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Останнім часом з’явилося багато ро-
біт, які свідчать про наявну тенденцію до 
поширення сенсоневральної приглухуватос-
ті (СНП), в тому числі і судинного похо-
дження. При цьому переважна більшість 
авторів судинному фактору надають пере-
вагу незалежно від ґенезу СНП. Це робить 
проблему ранньої діагностики та профілак-
тики СНП надзвичайно актуальною. 

Однак лише в поодиноких роботах 
мова йде про початкову СНП, коли слухові 
порушення ще можуть бути оборотними 
після проведення адекватних лікувально-
профілактичних заходів. 

Безперечним є і факт провідного зна-
чення судинних чинників у розвитку СНП, 
на що вказують численні автори. 

В ряді робіт показано значення дослі-
дження слуху у високочастотному діапазоні 
для виявлення його порушень в ранні стро-
ки (Б.М. Сагалович, 1988; Т.В. Шидловська, 
1991; І.А. Розкладка, 1997, 1998; Д.І. Забо-
лотний, Т.А. Шидловська, 1998; Д.І. Забо-
лотний та співавт., 2004; М.С. Козак, 2006, 
та ін.). 

В ряді робіт також показано, що хворі 
з СНП різного ґенезу мають не тільки аура-
льні (зниження слуху, закладання вух, 
суб’єктивний шум), але і екстраауральні 
(головний біль, запаморочення, підвищена 
дратівливість, порушення пам’яті і сну, не-
приємні відчуття в області серця та ін.) ска-
рги (В.А. Левковский, 1985; Н.И. Перевоз-
никова, 1992; Т.В. Шидловська, 1991; Т.А. 
Шидловська та співавт., 2000; В.И .Пудов, 
Н.Г. Самойлова, 2002, та ін.). 

Мета даної роботи – дослідити та про-
вести порівняльний аналіз даних 
суб’єктивної аудіометрії та скарг хворих з 
початковою СНП, пов’язаною з різними су-
динними чинниками: епізодично підвище-
ний артеріальний тиск (АТ), вегетосудинна 
дистонія (ВСД) по гіпертонічному типу, по-
чаткова гіпертонічна хвороба (ГХ). 

Для досягнення поставленої мети на-
ми було обстежено 3 групи пацієнтів. При 
цьому 55 хворих було з початковою СНП, у 
яких епізодично підвищувався артеріальний 
тиск (1-а група). Другу (2-а) групу складали 
53 обстежуваних з початковою СНП у спо-
лученні з вегетосудинною дистонією по гі-
пертонічному типу. Третю групу становили 
20 осіб з сенсоневральними проявами на 
фоні початкової гіпертонічної хвороби (ко-
нтрольна група). Вік хворих коливався від 
23 до 50 років. Пацієнтів у віці понад 50 ро-
ків ми не брали до аналізу для виключення 
вікових змін. Контролем служили також 15 
здорових, нормально чуючих осіб віком від 
20 до 30 років без наявності порушень з бо-
ку серцево-судинної системи. Всього було 
обстежено 143 особи (286 вух). 

Із аналізу були виключені хворі, які 
мали контакт з шумом чи радіацією, пере-
несли ЧМТ, нейроінфекцію, із захворюван-
нями середнього вуха, а також асиметрич-
ним порушенням слуху. 

Дослідження слухової функції прово-
дилось за допомогою клінічного аудіометра 
AC-40 фірми „Interacoustics” в звукоізольо-
ваній камері, де рівень шуму не перевищу-
вав 30 дБ. 
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Достовірність отриманих даних  
оцінювалась по таблиці критеріїв Стьюде-
нта. 

Проведені дослідження дозволили ви-
явити наступне. Аудіометрично в усіх гру-
пах обстежених виявлено зниження слухо-
вої функції по типу порушення звукосприй-
няття, про що свідчили позитивні досліди 

Бінга, Федерічі, Рінне та відсутність кістко-
во-повітряного інтервалу. 

У табл. 1 і 2 та мал. 1 і 2 приведені се-
редньостатистичні показники слуху на тони 
в досліджуваних групах (1, 2 і 3-й) та у здо-
рових, нормально чуючих осіб, відповідно, 
в області конвенціонального та розширено-
го діапазонів частот. 

 
Таблиця 1  

Слух на тони по кістковій провідності в конвенціональному діапазоні частот у хворих  
досліджуваних груп (1, 2 і 3) та здорових, нормально чуючих осіб контрольної (К) групи 

Слух на тони по кістковій провідності, дБ (M±m) 

частота звукового стимулу, кГц Групи 
хворих 

0,125 кГц 0,25 кГц 0,5 кГц 1 кГц 2 кГц 3 кГц 4 кГц 6 кГц 8 кГц 
1-а 9,32±0,50 9,77±0,61 9,90±0,42 8,64±0,59 11,14±1,54 12,95±1,99 15,23±2,09 21,14±2,63 25,90±2,69
2-а 7,24±0,51 8,09±0,23 7,23±6,48 8,11±0,49 7,69±0,92 15,19±1,02 26,67±2,42 36,12±2,16 38,06±2,18
3-я 8,36±0,46 8,38±0,50 8,64±0,47 8,19±0,64 8,89±1,05 17,17±1,90 17,13±2,11 29,86±2,39 32,08±2,13
К 5,28±0,32 5,21±0,43 6,31±0,56 6,45±0,48 6,56±0,56 7,89±0,76 7,34±0,67 7,51±0,98 7,99±0,76

t/р (1-2) 2,91 
P<0,05 

2,58 
P<0,05 

4,19 
P<0,01 

0,69 
P>0,05 

1,92 
P>0,05 

1,00 
P>0,05 

3,58 
P<0,05 

4,40 
P<0,01 

3,52 
P<0,05- 

t/р (1-3) 1,41 
P>0,05 

1,76 
P>0,05 

1,99 
P>0,05 

0,51 
P>0,05 

1,20 
P>0,05 

2,44 
P<0,05 

0,64 
P>0,05 

2,39 
P<0,05 

1,80 
P>0,05 

t/р (2-3) 1,63 
P>0,05 

0,53 
P>0,05 

2,10 
P<0,05 

0,10 
P>0,05 

0,86 
P>0,05 

0,92 
P>0,05 

2,97 
P<0,05 

1,94 
P<0,05 

1,96 
P<0,05 

t/р (1-К) 6,81 
P<0,01 

6,11 
P<0,01 

5,13 
P<0,01 

2,88 
P<0,05 

8,18 
P<0,01 

6,66 
P<0,01 

3,59 
P<0,05 

4,86 
P<0,01 

6,41 
P<0,01 

t/р (2-К) 3,26 
P<0,05 

5,91 
P<0,01 

1,25 
P>0,05 

2,42 
P<0,05 

1,05 
P>0,05 

5,74 
P<0,01 

7,70 
P<0,01 

12,06 
P<0,01 

13,02 
P<0,01 

t/р (3-К) 5,5 P<0,01 4,81 
P<0,01 

3,19 
P<0,05 

2,18 
P<0,05 

1,96 
P>0,05 

12,21 
P<0,01 

4,42 
P<0,01 

8,65 
P<0,01 

10,65 
P<0,01 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1 Показники слуху на тони по кістковій 

провідності в конвенціональному діапазоні частот 
у хворих досліджуваних груп (1, 2-а і 3-я) та здо-
рових нормально чуючих осіб контрольної (К) 
групи 

З представленої табл. 1 та рис. 1 вид-
но, що найбільш виражені порушення фун-
кції звукосприйняття за даними тональної 
порогової аудіометрії в області 0,125-8 кГц 
спостерігаються у хворих з наявністю ВСД 
по гіпертонічному типу (2-а група). Пору-
шення слуху на тони в цій групі починаєть-
ся частіше з 3, рідше з 2 кГц, а найбільш 
виражене воно було в області 8 та 6 кГц. 
Так, слух на тони в області 8 і 6 кГц в 2-й 
групі становив, відповідно, 38,06±2,18 та 
36,12±2,16 дБ. Менш виражені порушення 
слуху на тони виявлені у осіб з початковою 
СНП на фоні початкової ГХ (3-я група). У 
пацієнтів з епізодично підвищеним АТ та 
наявністю сенсоневральних проявів (1-а 
група) спостерігалось найменш виражене 
зниження слуху на тони як в конвенціона-
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льному (область 4-6-8 кГц), так і в розши-
реному (переважно 12,5; 14 і 16 кГц) діапа-
зоні частот. Мало місце лише невелике по-
рушення слуху на тони в області 6 і 8 кГц в 
1-й групі, яке складало, відповідно, 
21,14±2,63 та 25,90±2,69 дБ. 

Таким чином, найбільш виражене по-
рушення слуху на тони в конвенціонально-
му діапазоні частот відмічається у хворих з 
початковою СНП в поєднанні з ВСД по гі-
пертонічному типу (2-а група), і це стосу-
ється переважно 6 та 8 кГц. 

Ще більш виражене порушення 
сприйняття слуху на тони виявлено у об-
стежуваних пацієнтів в області високочас-
тотного діапазону (табл. 2, рис. 2). Так, у 
хворих 1, 2 і 3-ї груп слух на тони в області 
12, 14 і 16 кГц, відповідно, становив: 
28,28±2,39; 42,59±3,72 і 51,75±3,80 дБ та 
47,06±2,83; 83,41±3,32; 68,75±2,55, а також 
44,09±4,02; 67,5±4,3 і 52,16±3,11 дБ. Особ-
ливо це стосується 2-ї групи, тобто у паціє-
нтів з початковою СНП у сполученні з ВСД 
по гіпертонічному типу (табл. 2, рис. 2), по-
рівняно з 1 та 3-ю групами, тобто з епізоди-
чним підвищенням АТ або початковою ГХ. 
При цьому слід зазначити, що найбільш ви-
ражене порушення слуху в 2-й групі спо-
стерігається на частоті 14 кГц (83,41±3,32 
дБ) і дещо менше воно в області 16 кГц 

(68,75±2,55 дБ). На нашу думку, у таких 
хворих слід звертати увагу не лише на аура-
льні, але і на екстраауральні скарги, про що 
йтиметься далі, а також проводити у них 
відповідні дослідження не тільки слухової 
функції, але і мозкового кровообігу та біо-
електричної активності головного мозку. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2 Показники слуху на тони по повітря-
ній провідності в розширеному діапазоні частот у 
хворих досліджуваних груп (1, 2-а і 3-я) та здоро-
вих нормально чуючих осіб контрольної (К) групи.

 
Таблиця 2  

Слух на тони по повітряній провідності в розширеному діапазоні частот  
у хворих досліджуваних груп (1, 2-а і 3-я) та у здорових, нормально чуючих  

осіб контрольної (К) групи  

Слух на тони по кістковій провідності, дБ (М±m) 
частота звукового стимулу, кГц Групи хворих 

10 12 14 16 
1-а 28,78±2,82 28,28±2,39 42,59±3,72 51,75±3,80 
2-а 39,09±3,64 47,06±2,83 83,41±3,32 68,75±2,55 
3-я 36,4±2,42 44,09±4,02 67,50±4,30 52,16±3,11 
К 8,31±0,92 9,12±1,38 9,14±1,28 10,40±1,31 
t/p (1–2) 2,24 (P<0,05) 5,07 (P<0,01) 8,19 (P<0,01) 3,13 (P<0,05) 
t/p (1–3) -2,05 (P<0,05) 3,38 (P<0,05) 4,38 (P<0,01) 6,19 (P<0,01) 
t/p (2–3) -0,62 (P>0,05) 0,60 (P>0,05) 2,93 (P<0,05) -4,13 (P<0,01) 
t/p (1–K) 6,41 (P<0,01) 8,20 (P<0,01) 8,10 (P<0,01) 13,01 (P<0,01) 
t/p (2–K) 6,90 (P<0,01) 12,05 (P<0,01) 20,87 (P<0,01) 10,29 (P<0,01) 
t/p (3–K) 10,85 (P<0,01) 6,94 (P<0,01) 8,50 (P<0,01) 12,37 (P<0,01) 
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Аналізуючи скарги хворих в дослі-
джуваних групах, ми виявили наступне 
(табл. 3, рис. 3). Порушення слуху турбува-
ло лише 3,63 % хворих з СНП і епізодично 
підвищеним АТ та 15,0% осіб з СНП на фо-
ні початкової ГХ (3-я група). Хворі з почат-
ковою СНП у сполученні з ВСД по гіперто-
нічному типу мали такі скарги в 9,43% ви-
падків. 

 В той же час, хоча скарги на пору-
шення слуху мали місце у невеликої кілько-
сті обстежуваних, за даними порогової то-
нальної аудіометрії уже в конвенціонально-
му діапазоні частот в області 6 і 8 кГц в усіх 
групах мало місце порушення слуху на то-
ни, особливо в 2-й групі. Ще більш вираже-
не зниження слуху на тони в 1, 2 та 3-й гру-
пах спостерігалося в розширеному діапазоні 
частот. 

Суб’єктивний шум у вухах турбував 
пацієнтів досить часто в усіх трьох групах. 
Найчастіше він зустрічався в 2-й групі 
(69,8%), тобто при СНП у сполученні з ВСД 
по гіпертонічному типу. В 1 і 3-й групах, з 
епізодично підвищеними АТ та початковою 
ГХ, він спостерігався, відповідно, у 47,27 та 
69,81% хворих. Наявність головного болю 

найчастіше виявлялась у обстежуваних 2 і 
3-ї груп: 73,58 та 70,0%, відповідно. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 3. Розподіл скарг хворих в досліджува-

них групах (1, 2-а і 3-я). 
 
 

          Таблиця 3 
Скарги хворих в досліджуваних групах (1, 2 і 3-я) 
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хворих 

число хворих в абсолютних числах в % від загальної кількості 

1-а 55 2 26 18 3 28 3,63 47,24 32,73 5,45 50,91 

2-а 53 5 37 39 27 53 9,43 69,81 73,58 50,94 100,0 

3-я 20 3 12 34 13 18 15,0 60,0 70,0 65,0 90,0 

 

 
Хворі з початковою СНП у сполученні 

з ВСД по гіпертонічному типу звичайно 
скаржаться на підвищену дратівливість, на-

явність головного болю і тяжкість в області 
потилиці. На РЕГ у них має місце підви-
щення тонусу мозкових судин з наявністю 
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ангіоспазму в каротидній та вертебрально-
базилярній системах. За даними ЕЕГ, у за-
значених пацієнтів визначається зацікав-
лення коркових структур головного мозку. 

Неприємні відчуття в області серця 
(болі, перебої та ін.) частіше (65,0% випад-
ків) виявлялись у осіб з початковою ГХ (3-я 
група). У 2-й групі вони визначались у 
50,94% випадків, а в 1-й (з початковою СНП 
на фоні епізодично підвищеного АТ) – лише 
в 5,45%. 

Однак всі хворі 2-ї групи з початко-
вою СНП у сполученні з ВСД по гіпертоні-
чному типу скаржилися на підвищену дра-
тівливість. В усіх таких пацієнтів за даними 
ЕЕГ також мали місце явища подразнення 
коркових структур головного мозку. 

Майже всі хворі 3-ї групи (90,0% ви-
падків) також скаржилися на підвищену 
дратівливість. Такі скарги мали місце і у 
половини хворих (50,94%) 1-ї групи, з поча-
тковою СНП та епізодично підвищеним АТ. 

Отже, збираючи анамнез, доцільно 
звертати увагу не тільки на наявність аура-
льних скарг (порушення слуху, 
суб’єктивний шум у вухах), але і екстраау-
ральних – головний біль, неприємні відчут-
тя в області серця, а особливо – на підвище-
ну дратівливість. Як уже було зазначено, у 
таких осіб на ЕЕГ мали місце явища подра-
знення коркових структур головного мозку. 
Звичайно у них мали місце і явища ангіос-
пазму за даними реоенцефалографії, особ-
ливо в каротидній системі. 

Таким чином, порівняльний аналіз да-
них суб’єктивної аудіометрії, а також скарг 
хворих з СНП, пов’язаною з судинними 
чинниками – епізодично підвищений АТ, 

ВСД по гіпертонічному типу і початкова ГХ 
(відповідно, 1, 2-а і 3-я групи), дозволив ви-
явити наступне. 

1. В усіх досліджуваних групах хво-
рих, не дивлячись на незначну вираженість 
судинних чинників (епізодично підвищений 
АТ, ВСД по гіпертонічному типу, початкова 
ГХ), виявлено порушення слухової функції в 
області розширеного діапазону частот, а са-
ме: 10,0; 11,5; 12,5; 14 і 16 кГц. При цьому 
найбільш виражені порушення слуху на тони 
спостерігались у осіб з початковою СНП у 
сполученні з ВСД по гіпертонічному типу, 
особливо в області 14 та 16 кГц, яке, відпові-
дно, становило 83,41±3,32 та 68,75±2,55 дБ.  

2. У хворих з початковою СНП у спо-
лученні з ВСД по гіпертонічному типу ви-
значено початкове порушення слуху на то-
ни і в конвенціональному діапазоні частот, 
зокрема 6 і 8 кГц. На це слід звертати увагу 
при проведенні лікувально-профілактичних 
заходів.  

3. У хворих з епізодично підвищеним 
АТ, ВСД по гіпертонічному типу та з поча-
тковою ГХ і наявністю скарг на 
суб’єктивний вушний шум, підвищену дра-
тівливість, неприємні відчуття в області се-
рця та наявність головного болю доцільно 
проводити аудіометричне обстеження, осо-
бливо в розширеному діапазоні частот (9-16 
кГц), хоча такі пацієнти часто і не мають 
скарг на зниження слуху. 

4. У хворих з початковою СНП у спо-
лученні з ВСД по гіпертонічному типу до-
цільно проводити не тільки аудіометричне 
обстеження, але також оцінювати у них 
стан мозкового кровообігу та біоелектрич-
ної активності головного мозку. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ЖАЛОБ БОЛЬНЫХ И ДАННЫХ СУБЪЕК-

ТИВНОЙ АУДИОМЕТРИИ ПРИ 
НАЧАЛЬНОЙ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ 

ТУГОУХОСТИ, СВЯЗАННОЙ С 
РАЗЛИЧНЫМИ СОСУДИСТЫМИ 

ФАКТОРАМИ 

Шидловская Т.А., Герасименко С.И. (Киев) 

Р е з ю м е  

Проведено клиническое и аудиометриче-
ское обследование 128 больных с начинающейся 
СНТ и наличием различных сосудистых факторов 
(периодическое повышение АД – у 55, вегетососу-
дистая дистония – у 53, начинающаяся гипертони-
ческая болезнь – у 20), а также 15 практически 
здоровых нормально слышащих лиц в качестве 
контрольной группы. Во всех обследуемых груп-
пах, несмотря на отсутствие жалоб на ухудшение 
слуховой функции, было выявлено нарушение 
слуха на тоны как конвенционального, так и рас-
ширенного диапазонов частот, более выраженное 
во 2-й группе пациентов (с наличием ВСД по ги-
пертоническому типу). Однако практически все 
обследованные имели жалобы на шум в ушах, го-
ловную боль, раздражительность. Учитывая выяв-
ленные изменения, целесообразно проводить ис-
следование слуха, особенно в расширенном диапа-
зоне частот, у больных с наличием сосудистых 
нарушений (периодическое повышение АД, ВСД 
по гипертоническому типу, гипертоническая бо-
лезнь) и жалобами на шум в ушах с целью раннего 
выявления сенсоневральных нарушений. 

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF 
PATIENTS' COMPLAINTS AND THE DATA OF 

SUBJECTIVE AUDIOMETHRY AT INITIAL 
SENSONEURAL TIGHT-HEARING 

CONNECTED WITH DIFFERENT VASCULAR 
FACTORS 

Shidlovskaya T.A., Gerasimenko S.I. (Kiev) 

S u m m a r y  

There represented the data of the clinical and 
audiometrical investigation of 128 patients with ini-
tial sensorineural deafness and various vascular fac-
tors (periodic increases in blood pressure in 55 pa-
tients, vegetative-vascular dystonia – in 53 ones, and 
initial hypertensive disease – in 20 ones), as well as 
15 healthy well-hearing persons as the control group. 
In all the tested groups, in spite of the absence of 
complaints on change for the worse a hearing func-
tion, were revealed disturbances of the hearing both 
for conventional and for widened frequency diapa-
sons, which was the most expressed in second group 
of patients. Meanwhile, practically all the tested per-
sons had complaints on the noise in ears, headache, 
and irritation. Taking into consideration of revealed 
alterations, it seems expedient to investigate the 
hearing, especially in widened frequency diapason, 
in patients with vascular disturbances (periodic in-
creases in blood pressure, vegetative-vascular dysto-
nia on hypertonic type, hypertensive disease) and 
complaints on noise in ears for early detection of 
sensorineural disturbances. 

 




