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Відомо, що серед багатьох проблем 
ЛОР-патології однією з актуальних є сенсо-
невральна приглухуватість (СНП). При 
цьому на велике значення серцево-судинних 
захворювань в розвитку СНП вказувало 
багато авторів [1-3, 6, 7, 12-16 та ін.]. Відо-
ме і значення ранньої діагностики слухових 
порушень як при лікуванні хворих з СНП, 
так і при її профілактиці. 

Дослідження слухової функції в роз-
ширеному (9-16 кГц) діапазоні частот до-
зволяє виявити слухові розлади ще на до-
клінічному рівні [4, 5, 8-14]. Це може спри-
яти більш ефективному лікуванню таких 
хворих, а також профілактиці СНП та запо-
біганню її прогресуванню. Важливо це з 
медичної і соціальної точок зору. 

Мета роботи – дослідити стан слуху 
на тони як в конвенціональному (0,125-8 
кГц), так і в розширеному (9-16 кГц) діапа-
зонах частот у хворих з початковою СНП 
судинного походження та дати їх клініко-
аудиологічну характеристику у взає-
мозв’язку з отологічними (порушення слу-
ху, вушний шум) і неотологічними скарга-
ми, як то: нестійкий артеріальний тиск (АТ) 
часто із схильністю до його підвищення, 
головний біль, порушення сну, спазм моз-
кових судин, підвищена дратівливість, за-
паморочення, тяжкість в області потилиці, а 
також з даними реоенцефалографії судин 
голови та шиї. 

 
Матеріали і методи 
Для досягнення поставленої мети на-

ми був обстежений 61 хворий у віці від 28 
до 50 років з початковою СНП судинного 
ґенезу, у яких слух на тони в конвенціона-

льному діапазоні (0,125-8 кГц) знаходився в 
межах норми, а в розширеному (9-16 кГц) 
був порушеним, тобто з початковою СНП. 
Контролем слугували 20 здорових молодих 
нормально чуючих осіб. До аналізу не вхо-
дили пацієнти, які перенесли нейроінфек-
цію, ЧМТ або мали контакт з шумом чи 
радіацією. 

Аудіометричне дослідження проводи-
лось за загальноприйнятим методом з вико-
ристанням аудіометра АС-40 фірми 
««Interacoustiеs» (Данія) в звукоізольованій 
камері, де рівень фонового шуму не пере-
вищував 30 дБ. 

Такий аудіометр дозволяє досліджу-
вати слух на тони не тільки в конвенціона-
льному (0,125-8 кГц), але і в розширеному 
(9-16 кГц) діапазоні частот. 

Для виключення патології середнього 
вуха у обстежуваних хворих виконувалась 
тимпанометрія за допомогою імпедансоме-
тра SD-30 (Німеччина). 

Стан мозкового кровообігу оцінювався 
за даними реоенцефалографії (РЕГ) з вико-
ристанням комп’ютерного реографа фірми 
«ДХ-системи» (Україна). Посилення добира-
лось так, щоб при зміні опору на 0,1 Ом амп-
літуда реєструючої хвилі на виході реєстру-
ючої системи становила 1 см. Таке посилен-
ня забезпечувало можливість досить деталь-
ного аналізу реографічних кривих. Швид-
кість просування паперу складала 25 мм/с, 
що також забезпечувало якісний аналіз да-
них. Фонові реоенцефалограми записувались 
у сидячому положенні пацієнта. 

Для вивчення гемодинаміки в системі 
внутрішніх сонних артерій користувались 
фронто-мастоїдальним (Ф-М) відведенням. 
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З метою вивчення стану кровообігу у верте-
брально-базилярній системі застосовува-
лось окципіто-мастоїдальне (О-М) відве-
дення за методикою Х.Х. Яруллина, яке 
відображало стан гемодинаміки переважно 
в системі хребетних артерій. 

Обробка результатів дослідження 
проводилась з використанням методів варі-
аційної статистики. Розраховувались серед-
нє арифметичне значення показників, зок-
рема величина М та її похибка (±m), а також 
коефіцієнт достовірності різниці (t). Досто-
вірність отриманих результатів оцінювалась 
за таблицею критеріїв Ст’юдента. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Скарги хворих з початковою сенсо-
невральною приглухуватістю судинного ґенезу. 

 
 

Перед інструментальним досліджен-
ням всі пацієнти проходили ретельний ото-
ларингологічний огляд, а також детальний 
збір анамнезу.  

 
Результати та їх обговорення 
В роботі аналізувались дані тільки тих 

хворих, у яких була зареєстрована тимпано-
грама типу А за Jerger, яка свідчила про 
відсутність у них порушення функції звуко-
проведення. 

Порушення функції звукосприйняття 
у обстежуваних було підтверджено і пози-
тивними дослідами Бінга, Федеріччі та мов-
ного Рінне. 

Аналізуючи результати проведених 
досліджень, ми виявили наступне. 

При вивченні скарг обстежуваних осіб 
з початковою СНП судинного походження 
звертає на себе увагу той факт, що біль-
шість (65,7%) з них на порушення слуху не 
скаржилася (мал.1). Однак досить часто їх 
турбував вушний шум (62,3%). 

Майже в усіх пацієнтів (93,4%) мав 
місце нестійкий артеріальний тиск, частіше 
із схильністю до його підвищення. У 69,9% 
випадків за даними реоенцефалографії ви-
явлено спазм мозкових судин у вертебраль-
но-базилярній системі і у 78,7% - в кароти-
дній. Це відображалося наявністю «плато» 
на верхівці РЕГ-кривої та більш опуклою 
катакротою. Дикротична хвиля у них була 
або відсутня, або слабко виражена і зміщена 
до верхівки (рис. 2 «а»). Аудіограма у цього 
хворого наведена на рис. 9. 

Реоенцефалограма у здорової особи 
Н., 29 р., контрольної групи наведена на 
рис. 2 «б». 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мал. 2 «а». Реоенцефалограма у хворого К., 

31 р., з початковою СНП. Спазм судин головного 
мозку в каротидній системі, більш виражений 
зліва. Знижено пульсове кровонаповнення у верте-
брально-базилярній системі. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2 «б». Реоенцефаллограма у здорової 
особи К., 28 р. (контрольна група). 
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Такі хворі в 78,7% випадків скаржили-
ся на головні болі, а в 67,2% – відмітили по-
рушення сну, що проявлялося поганим заси-
нанням, поверхневим сном. Не було і бадьо-
рості після сну: 61,9% пацієнтів відмітили 
підвищену дратівливість, 31,1% – тяжкість в 
області потилиці, а 29,5% – запаморочення. 

За даними акустичної імпедансометрії 
реєструвалася тимпанограма типу «А», яка 
свідчила про відсутність у таких хворих 
порушення функції звукопроведення. Про 
це свідчили також позитивні досліди Бінга, 
Федерічі і мовного Рінне, а також відсут-
ність кістково-повітряного інтервалу. Слух 

на тони в конвенціональному (0,125-8 кГц) 
діапазоні частот у обстежених знаходився в 
межах норми. В області розширеного (9-16 
кГц) діапазону частот слух на тони по всьо-
му досліджуваному діапазону був гіршим 
порівняно з нормою в контрольній групі, а 
пороги слуху на тони достовірно відрізня-
лися від неї (таблиця).  

У таблиці наведено показники слуху 
на тони в розширеному (9-16 кГц) діапазоні 
частот при нормальному сприйнятті тонів 
конвенціонального (0,125-8 кГц) діапазону 
(група 1-а), а також у контрольній групі (К), 
M±m. 

 
 

Групи  
обстежуваних 

Досліджувані показники слуху, дБ (М±m) 

частота, кГц 

9 10 11,2 12,5 14 16 

К 5,6±0,6 5,7±0,7 6,8±0,5 6,6±0,5 7,2±0,8 8,1±0,6 

1-а 15,9±2,4 16,1±1,8 18,2±3,6 28,4±5,1 44,7±9,2 46,2±8,3 

t/p (к-1) 4,16 
P<0,01 

5,38 
P<0,01 

3,14 
P<0,01 

4,25 
P<0,01 

4,09 
P<0,01 

4,58 
P<0,01 

 
 
 З таблиці видно, що найбільше по-

рушення слуху у обстежуваних хворих сто-
сувалося області 12,5; 14 та 16 кГц. Пороги 
слуху на тони в області зазначених частот 
були достовірно (Р<0,01) підвищеними, ніж 
в контрольній групі здорових нормально 
чуючих осіб, і становили, відповідно, 
28,4±5,1 дБ; 44,7±9,2 дБ та 46,2±8,3 дБ. 

Межі «норми» в області 12,5; 14 та 16 
кГц знаходилися, відповідно, від 13,1 до 
43,7 дБ; від 17,1 до 72,3 дБ, а також від 21,3 
до 71,1 дБ. 

 Показники мовної і надпорогової ау-
діометрії знаходилися в межах норми в усіх 
обстежуваних пацієнтів.  

Аналізуючи типи аудіометричних 
кривих в розширеному (9-16 кГц) діапазоні 
частот, ми виявили наступне.  

У більшості (61,9%) хворих з почат-
кового СНП судинного ґенезу аудіометрич-
ні криві мали симетричний характер, з яких 
у 23,8% аудіометрична крива мала низхід-
ний характер (рис. 3), у 16,7% – низхідний з 
максимумом втрати слуху на тони в області 
14 і 16 кГц (рис. 4), а у 21,4% – аудіометри-

чна крива мала «пилкоподібний» характер, 
також із схильністю до низхідної кривої 
(рис. 5). 

Аудіограма у особи контрольної групи 
наведена на рис. 6. 

У решти пацієнтів (38,1%) аудіомет-
ричні криві в області розширеного (9-
16кГц) діапазону частот мали асиметричний 
характер (рис. 7, 8 і 9); причину асиметрич-
ності зазначених аудіограм з’ясувати нам не 
вдалося. Однак часто такі хворі скаржилися 
на наявність вушного шуму на стороні вуха 
з більш вираженим порушенням слуху (рис. 
9). 

Проведені дослідження свідчать про 
важливість детального збору скарг хворих, 
на що вказували багато авторів [1, 2, 6, 7, 
11, 13, 15]. При цьому скарги на вушний 
шум, нестійкий АТ із схильністю до його 
підвищення, порушення сну, запаморочен-
ня, тяжкість в області потилиці, дратівли-
вість та наявність ангіоспазму мозкових 
судин за даними РЕГ можуть свідчити про 
наявність початкової СНП у таких пацієн-
тів. 
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Рис. 3. Аудіограма у хворої С., 39 р.                         Рис. 4. Аудіограма у хворої К., 33 р.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 5. Аудіограма у хворої К., 26 р.                         Рис. 6. Аудіограма в контрольній групі 

             (здорова особа), 29 р.   
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Рис. 7. Аудіограма у хворої М., 27 р.                         Рис. 8. Аудіограма у хворої Н., 44 р.   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 9. Аудіограма у хворого К., 31 р. 

Висновки 
1. Більшість хворих (65,7%) з почат-

ковою сенсоневральною приглухуватістю 
судинного ґенезу скарг на порушення слуху 
не висувають, і слух на тони в конвенціона-
льному (0,125-8 кГц) діапазоні частот зна-
ходиться у них в межах норми. Однак в різ-
ному ступені вираженості спостерігається у 
них порушення слуху на тони розширеного 
(9-16 кГц) діапазону частот. 

2. За даними реоенцефалографії у 
78,7% пацієнтів з початковою СНП судин-
ного походження мали місце явища агіоспа-
зму в каротидній, а у 69,9% – у вертебраль-
но-базилярній системах, хоча таких обсте-
жуваних часто не турбували ні порушення 
слуху, ні наявність вушного шуму. 

3. При дослідженні скарг хворих з по-
чатковою СНП судинного походження, у 
яких спостерігалося порушення слуху на 
тони в розширеному (9-16 кГц) діапазоні 
частот і «нормі» в конвенціональному 
(0,125-8 кГц) діапазоні виявлено, що біль-
шість з них (65,7%) на зниження слуху не 
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скаржилася, однак досить часто їх турбували 
не тільки вушний шум (62,3%), але і нестій-
кий артеріальний тиск (93,4%), часто із схи-
льністю до його підвищення, головні болі 
(78,7%), підвищена дратівливість (61,9%), 
порушення сну (60,6%), тяжкість в області 
потилиці (31,1%), запаморочення (22,5%). 

4. Найбільш інформативним в плані 
раннього виявлення слухових порушень у 
хворих з СНП судинного ґенезу є слух на 

тони в області 12,5; 14 та 16 кГц, границі 
«норми» якого коливалися в межах, відпо-
відно, від 13,1 до 43,7 дБ; від 17,1 до 72,3 
дБ, а також від 21,3 до 71,1 дБ. 

5. Характерні типи аудіометричних 
кривих в розширеному (9-16 кГц) діапазоні 
частот при нормальному сприйнятті тонів в 
області 0,125-8 кГц у хворих з початковою 
СНП судинного ґенезу наведено в тексті 
статті. 
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КЛИНИКО-АУДИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАЧИНАЮЩЕЙСЯ  
СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТИ СОСУДИСТОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

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

А н н о т а ц и я  

Состояние проблемы: Известно, что среди многих проблем ЛОР-патологии одной из актуальных 
является сенсоневральная тугоухость (СНТ). При этом, сердечно-сосудистые заболевания имеют большое 
значение в развитии СНТ. 

Цель работы: исследовать соотношение между жалобами больных с начальной СНТ сосудистого 
происхождения и данным аудиометрии в расширенном (9-16 кГц) диапазоне частот при нормальном вос-
приятии конвенционального (0,125-8) диапазона. 

Материалы и методы: 61 больной с начинающейся сенсоневральной тугоухостью сосудистого ге-
неза. Контролем служили 20 здоровых молодых нормально слышащих человек. Аудиометрическое иссле-
дование проводилось по общепринятым методикам с использованием аудиометра АС-40 фирмы 
«Interacoustiсs» (Дания). Состояние мозгового кровообращения оценивали по данным реоэнцефалографии 
с помощью компьютерного реографа фирмы «ДХ-системы» (Украина). 

Результаты: Установлено, что 66,7% больных хотя и не имеют жалоб на снижение слуха, однако у 
них выявлено нарушение слуха на тоны в расширенном (9-16 кГц) диапазоне частот при нормальном вос-
приятии тонов конвенционального (0,125-8 кГц) диапазона. Наиболее ранние нарушения слуха на тоны 
касались тонов в области 12,5; 14 и 16 кГц, которые соответственно составили 28,4±5,1 дБ; 44,7±9,2 дБ и 
46,2±8,3 дБ. Такие больные предъявляют жалобы на головные боли (78,7%), нарушение сна (67,2), что 
проявлялось плохим засыпанием, поверхностным сном, не было бодрости после сна. 61,9% больных отме-
тили повышенную возбудимость, 31,1% тяжесть в области затылка, 29,5% – головокружение. Снижение 
слуха беспокоило только 34,3% больных, а шум в ушах отметили 62,3% обследуемых. 

В тексте статьи представлены характерные типы аудиометрических кривых в области расширенно-
го (9-16 кГц) диапазона частот у больных с начинающейся сенсоневральной тугоухостью. 

Выводы: Проведенные исследования свидетельствуют о важности детального сбора жалоб боль-
ных, которые могут свидетельствовать о наличии начальной СНТ, а именно: жалобы на ушной шум, неус-
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тойчивый АТ со склонностью к его повышению, нарушения сна, головокружение, тяжесть в области за-
тылка, раздражительность и наличие ангиоспазма мозговых сосудов по данным РЭГ. Дана характеристика 
типов тональных аудиометрических кривых в расширенном (9-16 кГц) диапазоне частот при начальной 
СНТ сосудистого генеза. 

Ключевые слова: сенсоневральная тугоухость, расширенный диапазон частот. 
 

 
 
 

CLINICAL AUDIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE INITIAL SENSORINEURAL  
HEARING LOSS OF THE VASCULAR ORIGIN 

Shidlovskaya T.V., Zabolotnyi D.I., Shydlouski A.Y. (Kiev) 

State institution «O.S. Kolomiychenko Institute of Otolaryngology  
of National Academy of Medical Sciences of Ukraine» 

e-mail: amtc@kndio.kiev.ua 

E x t e n d e d  a n n o t a t i o n  

State of the problem: It is known that one of the most important ENT-pathology is sensorineural hearing 
loss (SHL). At the same time, cardiovascular diseases are important in the development of SHL. 

Objective: To investigate the relationship between the complaints of patients with initial SHL of the vascu-
lar origin and audiometry data in the extended (9-16 kHz) frequency band while having normal perception in the 
conventional band (0,125-8). 

Materials and Methods: 61 patients with initial sensorineural hearing loss of vascular origin. The control 
group consisted of 20 healthy young men with normal hearing. Audiometric study was carried out by standard 
methods on clinical audiometer AC-40 «Interacoustics» (Denmark). Cerebral blood flow was studied on computer 
reograph "DX-systems" (Kharkiv, Ukraine). 

Results: It was found that 66,7% of patients despite they have no complaints about the hearing loss, had 
hearing disorders on the tones in the extended (9-16 kHz) frequency band while having normal perception in the 
conventional (0,125-8 kHz) band. The earliest hearing violations were found in tones 12,5; 14 and 16 kHz, which 
were 28,4±5,1 dB; 44,7±9,2 dB 46,2±8,3 dB accordingly. These patients complained on headaches (78,7%), in-
somnia (67,2) with bad falling asleep, shallow sleeping, filling exhausted after sleep. 61,9% of patients noted 
increased anxiety, 31,1% heaviness in the occiput, 29,5% – dizziness. Hearing loss disturbed only 34,3% of pa-
tients, and tinnitus noted 62,3% of patients. 

The article presents the characteristic types of audiometric curves in the extended (9-16 kHz) frequency 
band in patients with initial sensorineural hearing loss. 

Conclusions: Study showed the importance of detailed collection of patients' complaints, which may indi-
cate the presence of the initial SHL, exactly tinnitus complaints, unstable AP with a tendency to its increase, sleep 
disorders, dizziness, heaviness in the occipital, irritability, and the presence of cerebral vascular angiospasm ac-
cording to REG. The type characteristic of the tone audiometric curves in the extended (9-16 kHz) frequency band 
with initial SHL of vascular origin is given. 

Keywords: sensorineural hearing loss, extended frequency band. 
 


