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Остеопороз – це найбільш поширене 
метаболічне, системне захворювання скеле-
ту, яке характеризується зменшенням кіст-
кової маси в одиниці об’єму та порушенням 
мікроархітектоніки кісткової тканини, що 
приводить до наступного підвищення крих-
кості кісток та високого ризику розвитку їх 
переломів[ 14, 20-24]. 

Дане захворювання є не стільки орто-
педичною проблемою, як загальною меди-
ко-соціальною. З нею мають справу спеціа-
лісти різного профілю, навіть не підозрюю-
чи про це [21, 22]. 

Крім того, остеопороз – вікова пробле-
ма, і межа між віковими та остеопорозними 
змінами є досить умовною та відносною. Ви-
сока поширеність остеопорозу і пов’язаних з 
ним переломів кісток скелету в популяції 
робить цю проблему однією з найважливі-
ших для сучасної медицини [14-24]. 

В основі захворювання лежить пору-
шення ремоделювання кісткової тканини. 
Остання в процесі життя постійно оновлю-
ється, щорічно – від 4 до 10% від загального 
об’єму кісток. Біологічна суть ремоделю-
вання полягає в регенерації мікроуражень, 
коли стара кісткова тканина заміщується 
точно такою ж кількістю нової [14, 22, 24, 
29]. 

Проблема глухоти та приглухуватості 
залишається однією з актуальних у сучасній 
оториноларингології. Причина базується на 
великому розповсюдженні порушення слу-
ху серед населення, їх соціальному стано-
вищі, а також на низькій ефективності ліку-
вання та профілактики [1, 6-9, 36]. 

Останнім часом у багатьох країнах 
світу відмічається зростання числа приглу-
хуватих та глухих людей, що, за даними 

статистики, становить від 6 до 11% від на-
селення нашої планети. Причому сенсонев-
ральні порушення виявляються лише у 60-
80% осіб [1, 6-9]. 

Всесвітньою організацією охорони 
здоров'я (ВООЗ) була створена спеціальна 
програма, направлена на радикальну боро-
тьбу з найбільш поширеними у сучасному 
світі порушеннями, в тому числі розладами 
слуху. В 1985-1995 р.р. відбулися дві Асам-
блеї ВООЗ, які прийняли резолюцію щодо 
профілактики приглухуватості і глухоти та 
проведення лікування. На Асамблеї 1995 р. 
прийнято програму попередження приглу-
хуватості та глухоти. 

За даними ВООЗ (1991), кількість осіб 
у світі з порушенням слуху понад 40 дБ на 
вухо, що краще чує, складала близько 300 
млн. Згідно з прогнозами ВООЗ (1985), до 
2000 р. у розвинутих країнах чисельність 
населення з соціально значущими дефекта-
ми слуху має зрости на 21%. 

Згідно з вибірковою статистикою, а 
також з даними ВООЗ, в Росії нараховуєть-
ся 12 млн. хворих з порушеннями слуху, в 
тому числі понад 600 тис. дітей і підлітків. 
В Росії облік осіб із зниженням слуху здійс-
нюється за кількістю звертань у спеціалізо-
вані кабінети [6-9]. 

Статистичні дані [9] свідчать про те, 
що у світі налічується біля 250 млн. людей 
зі зниженим слухом. В Російській Федерації 
14% осіб віком від 45 до 64 років і 30% ста-
рших за 65 років мають порушення слуху. В 
Україні фахівці вважають, що понад 3 млн. 
пацієнтів мають різні дефекти слуху та мо-
ви, що пов’язані із захворюванням органа 
слуху або ж з фізіологічними віковими змі-
нами. 
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За даними статистичного аналізу від-
відувань дорослого населення поліклінічно-
го відділення Інституту отоларингології ім. 
проф. О.С.Коломійченка АМНУ, за період з 
1998 по 2002 р. звернулася 21596 хворих зі 
скаргами на порушення слуху, з них в 1998 
р. – 4047, в 1999 р. – 4311, в 2000 р. – 4241, 
в 2001 р. – 4345, в 2002 р. – 4652. Від зага-
льної кількості обстежуваних з порушення-
ми слуху сенсоневральна приглухуватість 
становила 78,3%, кондуктивна – 10,2%, 
змішана – 11,5%. 

За ступенем порушення слуху (згідно з 
класифікацією В.Г. Базарова і А.І. Розклад-
ки) [1] I ступінь спостерігався у 45,6% паціє-
нтів, II – у 16,5%, III – у 15,7%, IV – у 11,7%, 
V – у 10,5%. Питома вага кількості випадків 
кондуктивної патології I ступеня складає 
78,8%, II – 18,2%, III - 3%; змішаної I ступе-
ня – 35,4%, II – 23%, III– 32%, IV – 9,6%.  

Симетричне порушення слуху при се-
нсоневральний приглухуватості було зареє-
стровано у 40,6% випадків, при кондуктив-
ній приглухуватості – у 58,5%, при зміша-
ній – у 37,1%; асиметричне – у 59,4% та 
62,9%, відповідно. Симетричним вважалося 
порушення слуху, при якому різниця між 
середньою втратою слуху в обох вухах на 
частотах 500, 1000 та 2000 Гц не перевищує 
15 дБ. За ступенем порушення слуху хворі з 
симетричним ураженням розподілялись на-
ступним чином: I ступінь – у 19,9%; II – у 
22,6%; III – у 26,0%; IV – у 17,7%; V – у 
13,8% [1, 2, 7-9, 31]. 

В структурі первинної інвалідності 
дорослого та працездатного населення про-
фесійні захворювання щорічно складають 
1,9-2,1%. 

За останні роки спостерігається збі-
льшення кількості порушень з боку слухо-
вого аналізатора. Можливо, за даними літе-
ратури, це пояснюється бурхливим розвит-
ком науково-технічного прогресу, що несе з 
собою посилення тиску техногенних факто-
рів на організм людини. Захворюваність ха-
рактеризується зростанням, має тенденцію 
до омолоджування, і уражається в основно-
му населення молодого та працездатного 
віку. Складний патогенез і поліетіологіч-
ність таких порушень вимагають всебічного 
вивчення проблеми на сучасному науково-
му етапі. 

Причини, що викликають приглухува-
тість та глухоту, численні і різноманітні. 
Серед них велику роль відіграють медика-
ментозні інтоксикації, судинні розлади, ни-
зка соматичних та інфекційних захворю-
вань, черепно-мозкові травми, хронічна та 
гостра недостатність мозкового кровообігу, 
шумо-вібраційний фактор, пресбіакузис, 
невринома VIII пари черепних нервів, ра-
діоактивне випромінювання, аномалії роз-
витку внутрішнього вуха, хвороби матері 
під час вагітності, специфічні інфекції, ін-
токсикації внаслідок отруєння солями важ-
ких металів – ртуті, свинцю, а також фос-
фором, бензином, зловживання алкоголем і 
паління тютюну, генетична обумовленість, 
специфічна дія деяких антибіотиків і меди-
каментів та багато інших причин [3, 10, 17-
19, 28, 32-34, 40-43]. 

Щоб зрозуміти механізми розвитку 
такого складного поліетіологічного захво-
рювання, необхідні знання тонких механіз-
мів функціонування слухового аналізатора в 
нормальних фізіологічних умовах і при па-
тології. Це стосується передусім вивчення 
складних біохімічних та електрофізіологіч-
них процесів, що відбуваються в слуховій 
системі, дослідження ультраструктури зави-
тки і слухових шляхів, метаболічних проце-
сів. Велике значення в цьому плані мають 
численні експериментальні та клінічні до-
слідження, що дозволяють з’ясувати багато 
незрозумілих питань [2, 4, 15, 25, 26, 40,  
41]. 

У окремих роботах показано взаємо-
зв’язок розладів слуху з патологією ендо-
кринної системи, зокрема гіпотиреозу, що 
обумовлено порушеннями на рівні діенце-
фальних нейроендокринних регуляторних 
центрів [32, 41, 42]. Велике значення нада-
ється питанням вікової приглухуватості – 
пресбіакузису. До цього часу не з’ясовано 
причину розвитку такого процесу. Нечіт-
кість даного питання складає гіпотетичність 
патогенезу пресбіакузису. Вона трактує клі-
нічні прояви останнього на основі патогіс-
тологічних знахідок. Патогенез пресбіаку-
зису представлено у вигляді чотирьох типів 
[32-34, 37, 39, 63]. 

Перший тип, так званий сенсорний, 
характеризується зникненням волоскових і 
підтримуючих клітин в спіральному органі, 
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головним чином, в основному завитку. Дру-
гий тип – нервовий пресбіакузис розгляда-
ється з позиції зменшення кількості нейро-
нів в різних відділах слухової системи. Тре-
тій тип – метаболічний, при якому виявля-
ється атрофія судинної смужки з наслідками 
у вигляді метаболічних розладів. Четвертий 
тип - механічний пресбіакузис виникає вна-
слідок зміни фізичних властивостей елеме-
нтів внутрішнього вуха [32, 55]. 

За даними А.І. Розкладки [31], сенсо-
невральну приглухуватість слід розглядати 
не як окреме захворювання, а як „симптом 
якогось патологічного процесу в слуховій 
системі, прояв його перебігу або наслідків”. 
Якщо приглухуватість є симптомом, то 
причиною можна вважати лише патологіч-
ний процес, що безпосередньо призводить 
до розвитку приглухуватості. Так, при по-
рушенні в системі звукопровідного апарату 
причиною приглухуватості буде втрата зву-
кової енергії на шляху передачі звукових 
коливань від оточуючого середовища до 
зовнішнього слухового ходу, барабанної 
перетинки; погіршення рухливості слухових 
кісточок чи порушення цілісності їх ланцю-
га; блокада вікон завитки та в її рідинах. 
При сенсоневральній приглухуватості від-
буваються деструктивно-дегенеративні змі-
ни внаслідок порушення життєдіяльності 
структурних елементів спірального органа, 
клітин спірального ганглію разом з аксона-
ми та дендритами, ядерних структур слухо-
вого аналізатора, розлади аналітичної та 
асоціативної діяльності кори головного мо-
зку. До порушення життєдіяльності струк-
турних елементів слухового аналізатора 
можуть призводити самі різноманітні пато-
логічні процеси: недостатнє постачання по-
живних речовин та кисню, спазми судин, 
крововиливи, тромбози та інші системні за-
хворювання. Тому лікувальні заходи пови-
нні бути направленні на усунення первинної 
причини приглухуватості. 

Втрата слуху є четвертим за частотою 
хронічним захворюванням у людей старшо-
го віку. Приблизно 30% осіб у віці понад 65 
років та 50% - віком понад 75 років відчу-
вають певний ступінь зниження слуху. Це 
асоційовано з подвійним підвищенням де-
пресії та соціальної ізоляції, а також може 
бути одним із компонентів втрати пам’яті та 

зменшення спілкування з оточуючими у да-
ного контингенту [8, 9]. 

За поодинокими даними зарубіжних 
дослідників, слухова функція у літніх лю-
дей може бути пов’язана із станом кісток: 
на неї несприятливо діють остеопорозні 
зміни в кістках [4, 22, 27, 45, 49, 54, 59, 61, 
65]. 

За Clark та співавторами [45] деміне-
ралізація кам’янистої частини вискової кіс-
тки, включаючи капсулу завитки та внутрі-
шній слуховий канал, в поєднанні з 
пов’язаною з віком втратою кісткової маси 
може бути біологічним фактором старечої 
приглухуватості. Це спостерігається у осіб з 
порушенням обміну речовин, особливо при 
тяжких формах остеопорозу (гіперпарати-
реоїдний остеопороз). 

Дослідженнями деяких авторів [44, 50, 
53], визначено що демінералізація завитки 
та слухової капсули поєднувалась з сенсо-
невральним компонентом втрати слуху і 
рівень кохлеарної демінералізації був прямо 
пропорційний тяжкості слухових розладів. 

Порушення функції слухового аналі-
затора спостерігається у хворих на хронічну 
ниркову недостатність, що має морфологіч-
ну основу. Зазначене було доведено чис-
ленними морфологічними дослідженнями 
внутрішнього вуха, виконаними, в основ-
ному, у пацієнтів, які померли від уремії. 
Зміни в завитці характеризувались вираже-
ним ураженням клітин спірального органа, 
до повного їх зникнення. Характерною є 
наявність включень в судинній смужці та у 
вестибулярному рецепторі, які зафарбову-
вались у голубий колір. Дані включення ро-
зглядалися як результат ураження судин або 
як продукт дегенеративного процесу чи ре-
зультат порушення обміну речовин в су-
динній смужці та осередок ранньої кальци-
фікації [13, 48, 52]. 

Можливий непрямий зв’язок між кіст-
ковою масою і втратою слуху та постмено-
паузним рівнем естрогенів, а також іншими 
чинниками, що змінюються з віком. Гормо-
нальний механізм втрати слуху базується на 
екологічному зв’язку між втратою слуху та 
зниженням вмісту статевих гормонів. Зме-
ншене споживання або засвоєння вітаміну D 
з продуктами, а також рівень сироваткового 
25-гідроксихолекальциферолу [25(ОН)D] 
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пов’язані із зниженням слуху як у людей, 
так і у тварин, згідно з дослідженнями бага-
тьох авторів [24, 49, 51, 52, 54, 57, 60, 61, 
62]. 

 Була висунута теорія, що низький 
вміст вітаміну D несприятливо впливає на 
слух двома шляхами: а) внаслідок збіль-
шення рівня лізосомальних ензимів в пери-
лімфі, які можуть уразити завитку; б) через 
зменшення абсорбції кальцію, що супрово-
джується зниженням потенціалу дії у внут-
рішньому вусі. Як у тварин, так і у людей 
існує зв’язок між низьким вмістом харчово-
го вітаміну D, сироваткового 25(ОН)D та 
сенсоневральною приглухуватістю [46]. 
Тобто патологія слуху та порушення міне-
рального обміну, зокрема при остеопорозі, 
взаємопов’язані.  

Зменшення об’єму кістки відбувається 
внаслідок дисбалансу процесів кісткового 
ремоделювання, коли порушені або резорб-
ція кістки, або її формування. Найактивніше 
ремоделювання спостерігається в губчастій 
тканині, тому ознаки остеопорозу раніше 
з’являються саме в ній. У губчастій кістко-
вій тканині нормальні кісткові пластинки 
стоншуються і перфоруються (демонтаж 
трабекул), що розглядається як основний 
дефект при остеопорозі. Оскільки має місце 
недостатнє утворення кістки, то кісткові 
втрати стають необоротними. Гратчаста сіт-
ка трабекул потоншується, а місцями част-
ково переривається через зникнення гори-
зонтальних трабекул. У зв’язку із щоденни-
ми навантаженнями на скелет у губчастій 
кістці виникають мікропереломи. Кортика-
льна кістка стоншується внаслідок перебу-
дови ендостального шару на губчасту речо-
вину (спонгіозування), причому резорбційні 
порожнини, що виникли при ремоделюван-
ні, не заповнюються. Внаслідок цього роз-
ширюються гаверсові канали і збільшується 
порозність кістки. Інтенсивність і швидкість 
кісткових втрат залежать від швидкості кіс-
ткового обміну, оскільки втрати кісткової 
маси відбуваються як при низькій, так і при 
високій швидкості кісткового обміну вна-
слідок роз’єднання процесів кісткоутворен-
ня і резорбції. Втрата об’єму кістки, пору-
шення її архітектоніки з розвитком пороз-
ності і виникненням мікропереломів стають 
причиною переломів кісток, характерних 

для остеопорозу [5, 14, 20-22, 29, 30, 38, 46, 
47, 51, 57]. 

Ґрунтовні дослідження розповсюдже-
ності остеопорозу на Україні і вікової стру-
ктури переломів проведено В.В. Повороз-
нюком протягом 1993-1999 рр. [22, 23]. Згі-
дно з отриманими даними, остеопороз ви-
являється у 13,4% жіночого і у 2,9% чолові-
чого населення України. З віком кількість 
пацієнтів з остеопорозом збільшується до 
22% у чоловіків і до 53% у жінок. Мінера-
льна щільність кісткової тканини у людей 
віком від 30 до 80 років зменшується в жі-
нок на 33%, у чоловіків – на 25%, що при-
зводить до різкого підвищення ризику ви-
никнення остеопорозних переломів кісток – 
до 11% у чоловіків та 77% у жінок віком 
понад 70 років. Також проведена 
порівняльна оцінка особливостей старіння 
кісткової тканини у населення регіонів 
України. Виявлено, що найбільш високий 
темп старіння мають чоловіки Південного 
регіону, а це, ймовірно, позв’язано з 
високою поширеністю серед них 
захворювань шлунково-кишкового тракту 
та з особливостями харчування. Серед 
жінок України найвищий темп старіння 
кісткової тканини відмічено в Західному 
регіоні, найнижчий – у Південному [22-24]. Однією з основних причин остеопоро-
зу є вторинний гіперпаратиреоз. 

Гіперпаратиреоз – захворювання, ви-
кликане підвищенням функції паращитови-
дних залоз, що проявляється порушенням 
мінерального обміну в організмі. 

Серед причин остеопорозу одне з чі-
льних місць посідає захворювання нирок 
(ниркова остеодистрофія). Це зумовлено 
тим, що нирки в нормі являютьсяє головним 
органом, який регулює гомеостаз кальцію, 
фосфору i метаболізм вітаміну D. Нирки є 
органом-мішенню та місцем деградації пеп-
тидних кальцій-регулюючих гормонів (ПТГ, 
кальцитонін), які за нормальних умов, як і 
інші пептидні гормони, безперервно фільт-
руються в ниркових клубочках, надходять з 
ультрафільтрату в клітини проксимальних 
канальців, де гідролізуються до амінокис-
лот; останні всмоктуються у кров і викорис-
товуються для наступного синтезу. Стерої-
дні гормони (до них відносяться активні 
форми вітаміну D) також поступово інакти-
вуються в нирках при проходженні через 
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них з плином крові, що дозволяє підтриму-
вати гормональний склад крові на рівні, 
адекватному потребам організму як цілого. 
Важливе місце належить ниркам як інкре-
торному органу, оскільки в клітинах прок-
симальних канальців нефрона синтезується 
1α-гідроксилаза, за участю якої відбуваєть-
ся утворення біологічно активної форми 
вітаміну D – 1,25(ОН)2 D3 [11, 12, 30, 48, 56, 
58]. 

Вторинний гіперпаратиреоз є найваж-
ливішим фактором, який зумовлює високу 
частоту розвитку кісткової патології при 
ХНН, оскільки є предиктором метаболічної 
хвороби кісток з високим рівнем ремоделю-
вання. На сьогоднішній день вторинний гі-
перпаратиреоз вважається найчастішим ва-
ріантом кісткової патології при ХНН без 
урахування лікування шляхом діалізу [30, 
48, 56, 58]. 

Мають місце повідомлення про ви-
никнення у діалізних хворих з низьким 
вмістом 25 (ОН)D3 більш тяжких пору-
шень кісткового метаболізму, зокрема 
концентрація 25 (ОН)D3 менша за 20 
ммоль/л сприяє розвитку остеомаляції, а 
Ghazali та співавтори показали, що низь-
кий рівень 25 (ОН)D3 корелює з високими 
показниками ПТГ. 

Таким чином, вторинний гіперпарати-
реоз і ниркова остеодистрофія з низьким 
рівнем кісткового ремоделювання є найчас-
тішими формами порушення кісткового ме-
таболізму. Особливостями перебігу вторин-
ного гіперпаратиреозу є різкі коливання рі-
внів кальцію і стану кислотно-лужної рів-
новаги під час діалізу і в міждіалізному пе-
ріоді, які на тлі гіперфосфатемії призводять 
до відкладання фосфату кальцію у судинах і 
внутрішніх органах та асоціюються із зрос-
танням смертності і виникненням перело-
мів. 

Патологія кісткової системи у дітей, 
за даними В.І. Поповича та співавторів [27], 
розглядається як генетична вада, особливо у 
молодих осіб. Генетичний аналіз показав, 
що не менше 60% випадків пов’язано з му-
таціями в окремих генах. Це пояснюється 
тим, що за останні роки виявлено багато 
генів, які спричиняють різні типи приглуху-
ватості (синдромальна та несиндромальна) 
[16, 27]. 

Спадкові форми вад слуху у 80% об-
тяжених сімей передаються за аутосомно-
рецесивним типом, у 19% – за аутосомно-
домінантим типом і в 1% – за рецесивним 
Х-звя'заним типом [3]. 

Глухота, спричинена генними мутаці-
ями, уражає близько 0,1% всіх новонаро-
джених; у 30% випадків вона супроводжу-
ється аномаліями інших систем і належить 
до синдромальної глухоти, а в 70% – це 
єдиний дефект, який відноситься до несин-
дромальної глухоти. 

Приблизно 35-50% спостережень ди-
тячої глухоти та приглухуватості мають 
спадкове походження і 1/3 з них складає 
різноманітна синдромальна глухота: 

- генетичні порушення слуху сумісно 
з очними хворобами – синдром Ушера 
(втрата зору в зв’язку з пігментними ретині-
тами і природженою глухотою); 

- генетична глухота, поєднана із за-
хворюваннями кістково-м'язової системи – 
хвороба Педжета; 

- генетична глухота сумісно із захво-
рюваннями нирок – синдром Альпорта (сі-
мейний гломерулонефрит, приглухува-
тість); 

- генетичні порушення слуху в поєд-
нанні з хворобами нервової системи – міок-
лонічна судома; 

- генетичні порушення слуху що су-
проводжуються вадою серцево-судинної 
системи; 

- спадкова вада слуху у дітей з анома-
ліями зовнішнього і середнього вуха; 

- спадкова глухота в сім'ї глухонімих 
батьків. 

У більшості випадків (біля 70%) при-
роджена глухота є несиндромальною, яка 
успадковується переважно (75-80%) за ре-
цесивним типом [3, 35]. 

Проте описано різні види приглухува-
тості, які мають синдромальний характер, 
зокрема як прояв спадкового захворювання 
– незавершеного остеогенезу [27]. 

Незавершений остеогенез (osteogene-
sis imperfecta) – це спадкове захворювання, 
пов’язане з порушенням біосинтезу чи 
структури колагену. В його основі лежить 
мутація одного чи кількох генів, що коду-
ють утворення проколагену І типу. В літе-
ратурі описано кілька видів незавершеного 
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остеогенезу, що відрізняються типом успа-
дкування (аутосомно-домінантний чи ауто-
сомно-рецесивний), ступенем приглухува-
тості, вираженістю уражень кісткової тка-
нини, а також іншими ознаками [27, 59, 64]. 

Класифікація незавершеного остеоге-
незу охоплює чотири основні типи, що ва-
ріюють від летальних синдромів новонаро-

джених до незавершеного остеогенезу до-
рослих, який має більш легкий перебіг [59]. 
Загалом, незавершений остеогенез розгля-
дається як генералізоване порушення спо-
лучної тканини. Втім три з чотирьох типів 
даного захворювання супроводжуються 
прогресуючою приглухуватістю аж до глу-
хоти. 

 
 

Класифікація видів незавершеного остеогенезу (за Sillience, 1981) 

Вид 
незавершеного 
остеогенезу 

Тип успадкування Основні особливості 

Iа Аутосомно-домінантний 
Переломи в дитячому віці і у жінок після настання ме-
нопаузи, блакитні склери, глухота, природжені вади 
серця; 

Iб Аутосомно-домінантний зміни, описані вище, поєднуються з порушенням денти-
ногенезу. 

II Аутосомно-рецесивний 

Летальний синдром. Численні внутрішньоутробні пере-
ломи трубчастих кісток і ребер у новонароджених, тяж-
ка дихальна недостатність, летальність – протягом пер-
ших днів чи тижнів. 

III Аутосомно-рецесивний 

Множинні переломи кісток, що призводять до грубих 
деформацій скелету. Прогресуюча приглухуватість, не-
завершений дентиногенез, пролапс мітрального клапа-
ну. 

IV Аутосомно-домінантний Варіативна крихкість кісток на певних ділянках скелету, 
сірі склери, глухота. 

 
За даними літератури, у дитячому віці 

найчастіше спостерігається приглухуватість 
як генетичний та синдромальний стан по-
рушення слуху (незавершений остеогенез) 
[27, 59]. 

Тобто, за даними В.І. Поповича та 
співавторів [27], посилаючись на А.Ю. Ба-
риляка і співавторів [3], біля 70% приро-
дженої глухоти є несиндромальною, яка ус-
падковується переважно (75-80%) за реце-
сивним типом. Друге місце серед причин 
займають екзогенні фактори (19,5%), третє 
місце – домінантні мутації (10%) і останнє 
місце – рецесивні мутації, локалізовані в Х-
хромосомі (0,5%). 

Отже, з даних літератури бачимо, що 
причини приглухуватості та глухоти в дитя-

чому віці різноманітні. Спостерігається 
особливо велика кількість дітей з глухотою 
та приглухуватістю, які успадковуються за 
рецесивним типом. Патологія слухового 
аналізатора зустрічається в поєднанні з па-
тологією кісткового обміну в дітей тільки як 
спадкове захворювання. 

За даними літератури, приглухува-
тість посідає одне з перших місць серед па-
тології слухового аналізатора, особливо у 
осіб старшого віку, у яких виявляється та-
кож велика кількість порушень мінерально-
го обміну. Тому нашим завданням є дослі-
дження взаємозв’язку приглухуватості та 
порушення кісткового обміну, оскільки на 
сьогоднішній день в літературі дане питан-
ня недостатньо висвітлено. 
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