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Вважається, що 1-2% всього населен-
ня страждає від клінічних проявів фенест-
рального отосклерозу (А.Р. Ханамиров, 
1960; Н.А. Преображенский и соавт., 1973; 
Wullstein, 1968). Пізніші публікації наво-
дять дещо вищі показники розповсюдження 
зазначеної патології – від 2 до 4% (И.Б. Со-
лдатов, 1986; О.О. Кіцера, 1996, та ін.). У 
всякому разі, про зменшення поширеності 
отосклерозу у доступній нам літературі по-
ки що не йдеться. Врахуймо далі, що пере-
важна більшість хворих на клінічно маніфе-
стований отосклероз потерпає від приглу-
хуватості, яка перевищує рівень побутово 
достатнього слуху. Звідси не важко зрозумі-
ти соціальну актуальність визначення най-
більш оптимальних шляхів подолання по-
рушень слуху при зазначеній патології. І 
перш за все постає питання стосовно зна-
чення і місця двох визнаних можливостей 
слухової допомоги при отосклерозі – хірур-
гічної та електроакустичної. Отже, послідо-
вно розглянемо окремі сторони наведених 
напрямків реабілітації слухових порушень у 
хворих на отосклероз. 

У нашій країні вперше успішно запо-
чаткував операції з приводу отосклерозу та 
впровадив їх у широку клінічну практику 
проф. О.С. Коломійченко. Починаючи з 
1956 р., він вносить свої оригінальні удо-
сконалення до техніки виконання цього, на 
той час нового, методу втручання в отохі-
рургії. Спільно зі своїми співробітниками 
В.О. Гукович, І.А. Яшаном, В.В. Щуровсь-
ким, І.І. Венделовським він вирушає до ба-

гатьох обласних центрів України і прово-
дить на місцях показові операції з приводу 
отосклерозу, всебічно пропагуючи цей ефе-
ктивний напрямок слухової допомоги. У 
щойно заснованому ним Київському науко-
во-дослідному інституті оториноларинголо-
гії разом з керуючою відділом отосклерозу 
В.О. Гукович він розпочинає навчання ліка-
рів обласних центрів на курсах з хірургії 
отосклерозу. Одночасно спільно з доц. Є.М. 
Харшаком він готує спеціалістів з аудіології 
– лікарів та середніх медпрацівників – з 
техніки аудіометрії. Все зазначене сприяло 
швидкому розквіту в Україні аудіології та 
мікрохірургії отосклерозу. За видатні дося-
гнення у справі розвитку, удосконалення та 
впровадження у клінічну практику слухо-
поліпшуючих операцій при отосклерозі 
проф. О.С. Коломійченко разом з іншими 
діячами цього напрямку – професорами 
К.Л. Хіловим, М.О. Преображенським, 
С.М. Хечінашвілі та лікарем В.Ф. Нікіті-
ною був удостоєний високого звання Лау-
реата Ленінської премії за 1963 р. в галузі 
медицини. 

Не випадково мікрохірургію при ото-
склерозі визнають як одне з найвидатніших 
досягнень отохірургії ХХ століття. Безпосе-
редній позитивний результат подібних опе-
рацій становить 87-96% в залежності від 
форми отосклерозу (А.И. Коломийченко и 
соавт., 1962; Н.А. Преображенский, О.К. 
Патякина, 1973; И.Б. Солдатов и соавт., 
1974; С.Н. Хечинашвили, 1983; Shea et al., 
1962; Shambaugh, 1967, та ін.). 
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Наш особистий досвід стверджує: ста-
ранне аудіологічне дослідження, ретельний 
добір пацієнтів, ощадлива оперативна тех-
ніка здатні забезпечити при зазначеній па-
тології для більшості оперованих соціально 
достатній слух протягом десятиліть (Г.М. 
Блувштейн, 1970; В.Ф. Філатов, Г.М. Блув-
штейн, 1982, 1983, 1985, 1998). Як приклад, 
наводимо аудіограми у хворої Б-ко, 1936 р. 
народження, оперованої нами у листопаді 
1966 р. на правому вусі, а у вересні 1973 р. – 
на лівому з приводу тимпанальної форми 
отосклерозу. З обох сторін було проведено 
поршневу стапедопластику з наступною но-
рмалізацією слуху. Обстеження у 2005 р. 
показало, що слухова функція дещо знизи-
лась порівняно з безпосереднім результа-
том, але все ж збереглась на соціально до-
статньому рівні, близькому до вікової нор-
ми (рис. 1). Це дозволило нашій пацієнтці 
протягом майже 40 років вчителювати без 
слухового апарата. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1а 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1б 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1в 
Аудіограми у хворої Б-ко, 1936 р.н., з ти-

мпанальною формою отосклерозу: а) стан слуху 
до і після стапедопластики на правому вусі, 
1966 р.; б)  стан слуху до і після стапедопласти-
ки на лівому вусі, 1973 р.; в) результати дослі-
дження слуху у 2005 р. Пояснення у тексті. 

 
 
 
Проте, усвідомлюючи всі вражаючі 

успіхи хірургічного напрямку у вирішенні 
проблеми слухової реабілітації при ото-
склерозі, не слід забувати, що можливості 
кофохірургії при зазначеній патології, на 
жаль, обмежені рівнем сенсоневрального 
компонента приглухуватості. Зокрема, при 
ретрофенестральних формах, коли втрата 
слуху має виключно сенсоневральний хара-
ктер, а діагноз отосклерозу визначається 
лише при томографії вискової кістки, опе-
рація неспроможна привести до будь-якого 
поліпшення слуху. 

Сумнівним може бути і функціональ-
ний результат хірургічного втручання при 
тяжкій змішаній формі отосклерозу, коли 
ураження слуху на кістковопроведені тони 
перевищує 30-децибельний рівень (ІІІ ста-
дія, за класифікацією В.А. Гукович, 1971). 
Як приклад, розглянемо результати стапе-
допластики у пацієнтки Ж-би, 1916 р. наро-
дження, оперованої нами у лютому 1974 р. з 
приводу отосклерозу – тяжкої змішаної фо-
рми (рис. 2). Після операції практично по-
вністю перекрито кістково-повітряний ін-
тервал, досягнуто сприйняття розмовної 
мови на відстані до 2 м. Формально резуль-
тат операції задовільний. Вдома хвора отри-
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мала деяку можливість спілкування, але пі-
сляопераційний слух на рівні 57 dB у мов-
ному діапазоні не був соціально достатнім. 
Цей рівень не відповідав потребам нашої 
пацієнтки – нормально сприймати службу у 
храмі, відвідувати вистави, брати участь у 
груповій бесіді і т. ін. Дослідження О.В. 
Братуся, Т.А. Шидловської та співавторів 
(2003) також свідчать про те, що при подіб-
них формах отосклерозу можна добитися 
після стапедопластики сприйняття розмов-
ної мови на відстані від 1 до 3 м. А це, зви-
чайно, не можна вважати соціально повно-
цінним слухом. З точки зору сьогодення, 
зрозуміло, що у подібних хворих є можли-
вість отримати значно кращий результат 
при застосуванні слухового апарата. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Аудіограми у хворої Ж-би, 1916 р.н., 

з тяжкою змішаною формою отосклерозу. Стан 
слуху до і після стапедопластики на лівому вусі, 
1974 р. Пояснення у тексті. 

 
 

 
Існують інші небажані сторони стре-

меневої хірургії. Не можна не враховувати 
виникнення іноді у післяопераційному пері-
оді вестибулярних порушень різної вираже-
ності та тривалості, від чого немає можли-
вості застерегти жодного отохірурга. До то-
го ж не слід повністю ігнорувати хоча і мі-
німальну, та все ж можливу імовірність не-
гативної післяопераційної реакції внутріш-
нього вуха аж до необоротної втрати слухо-

вої функції (В.Ф. Никитина, 1970; Н.А. 
Преображенский, А.К. Патякина, 1978). То-
му проводити операцію на краще чуючому 
вусі, особливо на єдиному чуючому, є вкрай 
небезпечним, нічим не виправданим ризи-
ком. До ускладнень може призвести також 
хірургічне втручання у активній стадії ото-
склерозу. Наш досвід підтверджує повідом-
лення ряду авторів, що стапедопластика в 
осіб з активною стадією отосклерозу недо-
цільна й навіть небезпечна (Ю.Н. Волков, 
1970; Л.Г. Сватко, 1974; Shambaugh, 1962, 
та ін.). Врахуємо, що похилий вік теж не 
сприяє успіху операції, пов’язаної з роз-
криттям лабіринту. 

А втім, слухопротезування також не 
позбавлене деяких негараздів. Зокрема, не 
виключений негативний вплив слухового 
апарату на стан слуху і вестибулярної фун-
кції внаслідок некваліфікованого визначен-
ня моделі та режиму його підсилення. Цьо-
му важко запобігти, якщо у протезуванні не 
приймає участі лікар-аудіолог. Всебічне ау-
діологічне дослідження має не менше зна-
чення для успіху слухопротезування, ніж 
для вдалої слухополіпшуючої операції. Не-
бажаними явищами є так званий «свист» 
внаслідок виникнення зворотного зв'язку 
між телефоном і мікрофоном слухового 
апарата, подразнення гучними звуками, ау-
тофонія, недостатня розбірливість мови, ес-
тетичні неузгодження та ін. Однак всі за-
значені негаразди досить ефективно дола-
ються засобами, добре відомими професіо-
налам. 

Загалом сучасні електронні слухові 
апарати здатні повністю компенсувати де-
фекти слуху не тільки виключно кондукти-
вного, але й змішаного і сенсоневрального 
характеру у відповідності з параметрами 
залишків слуху пацієнта (В.Г. Базаров и со-
авт. 1987; Г.М. Блувштейн, В.Ф Филатов, 
1989, 1994, 1995; Ю. К. Соколов, А. И. Рад-
ченко, 1996; В.Г. Базаров, Л.А. Савчук, 
2003, та ін.). 

Так що ж сьогодні слід пропонувати 
хворому на отосклероз? Операцію чи слу-
ховий апарат? 

І чи не час взагалі відмовитись від хі-
рургії отосклерозу? 

Відповіді на поставлені питання слід 
шукати, на наш погляд, у порівнянні стану 
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слухової функції на оперованому і неопе-
рованому вухах у віддаленому періоді піс-
ля втручання. Серед оперованих нами хво-
рих на отосклероз (понад 600 операцій) 
пощастило розшукати 50 осіб, яким у 60-70 
роках минулого століття була проведена 
поршнева стапедопластика на гірше чую-
чому вусі, а друге вухо залишалось неопе-
рованим. Обстеження показало, що на опе-
рованій стороні тональні пороги суттєво 
нижчі, причому не тільки для повітряноп-

роведених, але і для кістковопроведених 
тонів, ніж на неоперованому, раніше краще 
чуючому вусі. Регресія сприйняття кістко-
вопроведених тонів на оперованому вусі за 
30-40-річний період в кілька разів менша, 
ніж на протилежному, неоперованому. І ця 
різниця виявилась статистично значущою 
(табл.; діагр.). Більш збереженою у відда-
леному періоді виявляється і функція роз-
бірливості мовного тесту на оперованій 
стороні. 

 
 

Середня втрата слуху в дБ після стапедопластики на гірше чуючому вусі 

Середня втрата слуху на мовні частоти (0,5-4 кГц) в дБ (M±m) 
опероване вухо неопероване вухо 

до операції через 30-40 р. в період операції через 30-40 років 
Первинна форма 
отосклерозу N 

ПП-тони КП-тони ПП-тони КП-тони ПП-тони КП-тони ПП-тони КП-тони
Тимпанальна (І) 15 49±1,2 11±0,7 26±1,0 18±0,8 39±1,6 7±0,5 67±2,0 24±0,9 
Змішана (ІІ) 21 62±1,9 20±0,8 41±1,3 28±1,0 53±1,5 16±0,7 76±2,1 39±1,3 
Тяжка змішана (ІІІ) 14 77±2,2 36±1,1 55±2,0 46±1,3 69±2,4 27±1,0 84±2,5 53±1,7 
 

Примітка: N – кількість обстежених хворих; ПП – повітряно проведені тони; КП – кістковопроведе-
ні тони 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Регресія сприйняття КП-тонів у дБ (0,5-

4,0 Гц) протягом 30-40 років оперованим та не-
оперованим вухами після стапедопластики 

 
Примітка: Р – імовірність випадкової різни-

ці у стані сприйняття КП-тонів оперованим та не 
оперованим вухами 

Наводимо спостереження за пацієнт-
кою І-ко, 1940 р. народження, якій у вересні 
1966 р. ми зробили стапедопластику із збе-
реженням стременевого м'яза і ковадло-
стременевого суглоба на правому, гірше 
чуючому вусі з приводу змішаної форми 
отосклерозу (ІІ ст. за В.О. Гукович). Оперо-
ване вухо стало краще чуючим, отримано 
соціально адекватний слух. Хвора одержала 
можливість продовжити навчання у ВУЗі. 
Обстеження у березні 2007 р. показало, що 
опероване у 1966 р. вухо лишається краще 
чуючим, слухова функція зберігається на 
соціально достатньому рівні, хоча і дещо 
гіршому порівняно з безпосереднім після-
операційним результатом. Регресія сприй-
няття кістковопроведених тонів у мовному 
діапазоні за минулі 40 років у оперованому 
вусі становить 11 dB, а за той же час у не-
оперованому – 30 dB (рис. 3). 

Складається враження, що позитив-
ний результат стапедопластики у віддале-
ному періоді сприятливо позначається не 
тільки на функції звукопровідної системи, 
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але й на життєдіяльності рецепторного апа-
рату внутрішнього вуха. Фізіологічні меха-
нізми цього явища поки що недостатньо 
зрозумілі. Певне значення, можливо, має 
відновлення податливості тканин у вікні 
переддвер'я внаслідок стапедопластики, а це 
перешкоджає підвищенню перилімфатично-
го тиску і тим покращує кровообіг у внут-
рішньому вусі. Можливо, за цих умов вини-
кає додаткове колатеральне кровопостачан-
ня внутрішнього вуха за рахунок судин ба-
рабанної порожнини. Не виключений і по-
зитивний вплив відновленого звукопрове-
дення на функціональний стан центральних 
відділів слухового аналізатора. Але все це 
не більше, ніж робочі припущення.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3а 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3б 
 
Рис. 3. Аудіограми у хворої І-ко, 1940 р.н., 

зі змішаною формою отосклерозу: а) стан слуху до 
і після стапедопластики на правому вусі, 1966 р.; 
б) результати обстеження у 2007 р. Пояснення у 
тексті. 

Та незважаючи на неповну з'ясованість 
фізіологічних процесів, що сприяють у відда-
леному періоді кращому збереженню звуко-
сприймаючого апарату на оперованій стороні, 
приходимо до висновку, що при тимпаналь-
ній та змішаній формах отосклерозу у неак-
тивній фазі пріоритетним повинен залиша-
тись хірургічний напрямок слухової реабі-
літації, якщо характер та ступінь порушення 
слуху, відсутність протипоказань та вік паці-
єнта дають підстави вважати хірургічне втру-
чання перспективним. До того ж слід врахо-
вувати ще й позитивний вплив стапедоплас-
тики на послаблення або навіть припинення 
суб'єктивних вушних шумів, які часто є най-
більш нестерпними проявами отосклерозу. За 
нашими даними, згасання вушних шумів від-
бувається у 74% хворих безпосередньо після 
операції і у 69% – у віддаленому періоді (В.Ф. 
Філатов, Г.М. Блувштейн, 1983). 

Незважаючи на пріоритет хірургічно-
го лікування, фахівцям-слухопротезистам 
немає приводу вважати себе вільними від 
турбот стосовно реабілітації слуху у значної 
частини оперованих з приводу отосклерозу. 
Лишається ще широченне поле діяльності 
для електроакустичної корекції дефектів 
слуху при вирішенні цієї проблеми. 

До слухопротезування при отоскле-
розі доцільно, на наш погляд, звертатись у 
наступних ситуаціях: 

− при негативному ставленні пацієн-
та до хірургічного втручання; 

− при ретрофенестральних формах 
отосклерозу; 

− при тяжких змішаних формах ото-
склерозу (ІІІ ступінь за В.О. Гукович); 

− у активній стадії отосклерозу, як-
що стан слуху потребує термінового по-
кращання; 

− при супутній вестибулопатії (після 
відповідного лікування); 

− при однобічній втраті слухової 
функції; 

− при загальних соматичних проти-
показаннях до операції; 

− у хворих віком понад 70 років; 
− після недостатньо ефективної слу-

хополіпшуючої операції; 
− за інших обставин, які перешко-

джають проведенню слухополіпшуючої 
операції. 
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Однією з особливостей аудіологічної 
характеристики фенестральних форм ото-
склерозу є відсутність суттєвих проблем 
щодо дискомфортного сприйняття гучності. 
Як правило, пороги дискомфорту у більшо-
сті обстежуваних знаходяться за межами 
вимірювальних приладів. Це забезпечує до-
статньо широкий динамічний діапазон слу-
хового поля і відсутність парадоксального 
падіння розбірливості мовного тесту у пере-
важної більшості пацієнтів цієї групи. Тому, 
згідно з нашими спостереженнями, для ефе-
ктивного слухопротезування хворих на ото-
склероз часто виявляються придатними від-
носно доступні моделі аналогових слухових 
апаратів достатньої потужності з лінійним 
режимом підсилення. Для частини пацієнтів 
цієї групи більш комфортними можуть ви-
явитись потужні цифрові моделі, у яких пе-
редбачено, поряд з амплітудною компресі-
єю, також лінійний режим підсилення. 

Наводимо окремі приклади обґрунту-
вань використання електроакустичної коре-
кції як єдино можливого способу покра-
щання слуху у наступних хворих. 

Хвора С-ва, 1926 р. народження, від 
запропонованої операції з приводу отоскле-
розу у 60-ті роки минулого століття утри-
малась. Та нарешті втрата слуху примусила 
її звернутись до отохірургів. Але навіть без 
урахування віку пацієнтки хірургічне втру-
чання виявилось вже непридатним через 
суто аудіологічні міркування. По-перше, 
втрата слуху на кістковопроведені тони пе-
ревищувала 40-50 dB. Ця обставина свід-
чить про неможливість отримати соціально 
достатній слух навіть при найбільш сприят-
ливому перебігу операції. По-друге, слух на 
ліве вухо практично був відсутній, тут бра-
кувало розбірливості мовного тесту, а тому 
операцію за цих умов не можна вважати до-
цільною. Праве вухо виявляється, таким чи-
ном, краще чуючим, а оперувати подібне 
вухо, як відомо, вкрай ризиковано. Отже, 
єдино можливим способом слухової реабі-
літації нашої пацієнтки лишається виключ-
но електроакустична корекція. Адаптація до 
аналогового слухового апарату надпотужної 
моделі з лінійним режимом підсилення на-
дала хворій можливість мовного спілкуван-
ня на відстані до 5 метрів. Дослідження 
слуху зі слуховим апаратом у вільному зву-

ковому полі підтвердило, що рівень тональ-
ного слуху наблизився до вікової фізіологі-
чної норми, а розбірливість мовного тесту 
зросла до 80% (рис. 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 4. Аудіограми у хворої С-ої, 1926 р.н., з 

тяжкою змішаною формою отосклерозу до і після 
слухопротезування правого вуха, 2006 р. Пояснен-
ня у тексті. 

 
 
 

У пацієнтки Г-ко, 1980 р. народження, 
після пологів поступово погіршувався слух 
протягом 2-3 років. Хвора помітно втрачала 
свою професійну спроможність вчителя. До 
того ж вона страждає від суб'єктивних вуш-
них шумів, а при отоскопії крізь витончені 
барабанні перетинки просвічують рожеві 
плями гіперемованого промонторію. При 
аудіометричному обстеженні визначається 
кондуктивне ураження з чіткими «зубцями» 
Кархарта на кістковопроведені тони. Не-
зважаючи на сприятливі аудіологічні показ-
ники для хірургічного втручання на даний 
час, існувала суттєва перешкода – активна 
стадія отосклерозу. Пацієнтці запропонова-
но розпочати медикаментозну інактивацію 
отосклеротичного процесу, а слухополіп-
шуючу операцію відкласти на декілька ро-
ків. Та нашу хвору хвилювала перспектива 
найближчим часом втратити роботу у шко-
лі. Вона потребувала негайного вирішення 
своєї слухової проблеми. Отже, єдиним 
способом покращання слуху в даній ситуа-
ції лишалось слухопротезування. Аналого-
вий слуховий апарат середньої потужності з 
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лінійним режимом підсилення нормалізував 
стан слуху на праве, гірше чуюче вухо і тим 
забезпечив продовження її трудової діяль-
ності (рис. 5). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 5. Аудіограми у хворої Г-ко, 1980 р.н., 

з тимпанальною формою отосклерозу (активна 
стадія) до і після слухопротезування правого вуха, 
2007 р. Пояснення у тексті. 

 
 
 
 
Пацієнтку Б-ву, 1936 р. народження, 

було успішно прооперовано у 1970 р. на 
праве, гірше чуюче вухо з приводу змішаної 
форми отосклерозу. За минулі 35 років слух 
істотно знизився, але опероване вухо все ще 
лишається краще чуючим. Вік хворої та не-
сприятливі показники аудіологічного дослі-
дження відкидають можливість покращання 
слуху хірургічним методом. Враховуючи 
переважно сенсоневральний характер при-
глухуватості на правому оперованому вусі з 
проявами порушення функції сприйняття 
гучності та парадоксальним падінням розбі-
рливості мовного тесту, застосовано цифро-
вий слуховий апарат середньої потужності з 
компресією вихідного сигналу у смузі висо-
ких частот. Дослідження слуху у вільному 
звуковому полі зі слуховим апаратом ви-
явило покращання сприйняття тонів та роз-
бірливості мовного тесту до рівня соціаль-
ної придатності (рис. 6). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 6. Аудіограми у хворої Б-ої, 1936 р.н., з 

тяжкою змішаною формою отосклерозу, стан після 
стапедопластики на правому вусі, 1970 р. Праве 
вуха слухопротезовано у 2005 р.  

 
 
 
Отже, всебічно аналізуючи у наведе-

ний спосіб аудіологічну характеристику за-
лишків слуху та враховуючи активність 
процесу, супутню патологію і вік пацієнтів, 
приходимо до обґрунтованих висновків що-
до найбільш придатного способу слухової 
реабілітації окремо для кожного з них. 

Неабияке значення, на наш погляд, 
набуває і деонтологічна сторона слухової 
реабілітації обстежуваних при отосклерозі 
за умов співіснування двох шляхів розв'я-
зання цієї проблеми. Чи слід пояснювати 
пацієнту суть його хвороби і визнані сучас-
ною медициною два методи подолання при-
глухуватості при отосклерозі, висловлюючи 
всі «за» і «проти»? Переконані, що хворий 
має право на повну інформацію з цього 
приводу. Незалежно від наявності чи відсу-
тності протипоказань до операції фахівці-
аудіологи, слухопротезисти або отохірурги 
мають надати таку інформацію пацієнту. 
Інакше він, отримавши цю інформацію з 
інших джерел, має підстави звинуватити 
попередніх фахівців у некомпетентності або 
навіть у навмисному приховуванні існуван-
ня іншого способу слухової допомоги. 
Врешті-решт, хворому, разом із зазначеною 
інформацією слід надати можливість обира-
ти той шлях, який його найбільше влашто-
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вує. А у разі протипоказань до хірургічного 
втручання необхідно пояснити йому, чому 
слухопротезування лишається для нього 
єдино можливим способом покращання 
слуху. 

Таким чином, висвітлюючи відповідь 
на питання: «операція чи електроакустична 
корекція?», маємо підстави стверджувати, 
що потрібне і перше, і друге. Насамперед 
для більшості хворих на отосклероз обидва 
способи покращання слуху не повинні бути 
ні альтернативними, ні, тим більш, конку-
рентними. Для кожного способу необхідно 
чітко окреслити показання та протипока-
зання, і наше повідомлення є спробою поді-
бного розмежування. Вибір оптимального 

або навіть єдино можливого способу визна-
чається перш за все на підставі аналізу ауді-
ологічної характеристики слухових пору-
шень, форми та стадії отосклеротичного 
процесу, віку та супутньої патології у паці-
єнта. А якщо аудіологічні показники дозво-
ляють вважати хірургічне втручання про-
гностично виправданим і протипоказання 
до операції відсутні, остаточне рішення про 
спосіб покращання слуху має приймати по-
передньо поінформований хворий. 

Отже, в умовах сьогодення обидва на-
прямки слухової реабілітації при отосклеро-
зі безперечно заслуговують збереження, по-
дальшого розвитку та практичного викорис-
тання. 
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СЛУХОВАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ 

ОТОСКЛЕРОЗОМ: ХИРУРГИЯ ИЛИ 
ЭЛЕКТРОАКУСТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ? 

Блувштейн Г.М., Амосов В.В., Калашник М.В.,  
Дёмина Е.В., Пинчук В.В., Рязанцев С.С. (Харьков) 

Р е з ю м е  

На основании 40-летнего опыта реабилита-
ции больных отосклерозом как методами кофохи-
рургии, так электронного слухопротезирования 
авторы приходят к выводу о необходимости со-
хранения, совершенствования и практического 
использования обоих способов. Обследование па-
циентов спустя 30-40 лет после стапедопластики 
на хуже слышащем ухе показало существенно 
лучшую сохранность не только звукопроведения, 
но и звуковоспринимающей функции на опериро-
ванной стороне. Поэтому при тимпанальной и 
смешанной формах отосклероза (І-ІІ ст. по В.А. 
Гукович) авторы считают приоритетным хирурги-
ческое направление.  

ACOUSTICS REHABILITATION OF PATIENTS 
WITH OTOSCLEROSIS: SURGERY OR 
ELECTROACOUSTIC CORRECTION? 

Bluvmshtejn G.M., Amosov V.V., Kalashnik M.V., 
Demina E.V., Pinchyk V.V., Ryazanzev S.S. (Kharkov) 

S u m m a r y  

On the basis of 40-year experience of the pa-
tients with otosclerosis rehabilitation as with the help 
of cofosurgery, also with the help of electric hearing 
aid, the authors have come to the conclusion that the 
both methods should be preserved, development and 
practically used. Examination of patients after 30-40 
years after stapedoplasty on the ear with bad hearing 
showed  much better preservation not only of the 
sound conduction, but also sound perception function  
on the operative side. So by the tympanal and mixed 
otosclerosis forms (I-II stage according to Gukovich 
V.A.) the authors consider the surgery direction pre-
rogative. 

 


