УДК 616.28-008.14:616.831-005:616.28-008.12.00.8

А.Ю. ШИДЛОВСЬКИЙ
ДОВГОЛАТЕНТНІ СЛУХОВІ ВИКЛИКАНІ ПОТЕНЦІАЛИ
ПРИ РАННІХ ПРОЯВАХ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЇ
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ім. О.О. Богомольця (ректор – чл.-кор. НАМН України, проф. К.М. Амосова)

Існують різні об'єктивні методи дослідження стану слухової функції, і автори
надають перевагу тим чи іншим методам.
Так, К.С. Грачов, Н.В. Мальцева [3]
вважають комп'ютерну аудіометрію з використанням реєстрації довголатентних слухових викликаних потенціалів (ДСВП) найбільш адекватним методом оцінки стану
слухової функції порівняно з іншими об'єктивними методами. На їх думку, її точність,
об'єктивність і можливість ранньої діагностики
сенсоневральної
приглухуватості
(СНП) визначається чіткістю біоелектричних відповідей мозку на звукові сигнали.
За даними багатьох авторів, ДСВП
представляють активні зони первинної проекції кори головного мозку певної модальності та об'єктивно відображають стан ЦНС
в цілому [3, 6, 7, 11-13, 15, 17, 18 та ін.].
В свій час А.П. Велицький (1978) також писав, що отіатри і неврологи вважають
вушні шуми виключно тяжким симптомом,
який значно порушує не тільки слухову функцію хворих, але і загальний стан організму. Такої ж думки дотримуються і багато
інших авторів [1, 2, 8-10, 14, 16 та ін.].
Мета роботи – дослідити і провести
порівняння часових показників ДСВП у
хворих з СНП судинного ґенезу на ранніх
стадії її розвитку в залежності від наявності чи відсутності в них суб'єктивного вушного шуму, а також у здорових нормально
чуючих осіб та провести їх порівняльний
аналіз.
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Пацієнти та методи
Для вирішення поставленої мети нами
було обстежено 132 хворих віком від 28 до
50 років з СНП судинного ґенезу на ранніх
стадіях її розвитку з наявністю вушного
шуму та без нього. Про порушення функції
звукосприйняття у досліджуваних пацієнтів
свідчать позитивні тести Бінга, Федеріччі та
мовний
Рінне,
відсутність
кістковоповітряного інтервалу, а також тимпанограма типу "А" за даними тимпанометрії.
Статистична обробка отриманих результатів здійснена за загальноприйнятою
методикою математичної статистики із застосуванням персонального комп'ютера.
Достовірність змін і відмінностей між порівнювальними величинами оцінена за критерієм достовірності різниці (t) та таблицею
Стьюдента.
Першу групу склали 42 хворих, з яких
27 (64,3%) мали суб'єктивний вушний шум,
а у 15 його не було. Другу групу становили
90 пацієнтів, з яких у 47 (52,2%) був вушний шум, а у 43 його не було.
За станом слуху на тони до 1-ї групи
увійшли обстежувані, у яких слух на тони в
конвенціональному (0,125-8 кГц) діапазоні
частот знаходився в межах норми, а в розширеному (9-16 кГц) – був порушений.
В 2-й групі мало місце і обмежене порушення звукосприйняття на тони не тільки
в розширеному (9-16 кГц) діапазоні частот,
але й в конвенціональному (0,125-8 кГц),
часто починаючи з 2-3 кГц.
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Контролем слугували 20 молодих здорових осіб у віці від 18 до 30 років, які не
мали судинних захворювань, а також контакту з шумом чи радіацією та не переносили
інфекційних захворювань. Крім того, хворі з

Рис. 1 Особа В., 18 р. (контрольна група)

наявністю вушного шуму позначалися буквою «а», а без шуму – «б».
Характерні аудіограми в контрольній
групи та в 1-й і 2-й групах представлені на
рис. 1, 2 і 3, відповідно.

Рис. 2. Хворий Н., 26 р.
(група 1 «а»)

Результати та їх обговорення
Анамнестично хворі 1 і 2-ї груп, крім
вушного шуму, майже всі скаржились на
нестійкий АТ переважно із схильністю до
його підвищення (61,8% – 1-а група, 82,9%
– 2-а група).
При аналізі даних аудіометричного
обстеження виявлено наступне. У хворих з
наявністю вушного шуму (групи 1 «а» та 2
«а») та без нього (групи 1 «б» та 2 «б») показники порогової тональної аудіометрії в
конвенціональному (0,125-8 кГц) діапазоні
частот достовірно не відрізнялися від показників контрольної групи. Проте в розширеному (9-16 кГц) діапазоні частот, починаючи з 10 кГц, мало місце достовірне розходження показників слуху на тони між
групами 1 «а» та 2 «а», порівняно з контрольною. В групах 1 «а» та 1 «б» між собою в
показниках слуху на тони достовірної різниці не було. Хоча на стороні вух з шумом
порушення слуху часто було більш вираженим (рис. 2).
У хворих 2-ї групи (рис. 3) з наявністю
вушного шуму (2 «а») та без нього (2 «б»)
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Рис. 3. Хворий Н., 42 р.
(група 2 «а»)

мало місце порушення слуху на тони і в конвенціональному (0,125-8 кГц) діапазоні частот, часто починаючи з 2-3 кГц, а також більш
вираженим було порушення звукосприйняття
в області розширеного (9-16 кГц) діапазону як
порівняно з контрольною групою, так і з 1-ю.
Між слухом на тони в групах 2 «а» та 2 «б»
достовірної різниці не було.
Показники мовної аудіометрії, як 50%
розбірливість мовного тесту Харшака, так і
100% розбірливості мовного тесту Г.І. Грінберга та Л.Р. Зіндера, в групах 1 «а» та 1 «б»
знаходилися в межах норми. В межах норми
в цих групах перебували і величини порогів
диференціації (ДП) в області 0,5; 2 і 4 кГц.
В групах 2 «а» та 2 «б», тобто, у пацієнтів, у яких СНП супроводжувалася порушенням звукосприйняття не тільки в області розширеного (9-16 кГц) діапазону частот,
але і в конвенціональному (9-16 кГц), починаючи з 2-3 кГц, показники мовної і надпорогової аудіометрії були такими. В групі 2
«а», тобто при СНП з вушним шумом, поріг
50% розбірливості мовного тесту становив
23,8±0,8 дБ. Майже таким він був і в групі 2
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«б», де аналогічна СНП не супроводжувалась вушним шумом. Зазначені пороги мовного тесту Є.М. Харшака достовірно не відрізнялися від аналогічного порогу в контрольній групі здорових нормально чуючих
осіб, де він складав 22,3±0,6 дБ.
Не відрізнялися в зазначених групах 2
«а», 2 «б» та контрольній пороги 100% розбірливості мовного тесту при збільшенні
інтенсивності, які становили, відповідно,
45,3±1,2; 45,2±1,1 та 43,3±0,5 дБ. Пороги
диференціації (ПД) за методом Люшера в
області 0,5 і 2 кГц знаходилися в межах
норми в усіх хворих з груп 2 «а» та 2 «б». В
області 4 кГц в поодиноких випадках ПД
були відносно зниженими або низькими. У
таких пацієнтів мало місце і уповільнене
зростання розбірливості мовного тесту Г.І.
Грінберга, Л.Р. Зіндера при збільшенні інтенсивності.
На основі вивчення показників часових характеристик довголатентних слухових викликаних потенціалів, які характеризують стан коркових структур слухового
аналізатора, у хворих з початковою СНП
судинного ґенезу (1 і 2-ї групи) з наявністю
вушного шуму (групи 1 «а» та 2 «а») та без
нього (групи 1 «б» та 2 «б») нами було виявлено наступне.

В часових характеристиках піків
хвиль N1 і P1 ДСВП в усіх досліджуваних
групах хворих з СНП судинного ґенезу на
початковій стадії її розвитку з наявністю
вушного шуму чи без нього порівняно із
здоровими особами контрольної групи достовірно різниці нами не виявлено, як при
стимуляції тоном 1 кГц, так і 4 кГц (табл. 1 і
2).
В той же час латентний період піку N2
ДСВП в групах обстежуваних хворих з
СНП судинного ґенезу 1 «а», 1 «б», 2 «а» і 2
«б» був достовірно (р<0,01) збільшений при
обох видах стимуляції, що свідчить про
наявність у них дисфункції в корковому
відділі слухового аналізатора.
В групі 1 «б», де пацієнти не скаржилися на суб'єктивний вушний шум, достовірної різниці в показниках ЛПП N2 ДСВП не
виявлено при обох видах звукової стимуляції, що свідчить про відсутність у них дисфункції в коркових структурах слухового
аналізатора (табл. 1 і 2), де порушення слуху стосувалося лише розширеного (9-16
кГц) діапазону частот при нормальному
сприйнятті конвенціонального (0,125-8
кГц), тобто на ранній стадії розвитку СНП в
периферичному відділі слухового аналізатора.

Таблиця 1
Латентні періоди піків (ЛПП) хвиль компонентів ДСВП у хворих з початковою СНП
судинного ґенезу і наявністю вушного шуму (групи 1 «а» та 2 «а») та без нього
(групи 1 «б» та 2 «б»), а також у здорових нормально чуючих осіб під впливом
іпсілатеральної звукової стимуляції тоном 1 кГц
Групи
обстежених
К
1 «а» (з шумом)
1 «б» (без шуму)
2 «а» (з шумом)
2 «б» (без шуму)
t/p (К-1 «а»)
t/p (К-1 «б»)
t/p (К-2 «а»)
t/p (К-2 «б»)
t/p (1 «а» - 1 «б»)
t/p (2 «а» - 2 «б»)
t/p (1 «а» - 2 «а»)
t/p (1 «б» - 2 «б»)
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Значення ЛПП часових характеристик ДСВП, мс (М±m)
P1
N1
P2
N2
50,3±2,4
113,7±2,6
175,2±2,4
250,8±2,8
52,2±2,5
114,4±2,7
176,8±2,3
262,1±2,2
51,9±2,3
113,8±2,8
177,7±3,1
253,3±2,1
53,1±2,4
116,2±2,6
184,9±2,1
272,2±2,6
52,2±2,3
114,6±2,5
178,9±3,3
260,4±2,3
0,05; р>0,05
0,19; р>0,05
0,48; р>0,05
3,17; р<0,05
0,48; р>0,05
0,03; р>0,05
0,64; р>0,05
0,71; р>0,05
0,82; р>0,05
0,68; р>0,05
3,04; р<0,01
5,66; р<0,05
0,57; р>0,05
0,25; р>0,05
0,91; р>0,05
2,65; р<0,05
0,09; р>0,05
0,15; р>0,05
0,23; р>0,05
2,89; р>0,05
0,27; р>0,05
0,44; р>0,05
1,53; р>0,05
3,49; р>0,05
0,26; р>0,05
0,48; р>0,05
2,6; р>0,05
2,97; р<0,05
0,09; р>0,05
0,21; р>0,05
0,27; р>0,05
2,28; р<0,05
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Таблиця 2
Латентні періоди піків (ЛПП) хвиль компонентів ДСВП у хворих з початковою СНП
судинного ґенезу і наявністю вушного шуму (групи 1 «а» та 2 «а») та без нього
(групи 1 «б» та 2 «б»), а також у здорових нормально чуючих осіб під впливом
іпсілатеральної звукової стимуляції тоном 4 кГц
Групи
обстежених

Значення ЛПП часових характеристик ДСВП, (М±m)
P1

N1

P2

N2

51±2,4

114,6±2,7

176,4±2,6

251,7±2,7

1 «а» (з шумом)

51,4±2,5

115,5±2,6

177,9±2,4

266,4±2,5

1 «б» (без шуму)

52,2±2,6

117,3±2,5

178,8±3,3

254,6±2,3

2 «а» (з шумом)

54,4±2,3

116,1±2,3

185,1±2,2

276,1±2,2

2 «б» (без шуму)

53,3±2,1

115,2±2,6

179,6±3,2

265,1±2,4

t/p (К-1 «а»)

0,03; р>0,05

0,24; р>0,05

0,42; р>0,05

3,99; р<0,05

t/p (К-1 «б»)

0,25; р>0,05

0,73; р>0,05

0,57; р>0,05

0,82; р>0,05

t/p (К-2 «а»)

0,93; р>0,05

0,42; р>0,05

2,55; р>0,05

7,01; р<0,05

t/p (К-2 «б»)

0,63; р>0,05

0,16; р>0,05

0,78; р>0,05

3,71; р<0,05

t/p (1 «а» - 1 «б»)

0,22; р>0,05

0,5; р>0,05

0,22; р>0,05

3,47; р>0,05

t/p (2 «а» - 2 «б»)

0,35; р>0,05

0,26; р>0,05

1,42; р>0,05

3,38; р>0,05

t/p (1 «а» - 2 «а»)

0,88; р>0,05

0,17; р>0,05

2,21; р>0,05

2,91; р<0,05

t/p (1 «б» - 2 «б»)

0,33; р>0,05

0,58; р>0,05

0,17; р>0,05

3,16; р<0,05

К

У хворих групи 1 «а» з наявністю вушного шуму, у яких слух на тони в конвенціональному (0,125-8 кГц) діапазоні частот
знаходився в межах норми, а був порушений лише в розширеному (9-16 кГц), визначено достовірне збільшення латентного періоду піку (ЛПП) N2 ДСВП до 262,1±2,2 мс
(при нормі 250,8±2,8 мс); t=3,17; р<0,01 із
звуковою іпсілатеральною стимуляцією
тоном 1 кГц. Теж саме спостерігається
практично і при іпсілатеральній звуковій
стимуляції тоном 4 кГц (табл. 2). Отже, в
групі 1 «а» з наявністю вушного шуму та
порушенням слуху на тони в області 9-16
кГц відмічається достовірне подовження
ЛПП N2 ДСВП порівняно з нормою, яке
свідчить про наявність дисфункції в коркових структурах слухового аналізатора, що
слід враховувати як при діагностиці, так і
лікуванні таких хворих.
На рис. 2, де представлена аудіограма
у хворого Н, 26 р., (група 1 «а» з наявністю
вушного шуму у правому вусі), за даними
КСВП патології в стовбуромозкових структурах слухового аналізатора не виявлено
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(рис. 4). ЛПП V хвилі КСВП у нього становила справа 5,5 мс, а зліва – 5,6 мс (при нормі – 5,54±0,01 мс).

група)

Рис. 4. Хворий Н, 25 р. Запис КСВП (1-а
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група)

Рис. 5. Хворий Н., 26 р. Запис ДСВП (1-а

Однак за даними ДСВП (рис. 5), у
нього справа, де був вушний шум, є подовжений і ЛПП N2 ДСВП до 310 мс, при звуковій іпсілатеральній стимуляції тоном 1
кГц, а зліва – до 300 мс. Це свідчить про
наявність явищ дисфункції в коркових
структурах слухового аналізатора у згаданого хворого, більше справа, де є вушний
шум і де ЛПП N2 ДСВП подовжений справа
на 10 мс, або 100 мкс, більше, ніж зліва. Це
слід враховувати при лікуванні таких пацієнтів з СНП, коли є порушення слуху лише в
області 9-16 кГц (при нормі в конвенціональному діапазоні 0,125-8 кГц), тобто в ранньому періоді. На порушення слуху цей
хворий не скаржився, але його турбував
вушний шум. Слід зазначити, що у нього на
боці (справа), де був вушний шум, виявилося більш виражене порушення слуху в області розширеного (9-16 кГц) діапазону частот. Те саме спостерігається і в більшості
обстежених з наявністю вушного шуму.
В аналогічній групі 1«б» осіб з початковою СНП судинного ґенезу, але без наявності вушного шуму, достовірної різниці в
показниках ЛПП N2 ДСВП порівняно з нормою не відмічено. ЛПП N2 ДСВП у них
становив 253,3±2,1 мс (при тій же нормі),
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t=0, 71; р>0,05 (табл. 1). Таким чином, в усіх
хворих з СНП судинного ґенезу ще на початкових стадіях її розвитку, у яких мало місце порушення слуху на тони лише в області
розширеного (9-16 кГц) діапазону частот і
були скарги на наявність суб’єктивного вушного шуму (група 1«а»), мали місце явища
подразнення коркових структур слухового
аналізатора. Про це свідчило достовірне
подовження ЛПП N2 ДСВП і при звукової
стимуляції тоном (1 і 4 кГц) (табл. 2). У
практично аналогічної групи пацієнтів, які
не мали вушного шуму (групи 1«б»), за даними аудіометричного обстеження ознак
дисфункції в коркових відділах слухового
аналізатора нами не виявлено (табл. 1 і 2).
Отримані дані важливі як при діагностиці, так і лікуванні хворих з СНП судинного ґенезу ще на початкових стадіях її розвитку. Суб’єктивний же вушний шум, очевидно є ранньою ознакою СНП не тільки периферичного, але і коркового відділу слухового аналізатора СНП ще на ранніх стадіях її
розвитку.
Ще більш виражені зміни визначались
в часових показниках ДСВП у хворих з
СНП груп 2 "а" та 2 "б" з наявністю вушного шуму та без нього, у яких порушення
звукосприйняття стосувалося не тільки області розширеного, але і конвенціонального
(0,125-8 кГц) діапазону, часто починаючи з
2-3 кГц (табл. 1 і 2).
Так, ЛПП компоненту N2 ДСВП при
іпсілатеральній звуковій стимуляції тоном 1
кГц в групі 2 "а" з наявністю вушного шуму
був достовірно подовжений до 272,2±2,6 мс
(при нормі 250,8±2,8 мс); t=5,60; р<0,01, а в
групі 2 «б» без вушного шуму – до
260,4±2,3 мс (при нормі 250,8±2,8 мс);
t=2,65; р<0,05.
При застосуванні для іпсілатеральної
звукової стимуляції тону 4 кГц тенденція
подовження ЛПП N2 ДСВП стає ще більш
очевидною (як показано в табл. 2), особливо
у хворих 2«а» групи з наявністю вушного
шуму та трохи менше без нього (2«б»), у
яких порушення звукосприйняття стосується не тільки розширеного (9-16 кГц) діапазону частот, але і конвенціонального (0,1258 кГц), часто починаючи з 2-3 кГц.
У обстежуваних групи 2 «б», тобто,
без наявності вушного шуму, теж був досЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №4, 2015

товірно подовжений N2 ДСВП при обох
видах стимуляції.
ЛПП N2 ДСВП у таких пацієнтів груп
2 «а» та 2 «б» був більш тривалим при іпсілатеральній стимуляції тоном 4 кГц, ніж 1
кГц, і становив, відповідно, 276,1±2,2 мс
(при нормі 251,7±2,7 мс); t=7,01; р<0,01, а
також 265,1±2,4 мс (при нормі 251,7±2,7
мс); t=3,71; р<0,01 (табл. 2 порівняно з табд.
1).
Достовірно більшою є і латентність
компоненту Р2 ДСВП в групі 2 «а» з наявністю вушного шуму та порушенні слуху і в
конвенціональному діапазоні частот. При
іпсілатеральній звуковій стимуляції тоном
як 1 кГц (табл. 1), так і 4 кГц (табл. 2), відповідні величини становлять: 184,9±2,1 мс
(при нормі 175,2±2,4 мс); t=3,04; р<0,01, а
також 185,1±2,2 мс (при нормі 176,4±2,6
мс); t=2,55; р<0,05. Це свідчить про те, що у
таких хворих вже страждають і більш глибокі, підкоркові структури слухового аналізатора.
За даними Л.Р. Зенкова, А.Н. МоллаЗаде [6]; Л.Р. Зенкова, М.А. Ронкіна [7], в
модуляції компонентів Р2 і N2 ДСВП приймають участь і лімбічні структури головного мозку, які мають велике значення в емоційній поведінці і є інтегруючою системою
сприйняття, а також підтримують тонус
головного мозку. Розбалансування цієї
складної регуляторної системи, очевидно, є
підґрунтям не тільки для розвитку слухових, але й інших дисфункцій, а також для
поглиблення патологічних процесів в ЦНС.
За нашими даними, достовірне
(Р<0,01) збільшення ЛПП Р2 ДСВП у хворих 2 «а» групи з наявністю вушного шуму
та порушенням слуху на тони не тільки в
розширеному (9-16 кГц), але і в конвенціональному (0,125-8 кГц) діапазоні, часто починаючи з частот з 2-3 кГц, до 184,9±2,1 мс
(при нормі 175,2±2,4 мс); t=3,04; p<0,01 з
іпсілатеральною стимуляцією тоном як 1,
так і 4 кГц свідчить про зацікавленість підкоркових,
в
тому
числі
лімбікоретикулярних структур головного мозку і
може вказувати на збій компенсаторних
реакцій. За даними зазначених авторів, саме
структури ретикулярної системи «відповідають» за внутрішньомозкові комунікації,
забезпечуючи зв'язок та скоординовану роЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №4, 2015

боту різних ділянок і структур головного
мозку, а також сприйняття інформації, яка
надходить від сенсорних систем. В свою
чергу це дозволяє забезпечити реалізацію
складних функцій і проявів вищої нервової
діяльності. Зазначимо також, що, за даними
ЕЕГ, у хворих групи 2 «а» відмічається зацікавленість лімбічних структур головного
мозку.
Серед скарг таких хворих домінують
підвищена дратівливість, порушення сну,
нестабільний АТ, частіше із схильністю до
його підвищення, а рідше – зниження, та ін.
Зазначимо також, що серед обстежуваних з
нестабільним АТ та схильністю до його
підвищення, є хворі з початковою вертебрально-базилярною судинною недостатністю
(ВБСН), яка була підтверджена УЗДГ судин
голови та шиї. Серед зазначеної групи осіб
були також пацієнти з початковим остеохондрозом. Це було підтверджено даними
МРТ шийного відділу хребта.
Отже, достовірне подовження ЛПП Р2
та N2 ДСВП може відображати розлади
компенсаторно-пристосувальних механізмів
центральної регуляції слухової системи у
пацієнтів 2 «а» групи з наявністю вушного
шуму та початковою СНП судинного генезу, де порушення слуху стосувалося не тільки розширеного (9-16 кГц), але конвенціонального (0,125-8 кГц) діапазону, часто починаючи з 2-3 кГц.
Таким чином, отримані дані свідчать
про наявність значних змін в тривалості
часових показників N2 та P2 ДСВП ще на
ранніх стадіях розвитку СНП судинного
ґенезу, особливо з наявністю вушного шуму. Вони важливі також при діагностиці та
лікуванні таких хворих. Отримані дані також поглиблюють розуміння процесів, які
відбуваються у центральних відділах слухового аналізатора хворих з СНП судинного
ґенезу ще на ранніх стадіях її розвитку з
наявністю вушного шуму та без нього.
Представлені результати дозволяють
підвищити якість діагностики сенсоневральних порушень, які розвиваються в різних
відділах слухового аналізатора, та будуть
сприяти
розробці
патогенетичнообгрунтованих лікувальних заходів щодо
лікування хворих з СНП ще на ранніх стадіях її розвитку.
57

Достовірне подовження компоненту
Р2 ДСВП у осіб з СНП судинного ґенезу на
початкових стадіях розвитку захворювання
з наявністю вушного шуму, свідчить про
дисфункцію не тільки в коркових, але і підкоркових відділах слухового аналізатора та
структурах головного мозку, що має велике
значення для розуміння ролі порушення в
центральних відділах слухового аналізатора
і буде сприяти розробці нових більш ефективних лікувально-профілактичних заходів.
Висновки
1. Виявлено, що уже на ранніх стадіях
розвитку СНП судинного ґенезу, коли порушення звукосприйняття стосується лише
розширеного (9-16 кГц) діапазону частот, але
пацієнти скаржаться на вушний шум, мають
місце порушення і в коркових відділах слухового аналізатора, про що свідчить достовірне подовження ЛПП N2 ДСВП до 262,1±2,2
мс (при нормі 250,8±2,8 мс); t – 3,17; р<0,01)
з іпсілатеральною стимуляцією тоном 1 кГц.
У таких же хворих групи 1 «б», які не мають
вушного шуму, відхилень в показниках
ДСВП при обох (1 і 4 кГц) видах звукової
стимуляції нами не виявлено.
2. Найбільш виражені зміни в коркових структурах слухового аналізатора мали
місце лише у обстежених 2 «а» групи, у
яких порушення звукосприйняття стосувалося не тільки розширеного (9-16 кГц), але і
конвенціонального (0,125-8 кГц) діапазону,
часто починаючи з 2-3 кГц. ЛПП N2 ДСВП
при іпсілатеральній стимуляції тоном 1 кГц
становив у них 272,2±2,6 мс (при нормі
250,8±2,8 мс); t – 5,6; Р<0,01.
3. У зазначених хворих був достовірно
збільшений і ЛПП Р2 ДСВП до 184,9±2,1 мс

(при нормі 175,2±2,4 мс); t – 3,04; p<0,01,
при іпсілатеральній звуковій стимуляції
тоном 1 кГц, що свідчить про наявність дисфункції у них і в більш глибоких підкоркових структурах слухового аналізатора.
Практично те саме спостерігалося і при іпсілатеральній звуковій стимуляції тоном 4
кГц.
4. Результати проведених досліджень
показали, що реєстрація часових показників
ДСВП дає можливість виявити ранні зміни,
які відбуваються в корковому відділі слухового аналізатора при наявності вушного
шуму, а також використати отримані дані
при проведенні лікувально-профілактичних
заходів.
5. Часові показники ЛПП компонентів
P2 і N2 ДСВП у хворих з СНП судинного
ґенезу на початкових стадіях її розвитку
можна розглядати в якості об'єктивного
критерію оцінки стану центральних структур слухового аналізатора при процесі формування СНП судинного ґенезу на ранніх
стадіях її розвитку. До того ж вони мають
важливе значення для розуміння ролі порушень в центральних відділах слухового аналізатора та будуть сприяти розробці нових
патогенетично обґрунтованих лікувальнопрофілактичних заходів.
6. Виявлено, що вушний шум може
слугувати ранньою ознакою не тільки
ураження базальної частини завитки, але і
наявності дисфункції в корковому відділі
слухового аналізатора у таких пацієнтів,
про що свідчить достовірне подовження
ЛПП N2 ДСВП до 262,2±2,2 мс (при нормі
250,8±2,8 мс), t=3,17; P<0,01 із звуковою
іпіслатеральною
стимуляцією
тоном
1 кГц.
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ДЛИННОЛАТЕНТНЫЕ СЛУХОВЫЕ ВЫЗВАННЫЕ ПОТЕНЦИАЛЫ
ПРИ РАННИХ ПРОЯВЛЕНИЯХ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТИ СОСУДИСТОГО
ГЕНЕЗА У БОЛЬНЫХ С НАЛИЧИЕМ УШНОГО ШУМА И БЕЗ НЕГО
Шидловский А.Ю. (Киев)
Аннотация
Состояние проблемы. Сенсоневральная тугоухость (СНТ) является одним из наиболее распространенных ЛОР заболеваний. Многие авторы также считают, что особенно тягостным является это заболевание, когда оно сопровождается ушным шумом. Однако работ, посвященных состоянию центральных
отделов слухового анализатора, особенно с наличием ушного шума, не найдено. Весьма перспективными
в этом плане являются слуховые вызванные потенциалы, в частности ДСВП.
Цель работы: изучить временные показатели длиннолатентных слуховых вызванных потенциалов (ДСВП) у больных с СНТ сосудистого генеза на начальных стадиях ее развития с наличием ушного
шума и без него, а также у здоровых нормально слышащих лиц и провести их сравнительный анализ.
Материал и методы: обследован 151 больной с СНТ сосудистого генеза. 1-ю группу составил 61
пациент, у которых слух на тоны в конвенциональном (0,125-8 кГц) диапазоне частот был нормальным, а
в расширенном (9-16 кГц) – нарушен. Во 2-ю группу вошли 90 человек, у которых нарушение слуха имело
место и в конвенциональном диапазоне частот, начиная с 2-3 кГц. Больные с наличием шума обозначались
буквой «а», а без шума – «б». Аудиометрическое обследование проводилось по общепринятым методикам
с использованием аудиометра АС-40 фирмы «Interacoustics» (Данія). Регистрация ДСВП осуществлялась с
помощью анализирующей системы МК-6 фирмы «Amplaid» (Италия) и «Eclipse» – фирмы «Interacoustics»
(Дания) по общепринятой методике.
Результаты. Установлено, что у больных группы 2 «а», где нарушение слуха имело место не
только в расширенном (9-16 кГц) диапазоне частот, но и конвенциональном (0,125-8 кГц), часто начиная с
2-3 кГц, и которые жаловались на ушной субъективный шум, имело место достоверное увеличение латентного периода пика (ЛПП) компонента N2 ДСВП при ипсилатеральной звуковой стимуляции тоном 1
кГц до 272,2±2,6 мс (при норме 250,8±2,8 мс), t=5,6; p<0,01; а Р2 ДСВП – до 184,9±2,1 мс (при норме –
175,2±2,4 мс); t=3,04; р < 0,01. Это свидетельствует о том, что у таких пациентов имеются явления дисфункции не только в корковых, но и подкорковых структурах, а также лимбических. В 1 «а» группе больных, где имело место нарушение слуха только в расширенном диапазоне и которые также жаловались на
ушной шум, нарушения были менее выражены и они касались только коркового отдела слухового анализатора.
Выводы. Полученные данные важны для ранней диагностики нарушений центральных корковых
отделов слухового анализатора у больных с СНТ сосудистого генеза с наличием ушного шума и без него,
а также при их лечении.
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LONG-LATENT AUDITORY EVOKED POTENTIALS IN PATIENTS
WITH THE INITIAL SENSORINEURAL HEARING LOSS OF VASCULAR ORIGIN WITH OR
WITHOUT TINNITUS
Shidlovsky A.Yu.
State institution «O.S. Kolomiychenko Institute of Otolaryngology
of National Academy of Medical Sciences of Ukraine»; e-mail: shidlovsky01@gmail.com
Abstract
State of the problem. Sensorineural hearing loss (SHL) is one of the most common ENT diseases. Sverity
of disease increases when it is accompanied by the ear noise. However, publications on the state of the central
auditory analyzer especially with the presence of tinnitus has not been found. Very promising in this respect are
the auditory evoked potentials, especially Long-latent auditory evoked potentials.
Objective: To examine the timing parameters of long-latency auditory evoked potentials in patients with
SHL of vascular genesis in the early stages of its development with/without the presence of tinnitus, as well as in
normal hearing individuals and to conduct a comparative analysis.
Material and Methods: The study involved 151 patients with SHL of vascular origin. 1 group (61 people)
consisted of patients with normal hearing in the conventional (0,125-8) kHz frequency range and with hearing loss
in the extended range (9-16 kHz). In the 2nd group consisted of 90 patients with hearing loss in the conventional
frequency range. Patients with the presence of noise designated by the letter "a", and no noise - "b". Audiometric
examination carried out by conventional means, using audiometer AC-40 (Interacoustics, Denmark). Long-latency
auditory evoked potentials were registered with analyzing system MK-6 (Amplaid, Italy) and Eclipse (Interacoustics, Denmark).
Results: It was found that patients in Group 2a where the hearing loss has occurred not only in the expanded (9-16 kHz) frequency range, and the conventional (0,125-8 kHz), commonly ranging from 2-3 kHz and
who complained subjective noise on the ear, there has been a significant increase in the latent period of the peak
N2 component long-latency auditory evoked potentials ipsilateral acoustic stimulation at 1 kHz tone 272,2±2,6 ms
at a rate of – 250,8±2,8 ms t=5,6; p<0,01; and P2 long-latency auditory evoked potentials – up 184,9±2,1 ms at a
rate of – 175,2±2,4 ms; t=3,04; p<0,01. This indicates that such patients have not only cortical dysfunction but as
well subcortical structures and limbic dysfunction. In group 1a where there has been a violation of the hearing
only in the extended range, and they also complained of tinnitus, the violations were less pronounced and they are
concerned only part of the auditory cortex of the analyzer.
Conclusions: The obtained data are important for the early diagnosis of central auditory cortical analyzer
patients with SHL of vascular origin with the presence of tinnitus and without it, as well as for their treatment.
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