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Одним з провідних етіологічних фак-
торів, що сприяють виникненню СНП се-
ред дорослого населення є серцево-судинні 
захворювання (О.К. Покотиленко, 1976; 
Т.В. Шидловская, 1981, 1983, 1988, 1991; 
И.М. Белов и соавт., 1988; А.Л. Косаковс-
кий, Е.А. Евдощенко, 1989; Т.А. Шидлов-
ська, В.В. Римар, 1999, 2000; Д.И. Заболот-
ний и соавт., 2000, 2003, 2004; Т.А. Шид-
ловская, О.И. Малежик, 2002; Booth, 1982; 
Cowkie, Parkes, 1991; Moller et al., 1993; 
Spah et al., 1999, та ін.) і сформовані на їх 
фоні порушення кровообігу головного моз-
ку (А.А. Ланцов, 1982; Т.В. Шидловська, 
1983, 1991; В.Т. Пальчун, А.И. Крюков, 
1993; В.Т. Пальчун и соавт., 1993; Н.П. 
Константинова и соавт., 2001, та ін.). В лі-
тературі є ряд повідомлень, присвячених 
вивченню стану слухового і вестибулярно-
го аналізаторів у пацієнтів з гіпертонічною 
хворобою, атеросклерозом, дисциркулято-
рною енцефалопатією (К.Г. Борщев, 1952; 
О.К. Покотиленко, 1967; Т.В. Шидловська 
та співавт., 1980, 1998, 2000; А.А. Ланцов, 
1982; А.Л. Косаковський, 1985; Е.А. Евдо-
щенко, А.Л. Косаковский, 1989; Т.В. Шид-
ловська і співат., 2006; В.Т. Пальчун и со-
авт., 1995; Н.А. Ахунджанов, Н.А. Якубо-
ва, 1997; Д.І. Заболотний та співавт., 2000, 
2002, 2004; Т.А. Шидловська та співавт., 
2000, 2006; Т.А. Шидловская, И.А. Ярмен-
чук 2001, 2002; Friedrich, 1985; Hesse od 
Hesch, 1986, та ін.). В роботі Т.А. Шидлов-
ської та співавторів (2000) показано наяв-
ність порушень слуху на тони, особливо в 
області 14 і 16 кГц, при початковій стадії 

ГХ. Д.І. Заболотним і співавторами (2002) 
дана характеристика часових показників 
коротколатентних (стовбуромозкових) 
слухових викликаних потенціалів (КСВП) 
при СНП судинного ґенезу, в тому числі і 
при ГХ І-ІІ ступеня. 

Мета роботи – дослідити часові хара-
ктеристики коротколатентних (стовбуромо-
зкових) слухових викликаних потенціалів 
(КСВП) у осіб з сенсоневральними пору-
шеннями слуху на фоні початкової стадії 
розвитку гіпертонічної хвороби (ГХ) та з 
епізодичним підвищенням артеріального 
тиску (АТ). 

Для досягнення поставленої мети на-
ми було відібрано і обстежено 40 пацієнтів 
(80 вух) з симетричними розладами слуху 
по типу порушення звукосприйняття на фо-
ні початкової гіпертонічної хвороби та з 
епізодично підвищеним АТ. В 1-у групу 
увійшли хворі з порушенням слуху на тони 
в розширеному діапазоні частот (9-16) кГц, 
а також в області від 2-3 до 8 кГц конвенці-
онального діапазону; в 2-у групу – з пору-
шеннями слуху на тони лише в розширено-
му (9-16 кГц) діапазоні частот при нормаль-
ному їх сприйнятті в конвенціональному 
(0,125-8 кГц). 

В усіх обстежуваних 1-ї групи мала 
місце початкова ГХ, а в 2-й – епізодичне 
підвищення АТ. Вік хворих коливався від 
26 до 45 років. З аналізу були виключені 
пацієнти з черепно-мозковою травмою, ін-
фекційними захворюваннями та які мали 
контакт з шумом чи радіацією. Контролем 
служили 15 здорових нормальночуючих 
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осіб віком від 20 до 30 років без відхилень з 
боку серцевої діяльності. 

Аудіометричне дослідження проводи-
лося на клінічному аудіометрі АС-40 фірми 
Interacoustics (Данія) в звукоізольованій ка-
мері, де рівень шуму не перевищує 30 дБ. У 
всіх хворих виконувалась аудіометрія в кон-
венціональному (0,125-8 кГц) і розширено-
му (9-16 кГц) діапазонах частот. 

Реєстрація коротко- i довголатентних 
слухових викликаних потенціалів проводи-
лась за допомогою аналiзуючої системи 
МК-6 фірми "Amplaid" (Iталiя) в екрано-
ванiй звукоізольованiй камерi у зафіксова-
ному напівлежачому положенні пацієнтів. 
КСВП реєструвалися у вiдповідь на клацан-
ня тривалістю 100 мкс з частотою слідуван-
ня 21 в 1 с, iнтенсивнiстю 80 дБ над суб'єк-
тивним порогом чутливості. Аналізу підля-
гали 1024 усереднених викликаних кривих 
із застосуванням низькочастотного (200 Гц) 
i високочастотного (2000 Гц) фільтрів з 
„епохою” аналізу – 10 мс. 

За даними аудіометричного дослі-
дження у всіх хворих мало місце порушення 
звукосприйняття, про що свідчили позитив-
ні досліди Бінга і Федерічі, а також відсут-
ність кістково-повітряного „інтервалу”.  

В 1-й групі за даними аудіометрично-
го дослідження слух на тони в конвенціона-
льному (0,125-8 кГц) діапазоні частот ста-
новив: 0,125 кГц – 6,7±1,3; 0,25 кГц – 
6,8±1,4; 0,5 кГц – 6,9±1,7; 1 кГц – 8,9±2,1; 2 
кГц – 17,9±2,2; 3 кГц – 19,8±1,9; 4 кГц – 
28,8±2,2; 6 кГц – 37,1±3,4; 8 кГц – 43,7±2,6 
дБ, а в розширеному діапазоні (9, 10, 12,5, 
14 і 16 кГц) – 45,3±2,8; 48,9±2,4; 52,4±3,2; 
62,8±4,1; 70,5±4,3 дБ, відповідно. 

Пороги слуху на тони в області 9, 10, 
12,5, 14 і 16 кГц складали в 2-й групі, відпо-
відно, 18,6±2,4; 19,4±2,6; 20,7±2,7; 32,3±3,1; 
41,2±3,2 дБ, а в області 0,125-8 кГц – знахо-
дились в межах норми. 

Показники мовної аудіометрії (50% 
розбірливості тесту числівників за Є.М. Ха-
ршаком і 100% розбірливості мовного тесту 
Г.І. Грінберга і Л.Р. Зіндера) в 2-й групі бу-
ли в межах норми, а в 1-й – у частини хво-
рих на 5-10 дБ перевищували її. 

В контрольній групі відхилень від но-
рми в показниках суб’єктивної аудіометрії 
не було. 

 У осіб контрольної групи систоліч-
ний і діастолічний тиск становив, відповід-
но, 119,1±3,2 і 69,8±1,32, в 1-й групі – 
156,7±3,47 і 91,3±1,43, а в 2-й – 138,4±3,18 і 
80,2±1,46 мм рт. ст.  

Аналiз кривих проводився з викорис-
танням програми побудови моделі, запро-
понованої фірмою "Amplaid". При аналізі 
отриманих кривих приймались до уваги ла-
тентні періоди піків I, II, III, IV i V хвиль 
КСВП, а також міжпікові інтервали I-III, III-
V i I-V КСВП. 

При дослідженні часових показників 
КСВП в зазначених групах виявлено насту-
пне (табл. 1 та 2). В 1-й групі пацієнтів з по-
чатковою ГХ спостерігається достовірне 
(Р<0,05) подовження латентного періоду 
піку (ЛПП) V хвилі порівняно з контроль-
ною групою (відповідні величини станов-
лять 5,75±0,03 та 5,61±0,03 мс; t=3,29; 
P<0,05). Достовірно більшим в 1-й групі був 
і міжпіковий інтервал (МПІ) КСВП порів-
няно з контрольною групою осіб з нормаль-
ними показниками артеріального тиску 
(відповідні показники становлять 4,09±0,04 
і 3,98±0,03 мс; t=2,20; P<0,05). Все це свід-
чить про зацікавлення стовбуромозкових 
структур слухового аналізатора у хворих 1-ї 
групи з ГХ та сенсоневральними порушен-
нями.  

Достовірної різниці в часових хара-
ктеристиках КСВП у пацієнтів 2-ї групи з 
початковими сенсоневральними розлада-
ми слуху та епізодичним підвищенням 
АТ і в контрольній групі не відмічено 
(Р>0,05). 

Більш виражені порушення в стов-
буромозкових структурах слухового ана-
лізатора виявлені також в 1-й групі (з по-
чатковою гіпертонічною хворобою) порі-
вняно з 2-ю групою хворих (з епізодич-
ним підвищенням артеріального тиску). 
Так, ЛПП V хвилі КСВП в 1-й групі був 
достовірно довшим, ніж в 2-й групі: ЛПП 
V хвилі КСВП в 1-й групі становив 
5,75±0,03 мс, а в 2-й – 5,68±0,04 мс 
(t=3,29; P<0,05). 

Достовірною була різниця в зазначе-
них МПІ КСВП в 1 і 2-й групах. Так, МПІ в 
1-й групі був достовірно більшим, ніж в 2-й 
групі, і, відповідно, становив 4,09±0,04 і 
3,98±0,03 мс (t=2,2; P<0,05). 
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Таблиця 1  

Часові характеристики КСВП у хворих з сенсоневральними порушеннями слуху  
(1 і 2-а групи), а також в контрольній групі (К) при іпсілатеральній стимуляції  

Часові характеристики КСВП, мс (М±m) Групи 
хворих І ІІ ІІІ ІV V 

К 1,64±0,03 2,68±0,04 3,80±0,03 4,83±0,03 5,61±0,03 
1-а 1,66±0,02 2,86±0,07* 3,92±0,03* 5,11±0,07* 5,75±0,03* 
2-а 1,65±0,03 2,76±0,04 3,86±0,06 5,04±0,05 5,68±0,04 

t/р (1-2) t=0,27; р>0,05 t=0,49; р>0,05 t=1,34; р>0,05 t=0,91; p>0,05 t=3,29; р<0,05 
 
Примітка: * - р<0,05 - показники КСВП в 1 і 2-й в групах достовірно відрізняються від відповідних 

значень в контрольній групі (К). 
 

Таблиця 2 

Значення міжпікових інтервалів КСВП у хворих з сенсоневральними порушеннями слуху  
(1 та 2-а групи), а також в контрольній групі (К) при іпсілатеральній стимуляції  

Міжпікові інтервали КСВП, мс (М±m) 
Групи хворих 

І-ІІІ ІІІ-V I-V 

К 2,14±0,03 1,78±0,03 3,97±0,03 

1-а 2,21±0,03* 1,93±0,04* 4,09±0,04* 

2-в 2,18±0,04* 1,94±0,02* 3,98±0,03 

р (1-2) t=0,6; р>0,05 t=0,22; р>0,05 t=2,2; р<0,05 
 
Примітка: * - р<0,05 - міжпікові інтервали КСВП в 1 та 2-й групах достовірно відрізняються від від-

повідних значень в контрольній групі (К) 
 
 
Отже, ще при початковій гіпертоніч-

ній хворобі спостерігається порушення не 
тільки в периферичному відділі слухового 
аналізатора, але і в стовбуромозкових його 
структурах. У пацієнтів 2-ї групи з епізоди-
чним підвищенням АТ зацікавлення стов-
буромозкових відділів слухового аналізато-
ра за даними КСВП не виявлено. Це свід-
чить про необхідність обов’язкового рете-
льного дослідження стовбуромозкових 
структур слухового аналізатора у хворих з 
початковою ГХ.  

Аналізуючи часові показники компо-
нентів ДСВП, ми виявили наступне (табл. 
3). Порівняно з контрольною групою здоро-
вих нормальночуючих осіб при іпсілатера-
льній стимуляції тоном 1 кГц спостерігаєть-
ся достовірне подовження компонента N2 
ДСВП в обох обстежуваних групах з СНП 

як на фоні ГХ, так і при епізодичному під-
вищенні АТ, що свідчить про зацікавлення 
у них коркового відділу слухового аналіза-
тора. 

Крім того, при іпсілатеральній стиму-
ляції тоном 1 кГц (табл. 3) визначено досто-
вірне подовження латентних періодів всіх 
компонентів ДСВП в 1-й групі пацієнтів на 
фоні початкової ГХ порівняно з 2-ю гру-
пою, а особливо це стосується компонента 
N2 ДСВП. Так, в 1-й групі він становив 
282,25± 1,18 мс, а в 2-й – 270,58±1,42 мс 
(t=3,82; P<0,01). Отже, при гіпертонічній 
хворобі спостерігаються і більш виражені 
зміни в корковому відділі слухового аналі-
затора. В 1-й групі достовірно подовженим 
був також і ЛПП компонента Р2 ДСВП, 
який становив 175,85±2,01 мс, а в 2-й – 
171,05±2,01 мс (t=2,88; P<0,05). 
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 Таблиця 3 

Часові характеристики компонентів ДСВП у обстежуваних осіб з початковою  
гіпертонічною хворобою (1-а група) та з епізодичним підвищенням АТ (2-а група)  

при іпсілатеральній стимуляції тоном 1кГц  

Часові характеристики компонентів ДСВП, мс (M±m) 
Групи хворих 

Р1 N1 Р2 N2 

К 57,52±0,83 107,20±0,95 159,50±1,97 269,66±1,86* 

1-а 64,81±2,9* 116,42±2,10 175,85±2,05** 282,25±1,18* 

2-а 59,50±2,53 111,14±2,20 171,05±2,01** 270,58±1,42 
t/p між 

показниками в 
1 і 2-й групах 

1,37 
ρ>0,05 

1,74 
ρ>0,05 

1,67 
ρ>0,05 

6,32 
ρ<0,01 

 
Примітки: * - р<0,05; ** - р<0,01 в 1 і 2-й групах порівняно з контрольною (К). 
 
 
 
 
Це свідчить про зацікавлення у таких 

хворих і лімбічних структур головного моз-
ку, що було підтверджено даними електро-
енцефалографії. Про зацікавлення корково-
го відділу слухового аналізатора свідчили 
показники ЛП компонента N2 ДСВП при 
іпсілатеральній стимуляції і тоном 4 кГц. 

Проведене дослідження поглиблює 
існуючі уявлення про патогенез слухових 
дисфункцій, вказуючи на те, що зберігаєть-
ся тенденція до погіршення стану стовбу-
ромозкових та коркових структур парале-
льно з порушеннями стану серцево-
судинної системи. 

Отже, при СНП, яка виникла на фоні 
початкової ГХ, спостерігається зацікавлен-
ня стовбуромозкових та коркових структур 
слухового аналізатора, про що свідчать ча-
сові характеристики КСВП (ЛПП IV i V 

хвиль та МПІ І – V), а також компонента N2 
ДСВП.  

Менш виражені зміни відбуваються в 
центральних відділах слухового аналізатора 
у осіб з порушеннями слуху, які виникли при 
наявності епізодичного підвищення АТ. У 
таких хворих відмічається дисфункція лише 
в коркових структурах. Отже, при їх обсте-
женні слід дуже уважно аналізувати анамне-
стичні дані і при наявності підвищеного АТ 
проводити у таких пацієнтів комплексне ау-
діологічне дослідження як периферичного, 
так і центральних відділів, відповідно, за да-
ними КСВП та ДСВП. Це в свою чергу до-
зволить виявити ранні зміни в центральних 
відділах слухового аналізатора, розпочати 
своєчасну їх корекцію та запобігти більш 
глибоким змінам в слуховій системі на фоні 
порушень системного кровообігу. 
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СОСТОЯНИЕ СТВОЛОМОЗГОВЫХ СТРУКТУР 

СЛУХОВОГО АНАЛИЗАТОРА  
У ПАЦИЕНТОВ С СЕНСОНЕВРАЛЬНЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ ПРИ НАЧАЛЬНЫХ СТАДИЯХ 
РАЗВИТИЯ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ 

Шидловская Т.В., Шидловская Т.А.,  
Герасименко Г.И. (Киев) 

Р е з ю м е  

Обследовано 40 пациентов (80 ушей) с сен-
соневральными нарушениями слуха на фоне на-
чальной гипертонической болезни (ГБ) и с эпизо-
дическим повышением артериального давления 
(АД), соответственно, 1 и 2-й группы. В 1-й группе 
имело место нарушение слуха на тоны в конвен-
циональном диапазоне частот (с 2 до 8 кГц) и в 
расширенном диапазоне (9-16 кГц), а во 2-й группе 
– только в расширенном. Контролем служили 15 
здоровых нормальнослышащих лиц. По данным 
регистрации КСВП в 1-й группе с начальной ГБ 
выявлено нарушение в стволомозговых структурах, 
о чем свидетельствовало удлинение ЛПП V волны 
КСВП до 5,75±0,03 мс, а также МПИ I-V – до 4,09-
0,04 мс. Корковые структуры были заинтересованы 
в обеих группах, на что указало достоверное удли-
нение ЛПП компонента N2 ДСВП. Полученные 
данные важно учитывать при обследовании и про-
ведении лечения пациентов с начальной ГБ и при 
наличии эпизодического повышение АД. 

STATE OF THE BRAINSTEM STRUCTURES  
OF THE AUDITORY ANALYZER IN SUBJECTS 
WITH SENSONEURAL DISORDERS DURING  

EARLY DEVELOPMENT STAGES  
OF HYPERTONIC DISEASE 

Shydlovskaya T.V., Shydlovskaya T.A.,  
Gerasimenko G.I. (Kyiv) 

S u m m a r y  

It was examined 40 subjects (80 ears) with sen-
soneural hearing disorders on the background of early 
hypertonic disease and episodic decrease of arterial 
pressure, respectively, 1st and 2nd group. In 1st group 
there was the gearing disorder on tones in conven-
tional frequency diapason (from 2 kHz to 8) and in 
dilated diapason (9-16 kHz), and in the 2nd group – 
only in the dilated. The control was 15 healthy, with 
normal hearing subjects. According to registration 
BAEP data in 1st group with early HD it was discov-
ered brainstem structures disorders, it was witnessed 
by the prolongation of LPs V tones of BAEP to 
5,75±0,03 ms, and also MPI I-IV – to 4,09-0,04 ms. 
Cork structures were interested in the both groups, it 
was witnessed by the prolongation of LPs components 
of  N2 BAEP. It is important to consider received data 
during examination and treatment of subjects with 
early HD and by the presence of episodic decrease of 
AP.  

 
 




