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За даними багатьох авторів, на сьогоднішній день сенсоневральна приглухуватість (СНП) є досить поширеним ЛОРзахворюванням. При цьому, незалежно від її
етіології, судинний фактор притаманний
усім хворим на СНП, на що вказує багато
авторів [1-5, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 26, 27, 29,
30, 33 та ін.].
Однак, слід зазначити, що на даний
час ще не до кінця з’ясовані етіологія і патогенез СНП, що обумовлює різноманітність і неповну визначеність рекомендацій
щодо лікування таких пацієнтів.
Не дивлячись на наявність численних
праць, присвячених лікуванню пацієнтів з
СНП, на жаль, до цього часу його ефективність не завжди є задовільною, особливо
при великих або значних втратах слуху та
хронічному перебігу захворювання.
В той же час в багатьох роботах зазначається, що у таких хворих СНП може
призводити до соціальної дезадаптації,
профнепридатності і навіть інвалідизації.
О.К. Покотиленко [22], Т.В. Шидловська [28], Т.В. Шидловська, Т.А. Шидловська [31, 32], Т.В. Шидловська та співавтори [30, 33, 34], А.Ю. Шидловський [35] та
ін. зазначають, що розвитку СНП часто передують порушення мозкового кровообігу.
Тому заслуговує на увагу вивчення
початкових проявів СНП, оскільки на цій
стадії відбувається формування функціональних, можливо, оборотних порушень як у
периферичному, так і в центральних відділах слухового аналізатора.
Мета даної роботи – підвищення ефективності лікування хворих з СНП судинно14

го ґенезу на початкових стадіях її розвитку з
урахуванням даних слуху на тони не тільки
в конвенціональному (0,125-8 кГц), але і в
розширеному (9-16 кГц) діапазонах частот,
часових показників СВП, а також мозкового
кровообігу і стану ЦНС, відповідно, за даними реоенцефалографії (РЕГ) та енцефалографії (ЕЕГ).
Для досягнення поставленої мети нами було обстежено і проліковано 93 пацієнти у віці від 28 до 50 років з хронічною
СНП судинного ґенезу на початкових стадіях її розвитку. Переважно це були хворі з
підвищеним артеріальним тиском, вегетосудинною дистонією і наявністю вертебрально-базилярної недостатності (ВБН). У 8 з
93 обстежуваних артеріальний тиск (АТ)
був низьким, РЕГ характеризувалась низьким тонусом мозкових судин, а у 3 на фоні
низького АТ за даними РЕГ мало місце підвищення тонусу мозкових судин з явищами
ангіоспазму та утрудненим венозним відтоком. У решти обстежуваних нами осіб за
даними РЕГ виявлено підвищення тонусу
мозкових судин та утруднення венозного
відтоку, часто з явищами ангіоспазму як в
каротидній, так і, особливо, у вертебральнобазилярній системі.
Крім того, у 58 хворих спостерігалось
зниження пульсового кровонаповнення у
вертебрально-базилярній системі за даними
РЕГ, що підтверджено показниками УЗДГ
судин голови та шиї, які свідчили про вертебрально-базилярну недостатність (ВБН).
Обстежувані нами пацієнти були розподілені на 2 групи. До 1-ї групи увійшло
42 хворих (74 вуха) з початковими двобічЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №1, 2014

ними проявами СНП, у яких слух на тони в
конвенціональному (0,125-8 кГц) діапазоні
частот знаходився в межах норми, а в розширеному (9-16 кГц) діагнозі було порушено їх сприйняття (табл. 1). У 35 з 42 пацієнтів мало місце двобічне порушення звукосприйняття, а у – 4 однобічне. Позитивні
досліди Бінга, Федерічі, мовного Рінне та
відсутність кістково-повітряного інтервалу
свідчили теж про порушення у них звукосприйняття.
В 2-й групі, що включала 51 хворого
(102 вуха), виявлено порушення звукосприйняття не тільки в області розширеного
діапазону частот, але і конвенціонального.
Контролем слугували 20 молодих здорових осіб у віці від 18 до 30 років. Всього
обстежено 113 осіб.
Відомо, що з метою успішного виконання лікувальних заходів при СНП важливе значення мають методи, які використовуються при топічній діагностиці слухових
розладів.
Тому нами було проведено обстеження хворих з використанням сучасних методів дослідження, зокрема з застосуванням
суб’єктивних і об’єктивних методів аудіологічної оцінки.
Як уже було зазначено, дослідження
слуху на тони виконувалось як в звичайному (0,125-8 кГц), так і в розширеному (9-16
кГц) діапазонах частот за допомогою клінічного
аудіометра
АС-40
фірми
«Interacoustics» (Данія) в звукоізольованій
камері, де рівень шуму не перевищував 30
дБ.
Враховуючи
велику
ранимість
центральних ланок слухового аналізатора
порівняно з периферичними, за даними експериментальних та клінічних досліджень,
має сенс використання методів, які дозволяють виявити ранні зміни в центральних
відділах слухового аналізатора та головного
мозку. Для цього нами були використані
КСВП та ДСВП, які дають можливість оцінити, відповідно, стан стовбуромозкових і
коркових структур слухового аналізатора, а
також застосована ЕЕГ для оцінки біоелектричної активності головного мозку.
Стан центральних відділів слухового
аналізатора оцінювався на основі часових
характеристик КСВП і ДСВП, які отримуЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №1, 2014

вались за допомогою аналізуючої системи
«Eclips» (Данія) та «Amplaid» (Італія) за
загальноприйнятою методикою.
За даними багатьох авторів, вони є загальноприйнятими не тільки в неврології і
отоневрології, але і в оториноларингології
[6-9, 24, 27, 30, 33, 39 та ін.].
В ряді робіт [13, 23, 27, 31, 33 та ін.]
показано, що при СНП, за даними електроенцефалографії (ЕЕГ), при дії шуму і радіації страждає і біоелектрична активність головного мозку. Тому нами у обстежуваних
хворих були враховані дані ЕЕГ до та після
лікування.
У пацієнтів з СНП незалежно від етіології страждає і мозковий кровообіг [6, 9,
14, 28, 31-33, 35 та ін.].
Стан мозкового кровообігу оцінювався за даними реоенцефалографії (РЕГ), а
при необхідності – за показниками УЗДГ
судин голови та шиї.
Записи РЕГ та ЕЕГ виконувались з
використанням комп’ютерного реографа та
реоенцефалографа фірми «DX-системы»
(Харків).
Для оцінки гемодинаміки в каротидній системі застосовувалось фронтомастоїдальне (FM) відведення, а у вертебрально-базилярній – окципіто-мастоїдальне
(ОМ).
Для запису ЕЕГ використовувався біполярний метод накладання електродів.
Дослідження проводились в спокої і при
функціональних навантаженнях у вигляді
реакції на закривання-відкривання очей та
ритмічної фотостимуляції через однакові
інтервали часу з частотою слідування 3, 6,
9, 12, 15, 18, 21 і 24 Гц і трихвилинної гіпервентиляції.
При порушенні мозкового кровообігу,
в першу, чергу ми приділяти увагу стану
церебральної гемодинаміки і спрямовували
лікувальні заходи на нормалізацію тонусу
мозкових судин, а також покращання мозкового кровообігу і кровонаповнення [20,
31, 32].
Усіх хворих консультували невропатолог і терапевт.
Запропоновано багато схем лікування
хворих з СНП.
Так, Н.Л. Кунельська [16] описала лікувальну тактику у 92 осіб з гострими і
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хронічними вестибулярними порушеннями
на фоні дисциркуляторної енцефалопатії
(ДЕ). Для цього автор застосовувала препарати, які мають комплексну судиннорозширюючу, антиагрегатну, нейрометаболічну
дію. В комплексному лікуванні хворих з
гострою і хронічною СНП автор успішно
використовував танакан.
С.В. Лиленко [17] при лікуванні 43
пацієнтів з гострими кохлеовестибулярними
розладами судинного ґенезу отримала швидкий і виражений ефект при пероральному
прийомі танакану з парентеральним введенням антигіпоксантів, вазодилататорів та
антиагрегантів.
А.В. Староха [25] пролікував 104
хворих з СНП на фоні порушень кровообігу
в хребтових артеріях і показав ефективність
ендоаурального фоноелектрофорезу кавінтону в модифікації з розміщенням другого
електроду з вазоактивними речовинами на
область шийного відділу хребта.
М.Н. Дадашева [4] пролікувала 50
хворих у віці 30-65 років з СНП ІІ-ІІІ ступеня. Одну групу (25 осіб) автор лікувала в/в
інфузійним введенням кавінтону за поступово наростаючою схемою протягом 7 днів
від 20 мг до 50 мг в 500 мл фізіологічного
розчину, а потім 11 тижнів вони приймали
кавінтон форте по 10 мг 3 рази на день. У 20
(80 %) пацієнтів автор спостерігала достовірне покращання слуху і зменшення шуму у
вухах. В контрольній групі, де хворі отримували традиційне лікування (вітаміни, гіпербаричне, оксигенація, парамеатальні
новокаїнові блокади) покращання виявлено
у 11 (44 %).
Нам імпонують погляди М.Н. Дадашевої [4], яка зазначає, що незалежно від
етіології при СНП виявляються дисциркуляторні зміни гемодинаміки, які призводять
до гіпоксії, порушення метаболізму і трофіки рецепторів вушного лабіринту або ядер і
шляхів слухового аналізатора в головному
мозку. Тому лікування повинно бути спрямоване на стабілізацію клітинних мембран,
дегідратацію і покращання реології крові та
венозного відтоку із порожнини черепа, а
також кровообігу у внутрішньому вусі,
вважають автори.
Автор також вважає, що у таких випадках ефективні вітаміни групи В. Однак, на
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нашу думку, вітаміни групи В доцільно застосовувати лише при низькому АТ з низьким тонусом мозкових судин. За нашими
даними, такі пацієнти зустрічаються досить
рідко. Переважно у хворих з СНП любого
ґенезу в каротидній і, особливо, у вертебрально-базилярній системах спостерігається
підвищений тонус мозкових судин, часто з
явищами ангіоспазму та утрудненням венозного відтоку [10-13, 27, 28, 31, 33 та ін.].
Тому особливу увагу при лікуванні
обстежуваних з СНП ми звертали на показники, які характеризують стан мозкового
кровообігу і наявність наявність ангіоспазму. За нашими спостереженнями, при наявності спазму мозкових судин на фоні підвищеного АТ найкраще усуває його 2% розчин папаверину (2 мл) з 1% дибазолом (1
мл), в/м, № 5-7 в залежності від АТ та вираженості ангіоспазму. Однак при низькому
АТ папаверин і дибазол протипоказані. У
таких випадках якраз і показаний стугерон,
який покращує мозковий кровообіг, попереджає виникнення ангіоспазму мозкових
судин, заспокоює ЦНС та не впливає на АТ.
Стугерон покращує коронарний кровообіг і
функцію вестибулярного аналізатора, має
антигістамінну дію, нормалізує біоелектричну активність головного мозку, зменшує
шум у вухах та ін. Курс лікування – по 1 т
(25 мг) 3 рази на день після їжі протягом від
3 тижнів до 1-2 міс. Однак стугерон дещо
зменшує увагу. Тому не слід його приймати,
коли пацієнт має бути за кермом.
Незалежно від АТ всім хворим ми
призначали ноотропіл, актовегін, церебролізин та ін. Церебролізин вводився в/м по 1-2
мл (в залежності від показників ДСВП і
ЕЕГ) протягом 15-25 днів одномоментно,
але в різних шприцах; АТФ – по 1,0-2,0 мл в
залежності від даних РЕГ та АТ; при підвищеному АТ і тонусі мозкових судин – по
2 мл, а при нормальному і зниженому – по 1
мл.
Утруднення венозного відтоку добре
покращує кавінтон – по 2,0 мл на фіз. розчині – 200,0 мл в/в, № 5-10, щоденно або
через день в залежності від показників РЕГ
та АТ, а потім слід перейти на внутрішній
прийом кавінтону форте або кавінтону з
урахуванням АТ протягом 1-3 міс під контролем АТ і РЕГ.
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №1, 2014

У осіб з СНП судинного ґенезу зі скаргами на дискомфорт в області серця, особливо при ішемічній хворобі, скаргами на
запаморочення, шум у вухах добре себе
зарекомендував предуктал MR – по 1 т ранком і ввечері під час їжі протягом 1-3 міс (в
залежності від даних ЕКГ).
Крім того, нами було застосовано ультрафонофорез (УФФ) фраксипарину ендоаурально за наступною методикою.
Фраксипарин (надропарин кальцій) –
це низькомолекулярний гепарин, отриманий
із стандартного гепарину. «Анти Ха» активність (антиагрегатна активність) препарата
більш виражена, ніж його вплив на показники згортання крові, що позитивно відрізняє фраксипарин від стандартного гепарину. Співвідношення антитромботичної та
антикоагуляційної активності становить
приблизно 3:1, в той час як для гепарину
таке співвідношення складає 1:1. Фраксипарин виявляє швидку та тривалу антитромботичну дію без негативного впливу на агрегацію тромбоцитів і на зв’язування фібриногену. Використання фраксипарину, як і
всіх низькомолекулярних гепаринів, не потребує регулярного лабораторного контролю.
Відомо також, що застосування ультразвуку ґрунтується на таких біологічних та
терапевтичних його властивостях, як стимуляція мікроциркуляторних процесів, підвищення проникності мембран та гістогематичних бар’єрів, прискорення метаболічних
процесів в тканинах, метамерно розташованих під зоною впливу.
При фонофорезі фраксипарин вводиться в тканини у незначній кількості –
всього 3-5%, але ультразвук потенціює фармакологічну дію препарату. Експериментальними дослідженнями доведено, що при
ультрафонофорезі лікарські препарати зберігаються в тканинах значно довше, ніж при
підшкірному або внутрішньовенному введенні. Відомо, що фонетична активність
лікарського препарату найбільша при використанні 5-10% розчинів.
Ми використовували таку методику
внутрішньовушного
ультрафонофорезу:
фраксипарин 0,3 (2850 МЕ «анти-Ха») з
додаванням 3,0-5,0 мл фізіологічного розчину при температурі 370С наливали у зовЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №1, 2014

нішній слуховий хід; вушний аплікатор заглиблювали в рідину; УФФ проводили на
вітчизняному апараті «СТРИЖ» з частотою
880 кГц, при інтенсивності ультразвуку 0,2
вТ/ см2 в безперервному режимі. Тривалість
дії – 5 хв на одне вухо. На курс лікування –
10 процедур щодня або через день.
З метою покращання вентиляційної
функції слухової труби обстежуваним призначалися інгаляції суміші 2,4% еуфіліну –
1,0 мл, 1% гідрокортизону – 1,0 мл, 1% димедролу – 1,0 мл з додаванням фізіологічного розчину.
Результати проведених досліджень
дозволили визначити наступне.
Як уже було зазначено, пороги слуху
на тони в конвенціональному діапазоні частот у хворих з СНП на початкових стадіях її
розвитку (1-а група) знаходилися в межах
норми. Однак в розширеному діапазоні частот мало місце їх порушення (табл. 1).
До лікування в області 9; 10; 11,2;
12,5; 14 i 16 кГц пороги слуху, відповідно,
становили: 12,9±0,5; 18,2±2,1; 26,3±2,7;
46,3±6,8; 66,2±5,1 та 68,1±7,3 дБ. Як уже
було зазначено, зниження слухової функції
в цій групі було по типу порушення звукосприйняття, про що свідчили позитивні
досліди Бінга, Федерічі і мовного Рінне та
відсутність кістково-повітряного «розриву».
Після призначеного нами лікування
по всьому досліджуваному розширеному
діапазону частот достовірно зменшилися
пороги слуху на тони (табл. 1). При цьому
«межі» покращання слуху на тони в цій
групі коливалися від 2 до 5,6 дБ в області 9
кГц, а на частотах 10; 11,2; 12,5; 14 i 16 кГц
покращання становило: 5,6±9,8 дБ; 16,5-26,1
дБ; 16,2-27,0 дБ, а також 22,0-38,8 дБ,
відповідно.
На мал. 1 представлені характерні
аудіограми у хворих 1-ї групи до і після
лікування, а на мал. 2 – у другій групі.
Показники мовної і надпорогової
аудіометрії знаходилися в нормі в 1-й групі
як до, так і після лікування. Крім того, частина пацієнтів цієї групи висувала скарги на
підвищену
дратівливість,
періодичну
тяжкість в області потилиці, головний біль і
запаморочення, шум у вухах та ін., які теж
після лікування у більшості з них зникли.
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Таблиця 1
Пороги слуху на тони (в дБ) в розширеному (9-16 кГц) діапазоні частот у обстежуваних
хворих з початковою СНП при ВБН (1-а група) до і після лікування та у здорових осіб
контрольної (К) групи
Пороги слуху на тони, дБ (М±m)
Групи обстежуваних

частота, кГц
9

10

11,2

12,5

14

16

Контрольна (К)

6,3±0,8

6,8±0,7

7,0±0,7

6,9±0,6

7,1±0,7

7,6±0,6

Хворі до лікування (1-а)

12,9±0,5

18,2±2,1

26,3±2,7

46,3±6,8

66,2±5,1

68,1±7,3

Після лікування (2-а)

9,1±0,7

10,5±0,9

8,3±2,3

26,2±3,4

38,8±3,7

37,7±5,2

6,99
Р<0,01
2,63
Р<0,05
4,42
Р<0,01

5,15
Р<0,01
3,25
Р<0,01
3,37
Р<0,01

6,92
Р<0,01
0,48
Р>0,05
4,80
Р<0,01

5,77
Р<0,01
5,59
Р<0,01
2,64
Р<0,05

11,5
Р<0,01
4,33
Р<0,01
6,44
Р<0,01

8,26
Р<0,01
5,75
Р<0,01
3,39
Р<0,01

3,8±0,6

7,7±0,7

21,3±1,6

20,1±2,3

27,4±2,4

30,4±2,8

2-5,6

5,6-9,8

16,5-26,1

16,2-27,0

19,2-34,6

22,0-38,8

t/p (K-1)
t/p (K-2)
t/p (1-2)
На скільки відбулося
покращання (в дБ)
«Межі» покращання
(в дБ)

Хворий В., 24 р.

Хворий М., 30 р.

Хворий С., 28 р.

Хворий А., 24 р.

Мал. 1. Аудіограми хворих 1 групи з СНП до і після лікування.
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У хворих 2-ї групи (табл. 2 і мал. 2)
мало місце зниження слуху на тони теж по
типу порушення звукосприйняття, про що
свідчили позитивні досліди Бінга, Федерічі,
кістково-повітряного інтервалу та мовного
Рінне. Однак у них порушення слухової
функції починалося з 2-3 кГц конвенціонального діапазону частот і становило в області 2, 3, 4, 6 і 8 кГц, відповідно, 18,3±1,9;
23,4±2,5; 30,8±3,2; 33,2±4,1 та 36,5±3,7 дБ.
Після проведеного нами лікування в
області зазначених частот конвенціонального діапазона наступило покращання, про що
свідчило достовірне зниження порогів слуху на тони в області зазначених частот
(табл. 2). В цій же таблиці наведені й «межі» покращання слуху в області відповідних
частот.
У переважної більшості обстежуваних
2-ї групи мали місце нормальні показники
мовної аудіометрії, у 6 випадків – уповільнене зростання розбірливості мови при збільшенні інтенсивності. Величини порогів
диференціації в області 0,5 кГц знаходилися
в межах норми в усіх хворих. Однак в області 2 кГц мало місце відносне зниження ПД
у 2 осіб, а при 4 кГц – у 6. Пороги слуху на
тони в розширеному діапазоні частот у хворих 2-ї групи наведені в табл. 3.

З таблиці 3 видно, що в області всього
досліджуваного розширеного діапазону
частот спостерігається достовірне покращання слуху на тони після лікування і у
пацієнтів 2-ї групи.
Характерні аудіограми у обстежуваних 2-ї групи до і після лікування наведені
на мал. 2.
У хворих 2-ї групи також часто спостерігався шум у вухах, головний біль; запаморочення; періодична чи постійна тяжкість в голові; підвищена дратівливість, та
ін., які після лікування зменшилися або
зникли.
За даними КСВП, які характеризують
стан стовбуромозкових структур слухового
аналізатора, порушень не виявлено в обох
групах.
За даними ДСВП при іпсілатеральній
звуковій стимуляції тоном 1 кГц у пацієнтів 2-ї групи до лікування виявлено достовірне подовження латентного періоду піку
(ЛПП) N2 ДСВП до 262,9±3,1 мс порівняно
з нормою, де він становив 249,7±2,8 мс
(t=2,96; P<0,01), що свідчить про явища
дисфункції в коркових відділах слухового
аналізатора. Після лікування ЛПП N2
ДСВП нормалізувався і становив 250,1±2,4
мс (табл. 4).

Таблиця 2
Пороги слуху на тони по кістковій провідності (в дБ) в конвенціональному (0,125-8 кГц)
діапазоні частот у хворих з СНП до і після лікування (2-а група)
та у здорових осіб контрольної (К) групи
Групи
обстежуваних
Контрольна (к)
Хворі до
лікування (1-а)
Після лікування
(2-а)
t/p (K-1)
t/p (K-2)
t/p (1-2)

0,125
5,2±0,5

0,25
6,7±0,4

Пороги слуху на тони, дБ (М±m)
частота, кГц
0,5
1
2
3
4
6,2±0,5 7,1±0,3 6,8±0,5 6,9±0,3 7,1±0,4

6,8±0,8

7,2±0,7

9,8±1,8 10,5±2,1 18,3±1,9 23,4±2,5 30,8±3,2 33,2±4,1 36,5±3,7

5,2±0,9

5,7±0,8

6,7±1,7

5,4±1,7 12,1±1,4 15,6±2,4 15,3±3,1 19,2±3,6 21,6±3,8

1,69
P>0,05
0
P>0,05
1,33
P>0,05

0,62
P>0,05
1,12
P>0,05
1,41
P>0,05

1,93
P>0,05
0,28
P>0,05
1,25
P>0,05

1,60
P>0,05
0,98
P>0,05
1,89
P>0,05

5,85
P<0,01
3,56
P<0,05
2,63
P<0,05

6,55
P<0,01
3,59
P<0,05
2,25
P<0,05

1,5±0,2

3,1±0,2

5,1±0,5

6,2±1,3

8,1±1,2 15,2±2,3 14,9±3,1 15,1±3,4

0,9-2,1

2,7-3,5

3,6-6,6

2,3-9,1

4,5-11,7 8,3-22,1 5,6-24,2 4,9-25,3

На скільки відбулося
1,5±0,1
покращання (в дБ)
«Межі» покращання
1,2-1,8
(в дБ)
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7,35
P<0,01
2,62
P<0,05
3,48
P<0,01

6
6,0±0,5

6,58
P<0,01
3,63
P<0,05
2,57
P<0,05

8
5,8±0,9

8,06
P<0,01
4,05
P<0,01
2,81
P<0,05
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Хворий д., 40 р.

Хворий К., 50 р.

Хвора П., 29 р.

Хворий К., 48 р.

Мал. 1. Аудіограми хворих 2 групи з СНП до і після лікування.

Таблиця 3
Пороги слуху на тони (в дБ) в розширеному (9-16 кГц) діапазоні частот
у обстежуваних хворих з СНП при ВБН (група 2-а) до і після лікування
та у здорових осіб контрольної (К) групи
Групи
обстежуваних

Пороги слуху на тони, дБ (М±m)
частота, кГц
9

10

11,2

12,5

14

16

Контрольна (К)

6,3±0,8

6,8±0,7

7,0±0,7

6,9±0,6

7,1±0,7

7,6±0,6

Хворі до лікування (1-а)

36,6±2,4

37,6±3,2

39,4±3,6

40,1±3,4

51,1±3,3

47,2±3,5

Після лікування (2-а)

30,4±2,6
11,98
P<0,01
8,86
P<0,01
1,75
P>0,05

26,2±3,1
9,4
P<0,01
6,10
P<0,01
2,56
P<0,05

25,6±2,7
8,83
P<0,01
6,67
P<0,01
3,06
P<0,05

25,7±2,8
9,61
P<0,01
6,56
P<0,01
3,26
P<0,05

39,7±3,1
13,04
P<0,01
10,25
P<0,01
2,51
P<0,05

35,1±2,6
11,15
P<0,01
7,53
P<0,01
2,41
P<0,05

5,2±0,1

10,4±2,3

13,8±2,9

14,4±3,2

11,4±2,4

12,1±3,2

4,9-5,5

4,1-16,7

5,1-22,5

4,8-23,8

4,2-18,6

2,5-21,7

t/p (K-1)
t/p (K-2)
t/p (1-2)
На скільки відбулося
покращання (в дБ)
«Межі» покращання
(в дБ)
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Таблиця 4
Латентні періоди піків ДСВП у обстежуваних хворих на фоні ВБН (2-а група)
до і після лікування та у здорових осіб контрольної (К) групи при іпсілатеральній
звуковій стимуляції тоном 1 кГц
Групи
обстежуваних

ЛПП компонентів ДСВП, мс (М±m)
Р1

N1

Р2

N2

Контрольна (К)

50,3±2,4

112,4±2,9

177,7±2,8

249,7±2,8

Хворі до лікування (“a”)

58,1±2,7

117,6±3,1

178,5±3,6

262,9±3,1

Після лікування («б»)

57,9±2,6
2,15
P<0,05
2,15
P<0,05
0,05
P>0,05

113,3±2,8
1,22
P>0,05
0,22
P>0,05
1,03
P>0,05

177,1±2,7
0,18
P>0,05
0,15
P>0,05
0,31
P>0,05

250,1±2,4
2,96
P<0,05
0,11
P>0,05
3,27
P<0,05

t/p (K- “a”)
t/p (K- «б»)
t/p (“a”- «б»)

В 1-й групі обстежуваних часові показники ДСВП при іпсілатеральній звуковій
стимуляції тоном 1 кГц знаходилися в межах норми.
В усіх випадках у пацієнтів покращились і показники мовної аудіометрії, де були виявлені їх порушення (мал. 2, хворий
К., 48 р.).
Аудіограми правого вуха у хворих 2-ї
групи з СНП судинного ґенезу на початкових стадіях її розвитку наведені на мал. 2.
Зазначимо також, що у обстежуваних
П., 29 р. і К., 48 р. в 2-й групі з’явилося додаткове сприйняття слуху на тони (крива 1
порівняно з кривою 2, відповідно, до та після лікування) в розширеному діапазоні частот.
У пацієнта К., 48 р., 2-ї групи покращилися після лікування і показники мовної
аудіометрії.
Таким чином, отримані дані свідчать
про доцільність лікування пацієнтів з СНП
судинного ґенезу на початкових стадіях її
розвитку. Вони також дозволяють розширити погляди на діагностику, лікування і
профілактику у таких хворих, з точки зору
сучасної медицини, і дають підставу для
подальшої розробки шляхів корекції сен-

1.

Алексеева Н.С. Периферические кохлеовестибулярные синдромы, обусловленные вертебро-
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соневральних порушень та їх прогресування.
Висновки
1. Виявлення ранніх слухових порушень у хворих з СНП судинного ґенезу
сприяє
своєчасному
проведенню
лікувально-профілактичних заходів і тим
самим дозволяє попереджувати її прогресування.
2. Використання сучасних психоакустичних і електроакустичних методів у
взаємозв’язку з електрофізіологічними:
дослідження слуху в розширеному діапазоні
частот, реєстрація СВП коротколатентних
(КСВП) та довголатентних (ДСВП), РЕГ та
ЕЕГ при обстеженні пацієнтів з СНП на
ранніх стадіях її розвитку підвищує якість
діагностики та відкриває можливості розробки більш обґрунтованих комплексних і
ефективних методів їх лікування та
профілактики СНП.
3. Оцінка функціонального стану слухового аналізатора і головного мозку в
цілому,, відповідно за даними СВП і ЕЕГ, а
також мозкового кровообігу є необхідним
компонентом для розуміння системного
підходу та збереження здоров’я людини.

базилярной недостаточностью / Н. С. Алексеева
// Южно-Рос. мед. журн. – 2003. − №4. – 25 с.
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ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ
ТУГОУХОСТЬЮ СОСУДИСТОГО ГЕНЕЗА НА
НАЧАЛЬНЫХ СТАДИЯХ ЕЁ РАЗВИТИЯ

Заболотный Д.И., Шидловская Т.В.,
Шидловская Т.А., Шидловский А.Ю.,
Запорощенко Н.П. (Киев)

TREATMENT OF PATIENTS WITH
SENSORINEURAL HEARING LOSS OF VASCULAR
ORIGIN IN THE EARLY STAGES OF ITS
DEVELOPMENT

Zabolotny D., Shidlovskaya T.V.,
Shidlovskaya T.A., Shidlovsky A.,
Zaporoschenko N. (Kiev)

Резюме

Summary

В данной работе представлены результаты
лечения 93 больных с сенсоневральной тугоухостью (СНТ) сосудистого генеза на начальных стадиях ее развития в возрасте от 28 до 50 лет лечение проводилось с учетом данных аудиометрии в
конвенциональном (0,125-8) кГц и расширенном
(9-16) кГц диапазонах частот, КСВП, ДСВП, электроэнцефалографии, реоэнцефалографии и ЭКГ.
Дана среднестатистическая характеристика состояния слуха на тоны до и после лечения и показано его улучшение после лечения по всему изучаемому диапазону частот от 0,125 до 16 кГц.
Ключевые слова: сенсоневральная тугоухость, сосудистый генез, лечение.

This paper presents the results of treatment of
93 patients with sensorineural hearing loss (SNT) of
vascular origin in the initial stages of its development
in age from 28 to 50 years of treatment was based on
the data in the conventional audiometry (0,125-8) kHz
and extended (9-16) kHz frequency bands, ABR,
EEG, and ECG rheoencephalography. Given the average characteristics of the state at the hearing tones
before and after treatment, and it is shown improvement after treatment throughout the studied frequency
range from 0,125 to 16 kHz.
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