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Діагностика, лікування та реабілітація 
хворих з вестибулярними порушеннями різ-
ного ґенезу і на сьогоднішній день залиша-
ються актуальною медико-соціальною про-
блемою. Це обумовлено збільшенням числа 
пацієнтів із запамороченням та можливим 
розвитком тимчасової чи постійної непра-
цездатності, зміною професійної кар’єри. 
Складність цієї проблеми полягає ще й в 
тому, що вестибулярні розлади виникають 
як при захворюванні вуха (периферичний 
відділ вестибулярного аналізатора), так і 
при патології різних органів та систем 
(центральний відділ вестибулярного аналі-
затора), а також у важкості проведення ди-
ференціально-топічної діагностики, трива-
лості обстеження кожного хворого, відсут-
ності сучасної діагностичної апаратури, у 
недостатній кількості лікарів, які володіють 
методами дослідження вестибулярного апа-
рата [1, 2, 4, 8]. 

Від вибору найбільш оптимальних, 
результативних та, по-можливості, етіологі-
чних і патогенетичних методів дослідження 
вестибулярної функції залежить рання діаг-
ностика, визначення правильного діагнозу 
та реабілітація цієї категорії хворих. 

Аналіз даних літератури та власні 
спостереження свідчать про те, що біля 4% 
від числа всіх сурдологічних пацієнтів звер-
таються за медичною допомогою з пору-
шеннями вестибулярної функції. Згадана 
патологія є поліетіологічною. У випадках, 
коли її етіологія не визначена, діагностика 
та лікування утруднені [5, 7, 9, 12-14].  

Ці фактори визначають наукове та со-
ціальне значення всієї проблеми.  

В зв’язку з цим виникла необхідність 
провести розширений комплекс досліджень 
слухового апарата для визначення причини, 
проведення ранньої діагностики та розроб-
ки адекватних схем лікування.  

Мета роботи – підвищити ефектив-
ність діагностики порушень слухової функ-
ції у хворих з вестибулярними розладами 
судинного ґенезу. 

Дослідження гостроти слуху, ступеня 
і характеру його порушень здійснювалося в 
звукопоглинаючій камері за допомогою 
акуметрії, а також комплексу тональних і 
мовних аудіометричних тестів за традицій-
ною методикою [3]. 

Для аудіометричного дослідження ви-
користовувався аудіометр МА-31 (Німеччи-
на), CD-плеєр, фонетично збалансовані ар-
тикуляційні мовні тести.  

На основі аналізу результатів аудіоме-
трії проводилась оцінка ступеня тяжкості 
порушень, типу аудіометричної кривої, осо-
бливостей надпорогових тестів і розбірли-
вості мови. Ступінь порушень слухової фу-
нкції оцінювався за класифікацією В.Г. Ба-
зарова, А.І. Розкладки, прийнятою на VIII 
з’їзді отоларингологів України (м. Одеса, 
1995) і рекомендованою для застосування в 
сурдологічній практиці. Дані аудіометрії 
дозволяють диференціювати рівень пору-
шення слухової системи, але часто не дають 
достатнього об’єму інформації у випадках 
необхідності виключення ретрокохлеарної 
патології [6, 10]. Тому з метою диференціа-
льно-топічної діагностики та об’єктивізації 
отриманих даних стан слухової системи ми 
оцінювали також за пороговими і амплітуд-
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но-часовими характеристиками короткола-
тентних слухових викликаних потенціалів 
(КСВП) та показниками імпедансометрії. 

При діагностиці порушень функцій ор-
гана слуху широке застосування знайшли 
об'єктивні методи дослідження, одним з яких 
являється імпедансометрія. Акустична імпе-
дансометрія проводилася на імпедансометрі 
Immittance System ZO-2020 (Данія) і включа-
ла наступні методики: тимпанометрія, реєст-
рація акустичного рефлексу та декей-тест. 
Результати тимпанометрії оцінювалися за 
загальноприйнятою класифікацією, що за-
пропонована Jerger у 1970 р. [11]. При вико-
нанні акустичної рефлексометрії, поряд з 
“зондуючим” тоном, використовувались зву-
кові стимули, що викликають рефлекторне 
скорочення стременевого м'яза. Реєструва-
лися іпсілатеральний та контралатеральний 
акустичні рефлекси. Також визначалась на-
явність або відсутність у обстежених пацієн-
тів згасання („розпаду”) акустичного рефле-
ксу (“декей-тесту”). Результати акустичної 
імпедансометрії реєструвалися у вигляді 
графічних зображень з цифровими комента-
рями на паперовій смужці. 

Відповідно до завдань індивідуальної 
НДР реєстрація КСВП виконувалась за до-
помогою аналізуючої системи МК-6 фірми 
“Amplaid” (Італія) в екранованій звукоізо-
льованій камері. Хворі розташовувалися в 
напівлежачому положенні. Електроди при-
кріплювалися на тім’я в ділянці його верхі-
вки (активний позитивний), на сосковидний 
відросток (активний негативний) і на лоб 
(заземлюючий). Викликана електрична ак-
тивність реєструвалася у відповідь на іпси-
латеральну моноауральну стимуляцію. 

В якості звукової стимуляції пред’яв-
лялися тональні посилки тривалістю 100 мс 
з інтенсивністю 40 дБ. Частота слідування 
імпульсів становила 21 с. Кількість виборок 
– 2000. Використовувався час аналізу –  
12 мс при смузі пропускання фільтрів 0,5- 
2 кГц. 

Дослідження проводились в декілька 
етапів: на першому етапі визначався поріг ре-
єстрації КСВП відносно мінімального порогу 
чутливості (дБ); на другому етапі для досяг-
нення повної можливості диференціації всіх 
піків КСВП використовувались рівні стимуля-
ції, які на 40 дБ перевищували порогові. 

Нами було обстежено 62 пацієнти ві-
ком від 16 до 62 років з вестибулярною ди-
сфункцією судинного ґенезу (32 жінки та 30 
чоловіків). Давність захворювання станови-
ла від 1 тижня до 10 років.  

Аналіз отриманих даних здійснювався 
відповідно до розподілу хворих на три ос-
новні групи в залежності від їх віку та стану 
судинної системи. 

До 1-ї групи увійшла 21 особа віком 
від 18 до 30 років, які мали зміни з боку су-
динної та нервової систем переважно функ-
ціонального характеру, що не супроводжу-
валися ініціацією грубої органічної патології 
сомато-неврологічного характеру. Давність 
захворювання становила від 1 тижня до 2 
років. Основними причинами, які спри-яли 
виникненню вестибулярної дисфункції, були 
стресові ситуації, фізичне та розумове пере-
навантаження і робота, пов’язана з 
комп’ютером, протягом 6-8 годин на день. 
Обстежувані цієї групи скаржились на запа-
морочення у вигляді упливання, хитання при 
ході, втомлюваність, порушення сну, 
пам’яті, роздратованість, зрідка – головний 
біль. Тільки 10 пацієнтів скаржились на за-
кладання у вусі чи вухах та шум або дзвін. 15 
пацієнтів відмічали закачування у транспор-
ті, яке у 8 з них спостерігалося з дитинства. 

В анамнезі у них мала місце вегетосу-
динна дистонія (ВСД) за змішаним типом, 
хронічний гастрит (табл. 1, 2, 3). 

2-у групу складали 14 хворих віком 
від 31 до 45 років, у яких відмічалась наяв-
ність ініціальних проявів судинної патоло-
гії, в тому числі і церебрально-васкулярної. 
Запаморочення у вигляді хитання, упливан-
ня, провалювання, хиткість при ході, втом-
люваність, порушення сну, пам’яті, роздра-
тованість, головний біль, шум у вухах тур-
бує цих пацієнтів на протязі 1-4 років. Ос-
новними причинами, що сприяли виник-
ненню вестибулярної дисфункції, були 
стресові ситуації, ВСД та гіпертонічна хво-
роба. 5 осіб скаржились на незначне зни-
ження слуху, закладання у вусі чи вухах, 9 – 
на шум або дзвін, 10 закачувались у транс-
порті, причому 3 – з дитинства. 

В анамнезі у цих обстежуваних відмі-
чалась ВСД по гіпертонічному типу, ГХ 1 
ст., остеохондроз, виразкова хвороба 12-
палої кишки та шлунку (табл. 1, 2, 3).  
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Таблиця 1  

Характеристика хворих з вестибулярними порушеннями судинного ґенезу 

Групи обстежуваних пацієнтів 
Характеристика хворих 

1-а (n=21) 2-а (n=14) 3-я (n=27) 

Причина виникнення  
захворювання 

стрес, фізичне та розумо-
ве перевантаження,  
робота з комп’ютером 

стрес, ВСД, ГХ стрес, ГХ, ГПМК 

Вік пацієнтів до 30 років 31-45 років 46 і більше років 

Давність захворювання 1 тиждень – 1 рік 1 рік – 4 роки понад 3 роки 

Скарги 

запаморочення у вигляді 
упливання, хитання при 
ході, втомлюваність, по-
рушення сну, роздратова-
ність, рідко – головний 
біль, шум у вухах 

запаморочення у вигляді 
хитання, упливання, про-
валювання, хитання при 
ході, втомлюваність, по-
рушення сну, пам’яті, 
роздратованість, голо-
вний біль, шум у вухах 

запаморочення у вигляді 
хитання, упливання, про-
валювання, хитання при 
ході до падіння, втомлю-
ваність, порушення сну, 
пам’яті, роздратованість, 
головний біль, шум у ву-
хах, зниження слуху 

 Анамнез ВСД по змішаному типу, 
хр. гастрит. ОРЗ 

ВСД по гіпертонічному 
типу, ГХ І ст., остеохонд-
роз, виразкова хвороба 
12-п.к. та шлунку 

ГХ II, II-III ст., ГПМК, 
ДЕП, остеохондроз, ІХС, 
холецисто-панкреатит, 
виразкова хвороба 12 п.к. 
та шлунку, варикозна хво-
роба нижніх кінцівок 

 
 

Таблиця 2  
Розподіл обстежених хворих в залежності від ступеня втрати слуху 

Число хворих в обстежуваних групах 
Стан слуху 

1-а (n=21) 2-а (n=14) 3-я (n=27) 
Нормальний 
Елементи ураження ЗСА 
I ступінь втрати слуху 
II ступінь втрати слуху 
III ступінь втрати слуху 
IV ступінь втрати слуху 
Глухота 

11 
10 
0 
0 
0 
0 
0 

9 
2 
2 
1 
0 
0 
0 

6 
7 
6 
3 
1 
2 
2 

Шум 10 9 21 
 

Таблиця 3  

Кількісний розподіл обстежених пацієнтів в залежності від стану вестибулярної функції 

Число хворих в обстежуваних групах 
Вестибулярний анамнез 

1-а (n=21) 2-а (n=14) 3-я (n=27) 

Запаморочення 21 14 27 

Закачування у транспорті 15 10 22 

Закачування у транспорті з дитинства 8 3 3 
Вестибулярна дисфункція: 
I ступінь тяжкості 
II ступінь тяжкості 
III ступінь тяжкості 

 
10 
11 
0 

 
5 
9 
0 

 
5 

16 
6 
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В 3-й групі було 27 осіб віком понад 
46 років. У них внаслідок вікових особливо-
стей реєструвались різного ступеня вираже-
ності патологічні зміни з боку серцево-
судинної системи та мозкового кровообігу, 
які супроводжувалися патологічними змі-
нами соматичної нервової системи: гіперто-
нічна хвороба, атеросклеротичні зміни су-
динної системи, хронічна недостатність мо-
зкового кровообігу у вертебрально-
базилярній системі, інфаркт міокарда та ін., 
що було об’єктивізовано за допомогою су-
часних методів дослідження нейровізуалі-
заційного характеру (магнітно-резонансна 
томографія, допплерографія).  

Давність захворювання у цих обсте-
жуваних була понад 3 роки. Основними 
причинами, що сприяли виникненню вести-
булярної дисфункції, виявилися стресові 
ситуації, ГХ, ГПМК. 

 Цих хворих турбувало запаморочення 
у вигляді хитання, упливання, провалюван-
ня, хитання при ході до падіння, втомлюва-
ність, порушення сну, пам’яті, роздратова-
ність, головний біль, шум у вухах, зниження 
слуху. На зниження слуху різного ступеня 
тяжкості та шум у вухах скаржилась 21 осо-
ба; закачувались у транспорті 22, з них 3 – з 
дитинства. 

В анамнезі у них спостерігалися ГХ II, 
II-III ст., ГПМК, дисциркуляторна енцефа-
лопатія, остеохондроз, ішемічна хвороба 
серця, холецисто-панкреатит, виразкова 
хвороба 12-палої кишки та шлунку, варико-
зна хвороба нижніх кінцівок (табл. 1, 2, 3). 

В процесі обстеження пацієнтів за ре-
зультатами суб’єктивної та об’єктивної ау-
діометрії було виявлено наступне. 

У 11 осіб 1-ї групи за даними суб’єк-
тивної аудіометрії слух був в межах норми. 
Диференціальний поріг сприйняття інтенси-
вності звуку (ДП) та SiSi- тест також знахо-
дились в межах нормальних величин. Поро-
ги дискомфорту відповідали нормальним 
значенням. Розбірливість мови не порушена. 
У решти 10 обстежуваних відмічалися еле-
менти порушення звукосприймаючого апа-
рату в зоні високих частот (до 15 дБ).  

Аналіз даних реєстрації КСВП свід-
чить про те, що пороги диференціації хвиль 
відповідають нормальним значенням. Лате-
нтні періоди (ЛП) та міжпікові інтервали 

(МПІ) знаходились в межах нормальних ве-
личин, тобто не перевищували 4,0 мс (табл. 
4, 5). 

При аудіометричному обстеженні у 9 
пацієнтів 2-ї групи слух знаходився в межах 
норми, у 2 виявлено елементи порушення 
звукосприймаючого апарату в зоні високих 
частот, у 2 – порушення звукосприймаючо-
го апарату I ступеня і у 1 – II ступеня. Над-
порогові тести були в межах нормальних 
величин. Пороги дискомфорту відповідали 
нормальним значенням. Розбірливість мови 
не порушена.  

За результатами дослідження КСВП 
пороги диференціації хвиль відповідали 
ступеню зниження слуху. Однак латентні 
періоди та міжпікові інтервали знаходились 
в межах нормальних величин у 12 хворих, 
тобто не перевищували 4,0 мс, і лише у 2 
МПІ становили 4,12 мс (табл. 4, 5). Це були 
пацієнти з гіпертонічною хворобою, яка ту-
рбувала їх більше 3 років 

При аудіометричному дослідженні 
тільки у 6 осіб 3-ї групи слух визначався в 
межах норми, у 21 виявлено порушення 
слуху різного ступеня тяжкості, причому 
елементи порушення звукосприймаючого 
апарата в зоні високих частот виявлені у 7,I 
ступінь втрати слуху - у 6, II – у 3, III – у 1, 
IV – у 2 та V – у 2. 

Надпорогові тести були в межах нор-
мальних величин у 23 обстежуваних. Поро-
ги дискомфорту відповідали нормальним 
значенням. Не дивлячись на те, що у 6 хво-
рих слух знаходився в межах нормальних 
величин, розбірливість мови була порушена 
у них у вигляді уповільненого нарощування 
розбірливості, хоча і досягалась 100% роз-
бірливість. У інших пацієнтів цієї групи 
розбірливість мови відповідала ступеню 
зниження слуху і також відмічалося пору-
шення розбірливості мови у вигляді упові-
льненого нарощування розбірливості, а у 4 
розбірливість мови не визначалася внаслі-
док тяжкості втрати слуху. Мовно-
тональної дисоціації не виявлено. У 4 осіб 
надпорогові тести не проводились, врахо-
вуючи тяжкість втрати слуху. 

Аналіз показників КСВП свідчить про 
те, що у всіх хворих з вестибулярною дис-
функцією пороги диференціації хвиль від-
повідають ступеню зниження слуху.  
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Однак МПІ хвиль I-V помірно збіль-
шені і становили понад 4,0 мс, що свідчить 

про порушення в стовбуромозковому відділі 
слухового аналізатора (табл. 4, 5). 

 
 

Таблиця 4  

Латентні періоди КСВП у хворих з вестибулярними порушеннями судинного ґенезу 

Латентні періоди хвиль КСВП, мс (M±m) 
Групи обстежених 

I II III IV V 

Контрольна (n=10) 1,62±0,02 2,64±0,04 3,77±0,03 5,04±0,02 5,56±0,02 

1-а (n=21) 1,63±0,02 2,66±0,04 3,75±0,03 5,06±0,03 5,57±0,02 
2-а (n=14): 
«а» (n=12) 
«б» (n=2) 

 
1,76±0,02 

1 1,78±0,02 

 
2,74±0,04 

2 2,76±0,04 

 
3,76±0,03 

3 3,75±0,03 

 
5,08±0,02 

5 5,08±0,02 

 
5,71±0,02 

5 5,81±0,02 
3-я (n=27) 1,69±0,03 2,71±0,03 3,78±0,03 5,09±0,04 5,89±0,02 

  
 

Таблиця 5  

Міжпікові інтервали КСВП у хворих з вестибулярними порушеннями судинного ґенезу 

Міжпікові інтервали КСВП, мс (M±m) 
Групи обстежених 

I-III III-V I-V 
Контрольна (n=10) 2,15±0,02 1,79±0,02 3,84±0,02 
1-а (n=21) 2,12±0,03 1,82±0,01 3,94±0,02 
2-а (n=14): 
«а» (n=12) 
«б» (n=2)  

 
2,00±0,02 
2,08±0,02 

 
1,95±0,01 
1,86±0,02 

 
3,95±0,01 
4,12±0,02 

3-я (n=27) 2,09±0,02 2,11±0,03 4,20±0,02 
 
 

Таким чином, за результатами дослі-
дження КСВП можна достовірно та інфор-
мативно оцінити стан стовбуромозкових 
структур слухового аналізатора.  

При проведенні імпедансометрії до 
уваги брались наступні показники: 

а) тип тимпанограми;  
б) поріг виникнення контралатераль-

них акустичних рефлексів (КАР) на стиму-
ляцію білим шумом (КАРБШ);  

в) поріг виникнення КАР на стимуля-
цію тональним сигналом частотою 1 кГц 
(КАР 1 кГц);  

г) поріг виникнення іпсілатерального 
АР (ІАР) у відповідь на звуковий подразник 
частотою 1 кГц (ІАР 1 кГц). 

У всіх хворих з вестибулярними по-
рушеннями судинного ґенезу була зареєст-
рована тимпанограма типу «А». У осіб з но-

рмальним слухом, з елементами порушення 
слуху або з I та II ступенем втрати слуху 
акустичний рефлекс знаходився в межах 
нормальних величин. Однак у 10 обстежу-
ваних з I та II ступенем втрати слуху вияв-
лено розпад (згасання) АР. Ці пацієнти від-
носились до 2 та 3-ї груп і мали виражені 
патологічні зміни з боку серцево-судинної 
системи та мозкового кровообігу. У 5 осіб 
АР не реєструвався внаслідок тяжкості 
втрати слуху (табл. 6). 

У всіх хворих з порушенням слуху за-
реєстровано низхідний чи горизонтально-
низхідний тип аудіометричної кривої.  

Нами проведено аналіз стану слухової 
функції у осіб з вестибулярною дисфункці-
єю судинного ґенезу. З таблиці видно, що 
практично нормальний слух був зареєстро-
ваний у 45 (72,6%) пацієнтів, I ступінь втра-
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ти слуху виявлено у 8 (12,9%), II ступінь – у 
4 (6,5%), III ступінь – у 1 (1,6%), IV та V 
ступінь - у 2 (відповідно, по 3,2%). Соціаль-
но неадекватний слух був тільки у 5 обсте-

жуваних з тяжкою судинною патологією. В 
анамнезі у них відмічалися ДЕП II – III сту-
пеня тяжкості, гостре порушення мозкового 
кровообігу, ГХ III ступеня. 

 
 

Таблиця 6  

Показники імпедансометрії у хворих з вестибулярною дисфункцією судинного ґенезу 

Показники імпедансометрії 
ТМ КАРБШ, дБ КАР 1 кГц, дБ ІАР 1 кГц, дБ 

Розпад АР 
Стан слуху 

M±m число хворих 
Нормальний (n=26) А 92,27±5,62 95,00±7,91 99,00±5,11 0 
Елементи порушення (n=19) А 92,27±5,62 95,00±7,91 99,00±5,11 0 
I ст. порушення (n=8) А 92,27±5,62 95,00±7,91 99,00±5,11 6 
II ст. порушення (n=4) А 86,66±7,64 86,66±7,64 100,00±7,07 4 
III ст. (n=1) А - - - - 
IV ст. (n=2) А - - - - 
V ст. (n=2) А - - - - 

 
 
Нами було проведено співставлення 

показників слухової функції та ступеня тя-
жкості вестибулярної дисфункції (табл. 7). З 
даних таблиці видно, що у хворих 1-ї групи 
слух знаходився в межах нормальних вели-

чин. У 10 пацієнтів зареєстрована централь-
на вестибулярна дисфункція (ЦВД) I ступе-
ня і у 11 – II ступеня тяжкості. У них мала 
місце ЦВД I та II ступеня тяжкості майже в 
однаковій кількості випадків. 

 

 
Таблиця 7  

Стан слухової та вестибулярної функції у хворих з вестибулярною дисфункцією  
судинного ґенезу 

Тяжкість вестибулярної дисфункції 
I ступінь II ступінь III ступінь Групи хворих Стан слуху 

кількість спостережень 
нормальний (n=11) 10 1 - 

1-а (n=21) 
елементи ураження ЗСА (n=10) - 10 - 
нормальний (n=9) 5 4 - 
елементи ураження ЗСА (n=2) - 2 - 
I ст. (n=2) - 2 - 

2-а (n=14) 

II ст. (n=1) - 1 - 
нормальний (n=6) 5 1 - 
елементи ураження ЗСА (n=7) - 7 - 
I ст. порушення слуху (n=6) - 6 - 
II ст. (n=3) - - 3 
III ст. (n=1) - - 1 
IV ст. (n=2) - - 2 

3-я (n=27) 

V ст. (n=2) - 2 - 



Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №1, 2010 26 

В 2-й групі при нормальному та прак-
тично нормальному стані слуху у 5 осіб ви-
явлена ЦВД I ступеня тяжкості, у 6 – II сту-
пеня; при легкому та середньому порушенні 
звукосприймаючого апарату (ЗСА) ЦВД та-
кож була II ступеня тяжкості. У обстежува-
них цієї групи мала перевагу ЦВД II ступеня 
тяжкості. І, нарешті, в 3-й групі зареєстрова-
на вестибулярна дисфункція (ВДФ) різного 
ступеня тяжкості, наприклад, при легкому 
порушенні ЗСА спостерігався як I (у 5), так і 
II (у 1) ступінь ВДФ. У хворих цієї групи пе-
реважав III ступінь тяжкості ВДФ.  

Таким чином, ступінь тяжкості ВДФ 
не корелює з порушенням слуху, а залежить 
від давності захворювання та стану судин-
ної системи у пацієнта. 

Таким чином, на основі вищенаведе-
ного можна зробити наступні висновки. 

1. У переважної більшості хворих з 
вестибулярною дисфункцією судинного ге-
незу (72,6%) слухова функція була в межах 
вікової норми. Соціально адекватний слух 
(I-II ступінь порушення) відмічався у 19,4% 
обстежених, а соціально неадекватний (III-
V ступінь порушення) – у 8%. 

2. Наші дослідження показали, що у 
всіх пацієнтів зареєстрована тимпанограма 
типу «А», що свідчить про нормальний стан 
у них системи середнього вуха. У всіх осіб з 
нормальним та соціально адекватним слу-
хом зареєстровано АР. Однак у 10 обстеже-
них з тяжкими порушеннями судинної сис-
теми був виявлений розпад АР, що свідчить 
про центральні порушення у них слухового 
аналізатора. 

3. У 2 хворих 2-ї групи та у всіх об-
стежуваних 3-ї групи при реєстрації КСВП 
відмічалося подовження МПІ I-V хвиль в 
межах від 4,12 до 4,20 мс, що свідчить про 
порушення у центральних відділах слухово-
го аналізатора. Таким чином, за результата-
ми дослідження КСВП можна оцінити стан 
стовбуромозкових структур слухового ана-
лізатора, тому що стовбуро-мозкові струк-
тури чутливі до функціональних змін в су-
динах головного мозку. 

4. Ступінь тяжкості ВДФ не корелює з 
порушенням слуху, а залежить від давності 
захворювання та стану судинної системи у 
пацієнта. 
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СОСТОЯНИЕ СЛУХОВОЙ ФУНКЦИИ У 

БОЛЬНЫХ С ВЕСТИБУЛЯРНОЙ 
ДИСФУНКЦИЕЙ СОСУДИСТОГО 

ГЕНЕЗА ПО ДАННЫМ СУБЪЕКТИВНОЙ 
И ОБЪЕКТИВНОЙ АУДИОМЕТРИИ 

Розкладка А.И., Белякова И.А., Луценко В.И.,  
Лоза Т.П. (Киев) 

Р е з ю м е  

Обследовано 62 больных в возрасте от 16 до 
62 лет с вестибулярной дисфункцией сосудистого 
генеза различной степени тяжести. Состояние слу-
ховой функции изучалось по данным субъектив-
ной и объективной аудиометрии. Анализ получен-
ных результатов показал, что у преимущественно-
го большинства обследованных лиц с вестибуляр-
ной дисфункцией сосудистого генеза (72,6%) слу-
ховая функция была в пределах возрастной нормы. 
Социально адекватный слух (I-II степень наруше-
ния слуха) отмечался у 19,5% пациентов, а соци-
ально неадекватный слух (III-V степень) – у 8%. 
При сопоставлении показателей слуховой функ-
ции и степени тяжести вестибулярной дисфункции 
выявлено, что у лиц с вестибулярной дисфункцией 
сосудистого генеза степень ее тяжести не корели-
рует с нарушением слуха, а зависит от давности 
заболевания и состояния сосудистой системы 
больного. 

STATE OF THE AUDITORY FUNCTION IN 
PATIENTS WITH VASCULAR GENESIS 

VESTIBULAR DYSFUNCTION: RESULTS 
SUBJECTIVE AND OBJECTIVE 

AUDIOMETRY 

Rozkladka A.I., Belyakova I.A., Lucenko V.I.,  
Loza T.P. (Kiev) 

S u m m a r y  

There were examined the group of 62 patients 
of age group from 16 up to 62 years with different 
levels of vestibular dysfunction of vascular genesis. 
Auditory function’s status were tested by subjective 
and objective audiometry data. According to analysis 
of the data obtained, in 72,6% of the tested patients 
wit vestibular dysfunction vascular-genesis the audi-
tory function was inside of normal age limits. So-
cially-adequate hearing (I-II stages of the hearing dis-
turbance) were noted in 19,5% of patients, where as 
socially inadequate one (III-V stage) – in 8%. At com-
parison of the indexes of auditory function and the 
stage of gravity of vestibular dysfunction it were noted 
that gravity of disease in persons with vestibular dys-
function of vascular genesis doesn’t correlate with the 
hearing disturbances but is dependent of the remote-
ness of disease and of vascular system status. 

 




