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Підвищений інтерес до вивчення якості життя стимулюється бурхливим розвитком технічного оснащення медичної бази,
що призводить до нераціонального використання великого арсеналу інструментальних
методів обстеження та лікування хворих,
іноді до поліпрагмазії. Незважаючи на всеохоплюючі методи об’єктивного обстеження,
вони не завжди можуть дати точну оцінку
стану пацієнта, іноді мають суперечливий
характер і не відповідають їх суб’єктивному
самопочуттю [5, 7, 8]. Це також стосується
осіб з хворобою Меньєра, тому що навіть
сучасні методи діагностики та об’єктивні
методики не завжди можуть бути інформативними щодо істинного стану хворого та
дати об’єктивну оцінку ефективності проведеного лікування.
Останнім часом було показано, що інформація, яка історично класифікується як
об’єктивна (це показники, що отримані у
ході інструментальних та лабораторних
досліджень і потребують значних економічних витрат), може бути варіабельною в той
час, коли аналіз суб’єктивних показників
(симптоми хвороби, детальний анамнез,
оцінка хворим свого самопочуття та функціональних можливостей) більш точно відображає стан хворого, впливає на вірне розуміння ефективності проведеного лікування і того, чи задоволений результатами пацієнт і чи буде проводитись співпраця лікар-пацієнт у подальшому [1, 3].
Зважаючи на це, дослідницька група
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номічності, науково-технічного рівня [2].
При цьому під “адекватністю” медичної
допомоги розуміється необхідність досягнення прийнятної для хворого “якості життя” [4, 6, 9].
Відомо, що хвороба Меньєра не загрожує життю пацієнта, але вагомо впливає
на стан його здоров’я та якість життя і призводить до соціального дефіциту. Оцінка
якості життя при хворобі Меньєра може
бути одним з критеріїв ефективності проведеного лікування, прогностичною ознакою
перебігу захворювання, критерієм вибору
консервативного чи хірургічного методу
лікування.
Мета дослідження – визначити ефективність різних методів лікування пацієнтів з хворобою Меньєра за допомогою показників якості життя.
Матеріали та методи
дослідження
Нами обстежено і проліковано 75 осіб
з діагнозом хвороби Меньєра та 30 здорових віком від 20 до 67 років. Строк спостереження за хворими складав від 12 до 18
міс. Обстежувані розподілялися на 3 групи
в залежності від методу лікування. Пацієнти
1-ї групи (n-25) отримували курс „ класичної ” медикаментозної терапії, що включав
препарати, які мають судинну та метаболічну дію, впливають на мозковий кровообіг, а
також вміст гідрокарбонату натрію. Хворі
2-ї групи (n-25) лікувалися методом немедикаментозної малоінвазивної терапії, а
саме: пневмомасажем вікон лабіринту за
допомогою отологічного пристрою для
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пульсової подачі низького тиску Meniett
через отвір у барабанній перетинці. В 3-й
групі (n-25) проводилося комплексне лікування, що включало пневмомасаж вікон
лабіринту та кінезітерапію. Перед лікуванням усі пацієнти були обстежені за загальноприйнятими клінічними, аудіометричними, вестибулометричними методиками, а
також у них визначався вихідний рівень
якості життя. Ми вивчили якість життя пацієнтів з хворобою Меньєра за допомогою
модифікованої нами україномовної версії
опитувальника загального типу Medical
Outcome Study Short-Form Health Survey
(SF-36) з введенням у нього запитань, що
відображають специфічні для хвороби Меньєра симптоми, адаптованого для клінічного використання. Рівень якості життя визначався також у різні строки після лікування
хворих: у найближчому періоді – через 3
міс та у віддаленому – через 12 і більше міс
після закінчення курсу. Вдосконалена та
адаптована нами версія опитувальника має
наступні шкали:
1. Фізичне функціонування (ФФ) – відображає ступінь, у якій стан здоров’я хворого лімітує виконання фізичних навантажень (самообслуговування, хода, підйом по
сходах тощо). Низькі показники за цією
шкалою свідчать про те, що фізична активність пацієнта значно обмежується станом
його здоров’я.
2. Рольове функціонування, обумовлене фізичним станом (РФ), – вплив фізичного стану на рольове функціонування
(праця, виконання загальної діяльності).
Низькі показники за цією шкалою свідчать
про значне обмеження повсякденної діяльності фізичним станом пацієнта.
3. Індекс запаморочення (ІЗ) - відображає інтенсивність запаморочення та його вплив на здатність займатися повсякденною діяльністю. Низькі показники цієї шкали свідчать про значне обмеження активності пацієнта в зв’язку з вестибулярним синдромом.
4. Загальний стан здоров’я (33) – оцінка хворим свого стану останнім часом.
Чим нижче бали за цією шкалою, тим нижча
оцінка стану здоров’я.
5. Життєздатність (Ж) - визначає відчуття себе як людини енергійної чи знеси14

леної. Низькі бали цієї шкали свідчать про
втому пацієнта, зниження життєвої активності.
6. Соціальне функціонування (СФ) –
характеризується ступенем, в якому фізичний чи емоційний стан обмежує соціальну
активність, спілкування у суспільстві. Низькі бали за цією шкалою свідчать про значне
обмеження соціальних контактів, зниження
рівня спілкування в зв’язку з погіршенням
емоціонального та фізичного стану.
7.Рольове функціонування, обумовлене емоційним станом (РФ), - вказує на ступінь емоційного стану, який перешкоджає
виконанню праці чи іншої повсякденної
діяльності (включаючи великі витрати часу,
зменшення об’єму роботи, зниження її якості). Низькі показники цієї шкали свідчать
про обмеження у виконанні повсякденної
праці, обумовлене погіршенням емоційного
стану.
8. Психологічне здоров’я (ПЗ) – відмічає настрій, наявність депресії, тривоги,
загальний показник позитивних емоцій.
Низькі показники цієї шкали вказують на
присутність депресивних, тривожних хвилювань, психічне неблагополуччя.
Шкали опитувальника об’єднані у наступні два основних критерія.
1. Фізичний компонент здоров’я:
- фізичне функціонування;
- рольове функціонування, обумовлене фізичним станом;
- індекс запаморочення;
- загальний стан здоров’я.
2. Психологічний компонент здоров’я:
- життєздатність;
- соціальне функціонування;
- рольове функціонування, яке обумовлене емоційним станом;
- психологічне здоров’я.
Основними критеріями виключення
хворих з дослідження були тяжка супутня
соматична патологія та двобічна сенсоневральна приглухуватість високого ступеня,
що могло істотно вплинути на результати
дослідження.
Результати досліджень
та їх обговорення
Пристрій Meniett, призначений для
пневмомасажу вікон лабіринту, створює
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імпульси низького тиску ( у діапазоні від 0
до 20 мм водного стовпчика) частотою 6 Гц,
пульсація – протягом 0,6 с. Імпульси подаються у зовнішній слуховий хід крізь поліетиленову трубку. Для транстимпанальної
передачі імпульсів низького тиску до середнього вуха та вікон лабіринту в барабанну
перетинку встановлюється вентиляційна
трубка. Тимпаностомічна трубка вводиться
у задньонижній квадрант барабанної перетинки ураженого вуха пацієнта під місцевою або загальною анестезією, що визначається лікарем та пацієнтом. Один цикл лікування займає 5 хвилин і складається з трьох
циклів по 60 с та двох перерв по 40 с.
Терапевтичний ефект досягається завдяки покращанню мікроциркуляції рідин
внутрішнього вуха (перилімфи та ендолімфи), поліпшенню евакуації ендолімфи до
ендолімфатичного протоку та мішка. Пацієнти 2-ї та 3-ї груп отримували 3 сеанси лікування за день протягом 10 діб, а в 3-й
групі, додатково, проводився курс кінезітерапії протягом 2 міс.
Вихідний рівень якості життя пацієнтів з хворобою Меньєра 1, 2 та 3-ї груп визначався анкетуванням перед початком лікування. Результати анкетування показали,
що якість їх життя істотно знижена у порівнянні зі здоровими особами (табл. 1).
Дані, наведені у табл. 1, свідчать про
те, що у хворих 1, 2 та 3-ї груп відмічаються
досить низькі показники якості життя по
всіх шкалах і немає достовірної різниці показників між групами. У пацієнтів 1-ї групи
фізичний компонент здоров’я складає 41,48,
а саме: фізичне функціонування – 21,65 бала; рольове фізичне функціонування – 4,35
індекс запаморочення – 12,24; загальне фізичне здоров’я – 3,24 бала. У 2-й групі фізичний компонент здоров’я становить 36,48
бала, а саме: фізичне функціонування –
18,64, рольове фізичне функціонування –
4,14; індекс запаморочення – 10,5; загальне
фізичне здоров’я – 3,2. В 3-й групі фізичний
компонент здоров’я мав показник 38,06 бала; фізичне функціонування – 19,84; рольове фізичне функціонування – 4,18; індекс
запаморочення – 10,64; загальне фізичне
здоров’я – 3,4 бала.
Психологічний компонент здоров’я
хворих 1-ї групи складає 27,3 бала: життєЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3, 2013

здатність – 6; соціальне функціонування 3,47; рольове емоційне функціонування –
3,24; психологічне здоров’я – 14,59
бала.
Психологічний компонент здоров’я у
осіб 2-ї групи істотно складав 27,91 бала:
життєздатність – 6,5; соціальне функціонування – 3,73; рольове емоційне функціонування – 3,18; психологічне здоров’я – 14,5
бала.
Психологічний компонент здоров’я
обстежуваних 3-ї групи істотно не відрізнявся від такого в 1-й та 2-й групах і складав
27,71 бала: життєздатність – 6,4; соціальне
функціонування – 3,45; рольове емоційне
функціонування – 3,26; психологічне здоров’я – 14,6 бала.
Отже, загальний вихідний рівень здоров’я пацієнтів з хворобою Меньєра 1, 2 та
3-ї груп складав, відповідно, 68,78; 64,39 та
65,77 бала, що свідчить про досить вагомий
вплив хвороби на якість життя обстежуваних.
Після проведеного лікування у хворих
1, 2 та 3-ї груп проведено комплексну оцінку якості життя методом анкетування через
3 та 12 міс. Результати наведені у
табл. 2.
Через 3 міс після лікування відбулася значна зміна якості життя хворих. Зміна
фізичного компонента здоров’я, як складової якості життя, у пацієнтів 1-ї групи
характеризувалася підвищенням рівня
фізичного функціонування (25,82 бала),
рольового фізичного функціонування
(6,12 бала), індексу запаморочення (22,06
бала) та загального рівня здоров’я (5,94
бала). Отже, фізичний компонент здоров’я
складав 59,94 бала. Відповідно спостерігалось підвищення психологічного компоненту здоров’я (58,41 бала), а саме: життєздатності (11,94 бала), соціального функціонування (6,65 бала), рольового емоційного функціонування (4,53 бала) та психологічного здоров’я (35,29 бала). Загальний
рівень здоров’я у осіб 1-ї групи становив
118,35 бала.
Аналогічні зміни по покращанню якості життя спостерігалися у обстежуваних 2-ї
групи, але показники рівня здоров’я у них
були достовірно дещо більш високими, ніж
у 1-й групі.
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Таблиця 1
Рівень якості життя здорових та хворих 1-ї і 2-ї груп перед початком лікування
Шкали якості життя

Фізичне функціонування
Рольове фізичне
функціонування
Індекс запаморочення
Загальний стан
здоров’я
Фізичний
компонент здоров’я
Життєздатність
Соціальне
функціонування
Рольове емоційне
функціонування
Психологічне здоров’я
Психологічний
компонент здоров’я
Загальний рівень
здоров’я

Здорові люди
(n – 30)

1-а група хворих
(n – 25)

2-а група хворих
(n – 25)

3-я група хворих
(n – 25)

28,6±1,4*

рівень якості життя в балах
21,65±0,92*
18,64±0,88*

7,2±0,8*

4,35±0,68*

4,14±0,76*

4,18±0,47*

29,8±1,2*

12,24±0,95*

10,5±1,04*

10,64±0,81*

8,6±1,4*

3,24±0,46*

3,2±0,48*

3,4±0,18*

74,2±4,8*

41,48±3,01*

36,48±3,16*

38,06±2,5*

18,2±1,8*

5,2±0,8*

6,5±0,74*

6,4±0,9*

8,82±1,18*

3,47±0,26*

3,73±0,43*

3,45±0,65*

4,8±1,2*

3,24±0,08*

3,18±0,08*

3,26±0,05*

52,26±1,74*

14,59±0,98*

14,5±0,95*

14,6±0,92*

84,08±5,92*

27,3±2,12*

27,91±2,23*

27,71±2,52*

169±10,72*

68,78±5,13*

64,39±5,39*

65,77±5,02*

19,84±1,04*

Примітка: *р<0,05 - зміни достовірні.

Таблиця 2
Рівень якості життя хворих 1 та 2-ї груп через 3 міс, 12 та більше місяців після лікування
Шкали
якості життя

Через 3 міс після лікування
1-а група

Фізичне
25,82±0,71*
функціонування
Рольове фізичне
6,12±0,12*
функціонування
Індекс запаморочення 22,06±1,18*
Загальний стан
5,94±0,22*
здоров’я
Фізичний
59,94±2,23*
компонент здоров’я
Життєздатність
11,94±1,32*
Соціальне
6,65±0,86*
функціонування
Рольове емоційне
4,53±0,28*
функціонування
Психологічне
35,29±2,14*
здоров’я
Психологічний
58,41±4,6*
компонент здоров’я
Загальний рівень
118,35±6,83*
здоров’я

2-а група

3-я група

Через 12 і більше місяців після лікування
1-а група

2-а група

3-я група

рівень якості життя в балах
26,73±0,56*

28,99±0,68*

22,34±0,38*

24,8±0,66*

26,53±0,46*

6,56±0,08*

7,36±0,14*

4,36±0,2*

5,46±0,16*

6,84±0,22*

25,8±1,38*

26,27±2,24*

14,3±1,8*

20,24±2,24*

23,18±1,62*

6,8±0,28*

8,45±1,2*

3,6±0,9

5,2±0,7*

6,45±0,32*

65,89±2,3*

71,07±4,26*

44,6±3,28*

55,7±3,76*

63±2,62*

14,65±1,2*

16,99±1,8*

7,2±0,98*

10,2±0,82*

13,9±1,32*

7,42±0,64*

8,82±0,86*

4,36±0,24*

5,88±0,62

7,28±0,56*

4,78±0,73*

5,73±0,65*

3,68±0,42*

4,45±0,72*

5,64±0,64*

40,98±1,98*

46,82±1,72*

21,24±1,86*

33,65±1,48*

38,36±1,38*

67,83±4,55*

78,36±5,03*

36,48±3,5*

54,18±3,64*

65,18±3,9*

133,72±4,85* 149,43±9,29*

81,08±6,78*

109,88±7,4*

128,18±6,52*

Примітка: * - p< 0,05 - зміни достовірні.
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Показники якості життя в цій групі
характеризувалися підвищенням рівня фізичного функціонування (26,73 бала), рольового фізичного функціонування (6,56 бала),
індексу запаморочення (25,8 бала) та загального рівня здоров’я (6,8 бала). Фізичний
компонент здоров’я складав 65,89 бала. Також відмічалось підвищення психологічного компоненту здоров’я (67,83 бала), а саме:
життєздатності (14,65 бала), соціального
функціонування (7,42 бала), рольового емоційного функціонування (4,78 бала) та психологічного здоров’я (40,98 бала). Загальний рівень здоров’я у хворих 2-ї групи дорівнював 133,72 бала.
Найвищі показники якості життя у
найближчому періоді після лікування відмічалися у осіб 3-ї групи. Показники якості
життя у них мали наступні значення: фізичний компонент здоров’я становив 71,07 бала, рівень фізичного функціонування –
28,99 бала, рольового фізичного функціонування – 7,36 бала, індекс запаморочення –
26,27 бала та загальний рівень здоров’я –
8,45 бала. Відповідно мало місце підвищення психологічного компоненту здоров’я
(78,36 бала), а саме: життєздатності (16,99
бала), соціального функціонування (8,82
бала), рольового емоційного функціонування (5,73 бала) та психологічного здоров’я
(46,82 бала). Загальний рівень здоров’я у
хворих 3-ї групи складав 149,43 бала.
Результати досліджень якості життя
пацієнтів з хворобою Меньєра 3-ї групи у
віддаленому періоді після лікування (табл.
2) свідчать про досить високий рівень здоров’я у них за показниками якості життя, на
відміну від якості життя хворих 1 та 2-ї
груп, у яких показники знизилися значно, а
в 1-й групі – майже до вихідного рівня (рівня до лікування) (табл. 2).
У осіб 1-ї групи фізичний компонент
здоров’я становив 44,6 бала, а саме: фізичне
функціонування – 22,34; рольове фізичне
функціонування – 4,36; індекс запаморочення – 14,3; загальне фізичне здоров’я –
3,6 бала. У пацієнтів 2-ї групи фізичний
компонент здоров’я дорівнював 55,7 бала:
фізичне функціонування – 24,8; рольове
фізичне функціонування – 5,46; індекс запаморочення – 20,24; загальне фізичне здоров’я – 5,2 бала. В 3-й групі мали місце наЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3, 2013

ступні показники: фізичне функціонування
– 26,53 бала, рольове фізичне функціонування – 6,84; індекс запаморочення – 23,18;
загальне фізичне здоров’я – 6,45; фізичний
компонент здоров’я – 63 бала.
Психологічний компонент здоров’я
хворих 1-ї групи складав 36,48 бала: життєздатність – 7,2; соціальне функціонування –
4,36; рольове емоційне функціонування –
3,68; психологічне здоров’я – 21,24 бала.
Психологічний компонент здоров’я
пацієнтів 2-ї групи істотно відрізнявся від
такого в 1-й групі і становив 54,18 бала,
відповідно: життєздатність – 10,2; соціальне
функціонування – 5,88; рольове емоційне
функціонування – 4,45; психологічне здоров’я – 33,65 бала.
Найвищі показники психологічного
здоров’я мали хворі 3-ї групи, що отримували комплексне лікування; життєздатність
становила 13,9 бала, соціальне функціонування – 7,28, рольове емоційне функціонування – 5,64, психологічне здоров’я – 38,36,
загальний психологічний компонент здоров’я 65,18 бала.
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Мал. 1. Якість життя за даними опитувальника Medical Outcome Study Short-Form Health
Survey хворих 1-ї групи.
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Мал. 2. Якість життя за даними опитувальника Medical Outcome Study Short-Form Health
Survey хворих 1-ї групи.
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Мал. 4. Якість життя за даними опитувальника Medical Outcome Study Short-Form Health
Survey хворих 2-ї групи.
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Мал. 3 Якість життя за даними опитувальника Medical Outcome Study Short-Form Health
Survey хворих 2-ї групи.
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Мал. 5. Якість життя за даними опитувальника Medical Outcome Study Short-Form Health
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Мал. 6. Якість життя за даними опитувальника Medical Outcome Study Short-Form Health
Survey хворих 3-ї групи.

Висновки
Визначення якості життя при хворобі
Меньєра є принципово новим методологічним підходом у концепції якості надання
медичної допомоги цим пацієнтам і може
бути одним з критеріїв ефективності застосованого лікування, прогностичною ознакою перебігу захворювання, критерієм вибору консервативного чи хірургічного методів подальшого лікування, а також методом проведення порівняльного аналізу різних методів терапії.
На підставі вивчення якості життя
осіб з хворобою Меньєра до та у різні строки після лікування визначено, що комплексна терапія, яка включає пневмомасаж вікон
лабіринту та кінезітерапію, є найбільш ефективною.
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СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ
НА ЕФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЕЗНИ
МЕНЬЕРА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ КАЧЕСТВА
ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ

CURRENT VIEWS ON TREATMENT
EFFICIENCY OF A MENIERE'S DISEASE
IN TERMS OF QUALITY OF LIFE
FOR PATIENTS

Шевченко Т.А. (Киев)

Shevchenko T.O. (Kyev)

Резюме

Summary

Изучалось качество жизни 60 пациентов с
болезнью Меньера до и в разные сроки после лечения. Наряду с традиционной методикой медикаментозной терапии использовались методики малоинвазивного вмешательства, а также комплексное
лечение. Выявлено, что наиболее эффективным для
таких больных является комплексное лечение,
включающее пневмомассаж окон лабиринта и кинезитерапию. Определение показателей качества жизни может быть использовано как один из критериев
еффективности проведенной терапии, прогностическим признаком течения болезни, критерием выбора консервативного или хирургического методов
лечения, а также методом для проведення сравнительного анализа разных методов лечения.
Ключевые слова: болезнь Меньера, лечение,
пневмомассаж, кинезитерапия, качество жизни.

The research in the field of quality of life of 60
patients with Meniere's disease before and at different
times after treatment were described. Along with the
traditional methods of medical treatment used techniques of minimally invasive therapy, and combination therapy. Found that the most effective treatment
for these patients is a comprehensive treatment, including pneumomassage windows labyrinth and kinesitherapy. The definition of quality of life can be used
as one of the criteria of the treatment efficiency of a
predictive sign of the disease, a criterion of choice
between further conservative or surgical treatment, as
well as the method for comparative analysis of different methods of treatment.
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Key words: Meniere's disease, treatment,
pneumomassage, kinesitherapy, quality of life.

Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3, 2013

