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нем на двое суток быстрее, чем в контрольной. 
Использование аэрозоля «Ангиноваг» в терапии 
при паратонзиллярных абсцессах позволило со-
кратить  применение  системных  антибиотиков 
и ускорить сроки лечения. 

Наиболее  демонстративным  и  объектив-
ным  показателем  активности  воспалительного 
процесса  являются  изменения  микробного  со-
става  в  очаге  воспаления. Основным  критери-
ем  успешности  проведенной  терапии  служит 
отсутствие  патогенной  микрофлоры  в  посеве 
после окончания курса лечения. В табл. 2 при-
ведены данные о  составе микрофлоры в обла-
сти  глотки у  лиц,  страдающих паратонзилляр-
ным абсцессом и паратонзиллитом, в основной 
и контрольной группах.

Результаты микробиологических  исследо-
ваний, приведенные в табл. 2, свидетельствуют 
о  том,  что  применение  аэрозоля  «Ангиноваг» 
в  комплексной  терапии  при  паратонзиллите  и 
паратонзиллярных абсцессах приводит к норма-
лизации микробного состава. При бактериоло-
гическом  исследовании  в  отдаленном  периоде 
(через 1 мес после лечения) у пациентов основ-
ной группы не было зарегистрировано случаев 
дисбактериоза. 

Особо следует подчеркнуть, что все боль-
ные, применявшие данный препарат, отмечали 

его высокий анальгезирующий эффект и отсут-
ствие побочных явлений. 

 
Выводы

1.  Применение препарата «Ангиноваг» в ран-
нем  послеоперационном  периоде  после 
инвазивных вмешательств в области глот-
ки значительно улучшало качество жизни 
данного контингента пациентов.

2.  Препарат «Ангиноваг» активен по отноше-
нию к типичным возбудителям неспецифи-
ческих воспалительных процессов в глот-
ке и не вызывает изменений в нормальном 
микробном составе. 

3.  Использование аэрозоля «Ангиноваг» в те- 
рапии  больных  с  паратонзиллярными  аб-
сцессами  позволило  сократить  примене-
ние  системных  антибиотиков  и  ускорить 
сроки лечения.

4.  Назначение препарата в раннем послеопе-
рационном периоде после тонзиллэктомии 
приводит  к  значительному  уменьшению 
реактивных явлений в ротовой части глот-
ки и ускоряет репаративные процессы.

5.  Ангиноваг хорошо переносится пациента-
ми, не вызывает побочных явлений и мо-
жет быть рекомендован для использования 
в ЛОР-практике.
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АНГіНОВАГ – НОВі АСПЕКТИ  
В ТЕРАПіЇ ХВОРИХ у РАННЬОМу  

ПіСЛЯОПЕРАЦіЙНОМу ПЕРіОДі ПіСЛЯ 
іНВАЗИВНИХ ВТРуЧАННЯХ В ГЛОТЦі

Кікоть Ю.В.(Київ)
Р е з ю м е

Дослідження присвячене вивченню клінічної ефек-
тивності  застосування  нового  оригінального  препарату 
«Ангіноваг»  в  терапії  хворих,  що  перенесли  хірургічні 
втручання в глотці. Використання цього препарату призво-
дило до значного зменшення реактивних явищ в осередку 
запалення, прискорювало репаративні процеси. Пацієнти, 
які застосовували ангіноваг, відмічали покращання якості 
життя,  значне  зменшення  больового  синдрому. Доведена 
висока ефективність даного препарату по відношенню до 
типових  збудників  неспецифічних  запальних  процесів. 
Ангіноваг добре переноситься хворими та не викликає по-
бічних  явищ. Таким  чином,  препарат  «Ангіноваг»  добре 
зарекомендував себе при використанні в ранньому періоді 
після хірургічних втручань у глотці та може бути рекомен-
дований широкому загалу.

ANGINOvAG – NEW ASPECTS  
OF EARLY POST-OPERATIvE TREATMENT  

WITH INvASIvE  
THROAT INTERvENTIONS
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This research pertains to studying the clinical effec-
tiveness of the new original drug Anginovag in treatment 
of  patients  after  throat  surgeries.  The  use  of Anginovag 
led  to  a  significant  reduction  of  reactive  events  in  the 
inflammation  area,  accelerated  reparative  processes.  Pa-
tients who used Anginovag noted improved quality of life, 
significant pain  relief. There  is a proof of high effective-
ness of this medication with respect to common causative 
agents of non-specific inflammatory processes. Anginovag 
is well  tolerated  by  patients  and  does  not  cause  side  ef-
fects. Thus,  the medication Anginovag proved  itself very 
well  in early post-operative  treatment after  throat surger-
ies and interventions and may be recommended to greater 
masses of population.

Вестибулярна  дисфункція  –  це  стан,  що 
важко  переноситься  хворими  та  має  багато 
етiологiчних факторiв. Запаморочення, поруше-
ння  рівноваги,  вегетативні  розлади  відіграють 
велику  роль  у  аспекті  захворюваності,  істотно 
впливають  на  якість  життя  пацієнтів.  Безліч 
причин,  які  викликають  вестибулярні  пору-
шення,  різноманітність  та  мала  ефективність 
лікувальних заходів, що застосовуються при ве-
стибулопатіях різного  ґенезу,  змушують систе-
матизувати, узагальнити та оптимізувати підхід 
до терапії цих хворих. Одним з чинників вести-
булопатій є черепно-мозкові травми.

За  останні  роки  значно  зросла  кількість 
черепно-мозкових  травм  внаслідок  дорожньо-
транспортних, виробничих аварій, техногенних 
катастроф та ушкоджень іншого ґенезу. Широке 
коло лікарів різних спеціальностей – невропато-
логи, нейрохірурги,  травматологи, отоларинго-
логи – займаються рішенням цієї проблеми. Суть 
її полягає в тому, що у більшості хворих після 
перенесеної черепно-мозкової травми розвива-
ються  кохлео-вестибулярні  порушення  [1, 3, 5].

В результаті механічної дії травматичного 
фактору на головний мозок може сформувати-
ся його фокусне ушкодження, що першочергово 
викликає локальне ураження коркових відділів 
головного мозку з формуванням зони забою чи 
крововиливу внаслідок травмування судин моз-
кових  оболонок  чи  судин,  що  безпосередньо 
кровопостачають головний мозок [2].

Під впливом механічних факторів одночас-
но на всі структури головного мозку розвиваєть-
ся дифузне аксональне ушкодження мозку. Воно 
супроводжується розривом чи травмуванням до-
вгих відростків нервових клітин – аксонів. При 
цьому відбувається утруднення передачі нерво-
вих  імпульсів,  що  призводить  до  зворотного 
функціонального  розмежування  коркових,  під-
коркових структур та стовбура головного мозку, 
порушення функцій інтегративних структур [4].

Внаслідок неадекватної чи невчасно поча-
тої терапії у таких хворих виникають вторинні 
гіпоксичні ушкодження головного мозку, підви-

щується внутрішньочерепний тиск, порушуєть-
ся кровообіг у різних відділах головного мозку, 
з’являються вторинні ішемічні осередки [7].

У  результаті  розвиваються  різноманітні 
ускладнення черепно-мозкових  травм:  асеніза-
ція пацієнтів, зниження працездатності, метео-
чутливість,  емоційна  лабільність,  вазомоторні 
розлади, головний біль та ін. Одним з ускладнень 
є вестибулярні розлади, що виникають у 3-18%  
хворих, за даним різних авторів [2, 4].

Мета роботи: розробка  схем  лікування 
хворих  з  вестибулярного  дисфункцією  внаслі-
док перенесеної черепно-мозкової травми.

Матеріали та методи дослідження
Нами  обстежено  та  проліковано  35  осіб, 

у  яких  вестибулярні  розлади  виникли  внаслі-
док  перенесених  черепно-мозкових  травм. Всі 
пацієнти розподілені на групи в залежності від 
тяжкості  черепно-мозкової  травми. До 1-ї  гру-
пи увійшло 14 хворих віком від 20 до 66 років, 
які  мали  закриту  черепно-мозкову  травму  – 
струс  головного мозку  легкого  ступеня  тяжко-
сті. Давність захворювання становила від 1 міс 
до 5 років. Ця група обстежуваних скаржилась 
на  запаморочення  у  вигляді  упливання  чи  на-
падоподібні  запаморочення,  хитання  при  ході 
(у  3  пацієнтів  запаморочення  виникло  відразу 
ж після травми), втомлюваність, головний біль. 
7 хворих турбувало закладання у вухах, знижен-
ня слуху та шум чи дзвін, 4 відмічали закачуван-
ня у транспорті (табл. 1).

2-у  групу  складали  8  пацієнтів  віком  від 
20  до  63  років  з  закритою  черепно-мозковою 
травмою  середнього  ступеня  тяжкості,  забоєм 
головного мозку. Вони скаржились на запаморо-
чення у вигляді хитання, упливання предметів 
чи нападоподібні  запаморочення, хиткість при 
ході,  втомлюваність,  порушення  сну,  пам’яті, 
роздратованість,  головний  біль,  шум  у  вухах. 
6 осіб відмічали зниження слуху та шум у ву-
хах, 4 закачувались у транспорті (табл. 1). 

В  3-й  групі  було  13  хворих  віком  від 
32 до 62 років після перенесеної  тяжкої ЧМТ, 
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рочення добре зарекомендували себе препарати 
бетагістину, при цьому їх ефективність більша 
при нападоподібних запамороченнях. Цей пре-
парат  є  синтетичним  аналогом  гістаміну,  діє, 
головним чином, на гістамінові Н1-рецептори. 

Вважається,  що  бетагістин  нормалізує  тиск 
ендолімфи  у  лабіринті  та  завитці,  що  спри-
яє  зменшенню  вестибулярних  порушень  [6]. 
Важливою  є  здатність  поліпшувати  кровообіг 
лабі ринту за рахунок розширення прекапілярів. 

Таблиця 2
Результати лікування хворих 1-ї групи з посттравматичними вестибулярними розладами за клінічними 

показниками

Скарги хворого 
до лікування Число хворих, %

Динаміка змін на скарги хворих після лікування
зникнення 

(нормалізація)
зменшення 
(покращення) без змін

кількість спостережень, %
Нападоподібні вестибулярні 
порушення 21,4 14,3 7,1 –

Постійні запаморочення 78,6 71,4 7,2 –

Вегетативні порушення 92,8 78,6 14,2 –

Атаксія 78,5 64,3 14,2 –

Зниження слуху,шум 50 28,6 7,1 14,3

Головний біль 50 28,6 21,4 –

Таблиця 3
Результати лікування хворих 2-ї групи з посттравматичними вестибулярними розладами  

за клінічними показниками

Скарги хворого 
до лікування Число хворих, %

Динаміка змін на скарги хворих після лікування
зникнення 

(нормалізація)
зменшення 
(покращення) без змін

кількість спостережень, %
Нападоподібні вестибулярні 
порушення 25 12,5 12,5 –

Постійні запаморочення 75 50 25 –

Вегетативні порушення 75 50 25 –

Атаксія 62,5 37,5 12,5 12,5

Зниження слуху,шум 75 25 25 25

Головний біль 75 50 25 –

Таблиця 4
Результати лікування хворих 3-ї групи з посттравматичними вестибулярними розладами  

за клінічними показниками

Скарги хворого 
до лікування Число хворих, %

Динаміка змін на скарги хворих після лікування
зникнення 

(нормалізація)
зменшення 
(покращення) без змін

кількість спостережень, %
Нападоподібні вестибулярні 
порушення 23 15,4 7,6 –

Постійні запаморочення 76,9 38,5 30,8 7,6

Вегетативні порушення 76,9 61,5 15,4 –

Атаксія 100 61,5 23,1 15,4

Зниження слуху,шум 61,5 7,6 30,8 23,1

Головний біль 100 69,2 30,8 –

ускладненої субарахноїдальним крововиливом, 
післятравматичною  дисциркуляторною  енце-
фалопатією  з  вираженим  церебростенічним 
синдромом. Давність захворювання – від 1 міс 
до 10 років.  Їх турбувало запаморочення у ви-
гляді хитання, упливання, провалювання чи на-
падоподібні  запаморочення,  хитання  при  ході 
до  падіння,  втомлюваність,  порушення  сну, 
пам’яті,  дратівливість,  головний  біль.  На  зни-
ження  слуху  різного  ступеня  тяжкості  та шум 
у вухах скаржились 8 обстежуваних, на закачу-
вались у транспорті також 8 (табл. 1).

У всіх пацієнтів проводилось клінічне об-
стеження  за  загальноприйнятими  методиками, 
а  також  аудіометричне  та  вестибулометричне 
дослідження.

Для  аудіометричного  обстеження  викори-
стовувався аудіометр МА-31 (Німеччина), фоне-
тично збалансовані артикуляційні мовні тести. 

На  основі  аналізу  результатів  аудіоме-
трії  оцінювались  ступінь  тяжкості,  тип  аудіо-
метричної  кривої,  особливості  надпорогових 
тестів  і розбірливість мови. Ступінь порушень 
слухової  функції  визначався  за  класифікаці-
єю В.Г. Базарова та А.І. Розкладки, прийнятою 
на VIII  з’їзді  отоларингологів України  (м. Оде-
са,  1995)  і  рекомендованою  для  використання 
в сурдологічній практиці. 

Методика  дослідження  вестибулярного 
аналізатора  передбачала  детальне  визначення 
функції статичної та динамічної рівноваги (хода 
по прямій  доріжці,  індекс  кефалографії, флан-
гова  хода,  «крокуючий  тест»  Fukuda).  В  стані 

спокою  реєструвався  спонтанний  та  позицій-
ний ністагм. При обертальній пробі  (5 обертів 
за 10 с) оцінювались тривалість реакції ністагму 
та час ілюзії протиобертання, сумарна ампліту-
да, частота, швидкість повільної фази ністагму, 
ступінь  вести  було-вегетативних  реакцій.  За-
пис оптокінетичного ністагму виконувався при 
швидкості  оптокінетичної  стимуляції  108,  139 
і 234 град/с, що відповідало частоті стимуляції 
66, 90 і 156 смуг за 1 хв. Для оцінки даних ОКН 
визначались  його  частота,  сумарна  амплітуда, 
швидкість  повільної  фази  ністагму  на  10-се-
кундному відрізку електроністагмограми.

Для  швидкого  та  більш  повного  віднов-
лення  порушень  мозкових  функцій,  усунення 
вестибулярних  розладів  всім  групам  хворих 
призначалась  базова  курсова  судинна  та мета-
болічна  терапія.  До  базових  медикаментозних 
засобів  нами  включено  переважно  препарати, 
що впливають на мозковий кровообіг.

У  хворих  1-ї  групи  здійснювалась  лише 
базова  терапія.  З метою поліпшення реґіонар-
ного кровотоку в ішемізованих ділянках мозку, 
підвищення стійкості тканин мозку до гіпоксії 
та токсичних впливів призначались ноотропні 
препарати,  що  стимулюють  окисно-відновлю-
вальні процеси у нервовій тканині, посилюють 
утилізацію  глюкози,  відновлюють  та  стабілі-
зують  порушення  функцій  мозку:  ноотропіл, 
луцетам, пірацетам та інш. Також проводилась 
симптоматична терапія, що направлена на усу-
нення найбільш тяжкого для пацієнта симпто-
му – запаморочення. Для купірування запамо-

Таблиця 1

Характеристика хворих з вестибулярними порушеннями внаслідок перенесених ЧМТ

Характеристика 
хворих

Групи хворих
1-а (n=14) 2-а (n=8) 3-я (n=13)

Діагноз
закрита ЧМТ, 
струс головного 
мозку легкого 
ступеня тяжкості

закрита ЧМТ, струс головного 
мозку середнього ступеня 
тяжкості, забій головного мозку

закрита ЧМТ, струс головного мозку 
тяжкого ступеня, забій головного 
мозку, ускладнений субарахноїдальним 
крововиливом, посттравматичною 
енцефалопатією, арахноїдитом

Вік  20-66 років 20-63 років 32-62 років
Давність 
захворювання 1 міс – 5 років 1-10 років 1 міс – 10 років

Скарги

запаморочення у 
вигляді упливання, 
хитання при ході, 
втомлюваність, 
головний біль, 
шум у вухах

запаморочення у вигляді 
хитання, упливання, 
провалювання, хитання при 
ході, втомлюваність, порушення 
сну, пам’яті, дратівливість, 
головний біль, шум у вухах

запаморочення у вигляді хитання, 
упливання, провалювання, хитання 
при ході до падіння, втомлюваність, 
порушення сну, пам’яті, дратівливість, 
головний біль, шум у вухах, зниження 
слуху

Причина 
виникнення 
захворювання

Падіння, удар по 
голові

Падіння, удар по голові, 
автокатастрофа Падіння, удар по голові, автокатастрофа
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рочення добре зарекомендували себе препарати 
бетагістину, при цьому їх ефективність більша 
при нападоподібних запамороченнях. Цей пре-
парат  є  синтетичним  аналогом  гістаміну,  діє, 
головним чином, на гістамінові Н1-рецептори. 

Вважається,  що  бетагістин  нормалізує  тиск 
ендолімфи  у  лабіринті  та  завитці,  що  спри-
яє  зменшенню  вестибулярних  порушень  [6]. 
Важливою  є  здатність  поліпшувати  кровообіг 
лабі ринту за рахунок розширення прекапілярів. 

Таблиця 2
Результати лікування хворих 1-ї групи з посттравматичними вестибулярними розладами за клінічними 

показниками

Скарги хворого 
до лікування Число хворих, %

Динаміка змін на скарги хворих після лікування
зникнення 

(нормалізація)
зменшення 
(покращення) без змін

кількість спостережень, %
Нападоподібні вестибулярні 
порушення 21,4 14,3 7,1 –

Постійні запаморочення 78,6 71,4 7,2 –

Вегетативні порушення 92,8 78,6 14,2 –

Атаксія 78,5 64,3 14,2 –

Зниження слуху,шум 50 28,6 7,1 14,3

Головний біль 50 28,6 21,4 –

Таблиця 3
Результати лікування хворих 2-ї групи з посттравматичними вестибулярними розладами  

за клінічними показниками

Скарги хворого 
до лікування Число хворих, %

Динаміка змін на скарги хворих після лікування
зникнення 

(нормалізація)
зменшення 
(покращення) без змін

кількість спостережень, %
Нападоподібні вестибулярні 
порушення 25 12,5 12,5 –

Постійні запаморочення 75 50 25 –

Вегетативні порушення 75 50 25 –

Атаксія 62,5 37,5 12,5 12,5

Зниження слуху,шум 75 25 25 25

Головний біль 75 50 25 –

Таблиця 4
Результати лікування хворих 3-ї групи з посттравматичними вестибулярними розладами  

за клінічними показниками

Скарги хворого 
до лікування Число хворих, %

Динаміка змін на скарги хворих після лікування
зникнення 

(нормалізація)
зменшення 
(покращення) без змін

кількість спостережень, %
Нападоподібні вестибулярні 
порушення 23 15,4 7,6 –

Постійні запаморочення 76,9 38,5 30,8 7,6

Вегетативні порушення 76,9 61,5 15,4 –

Атаксія 100 61,5 23,1 15,4

Зниження слуху,шум 61,5 7,6 30,8 23,1

Головний біль 100 69,2 30,8 –

ускладненої субарахноїдальним крововиливом, 
післятравматичною  дисциркуляторною  енце-
фалопатією  з  вираженим  церебростенічним 
синдромом. Давність захворювання – від 1 міс 
до 10 років.  Їх турбувало запаморочення у ви-
гляді хитання, упливання, провалювання чи на-
падоподібні  запаморочення,  хитання  при  ході 
до  падіння,  втомлюваність,  порушення  сну, 
пам’яті,  дратівливість,  головний  біль.  На  зни-
ження  слуху  різного  ступеня  тяжкості  та шум 
у вухах скаржились 8 обстежуваних, на закачу-
вались у транспорті також 8 (табл. 1).

У всіх пацієнтів проводилось клінічне об-
стеження  за  загальноприйнятими  методиками, 
а  також  аудіометричне  та  вестибулометричне 
дослідження.

Для  аудіометричного  обстеження  викори-
стовувався аудіометр МА-31 (Німеччина), фоне-
тично збалансовані артикуляційні мовні тести. 

На  основі  аналізу  результатів  аудіоме-
трії  оцінювались  ступінь  тяжкості,  тип  аудіо-
метричної  кривої,  особливості  надпорогових 
тестів  і розбірливість мови. Ступінь порушень 
слухової  функції  визначався  за  класифікаці-
єю В.Г. Базарова та А.І. Розкладки, прийнятою 
на VIII  з’їзді  отоларингологів України  (м. Оде-
са,  1995)  і  рекомендованою  для  використання 
в сурдологічній практиці. 

Методика  дослідження  вестибулярного 
аналізатора  передбачала  детальне  визначення 
функції статичної та динамічної рівноваги (хода 
по прямій  доріжці,  індекс  кефалографії, флан-
гова  хода,  «крокуючий  тест»  Fukuda).  В  стані 

спокою  реєструвався  спонтанний  та  позицій-
ний ністагм. При обертальній пробі  (5 обертів 
за 10 с) оцінювались тривалість реакції ністагму 
та час ілюзії протиобертання, сумарна ампліту-
да, частота, швидкість повільної фази ністагму, 
ступінь  вести  було-вегетативних  реакцій.  За-
пис оптокінетичного ністагму виконувався при 
швидкості  оптокінетичної  стимуляції  108,  139 
і 234 град/с, що відповідало частоті стимуляції 
66, 90 і 156 смуг за 1 хв. Для оцінки даних ОКН 
визначались  його  частота,  сумарна  амплітуда, 
швидкість  повільної  фази  ністагму  на  10-се-
кундному відрізку електроністагмограми.

Для  швидкого  та  більш  повного  віднов-
лення  порушень  мозкових  функцій,  усунення 
вестибулярних  розладів  всім  групам  хворих 
призначалась  базова  курсова  судинна  та мета-
болічна  терапія.  До  базових  медикаментозних 
засобів  нами  включено  переважно  препарати, 
що впливають на мозковий кровообіг.

У  хворих  1-ї  групи  здійснювалась  лише 
базова  терапія.  З метою поліпшення реґіонар-
ного кровотоку в ішемізованих ділянках мозку, 
підвищення стійкості тканин мозку до гіпоксії 
та токсичних впливів призначались ноотропні 
препарати,  що  стимулюють  окисно-відновлю-
вальні процеси у нервовій тканині, посилюють 
утилізацію  глюкози,  відновлюють  та  стабілі-
зують  порушення  функцій  мозку:  ноотропіл, 
луцетам, пірацетам та інш. Також проводилась 
симптоматична терапія, що направлена на усу-
нення найбільш тяжкого для пацієнта симпто-
му – запаморочення. Для купірування запамо-

Таблиця 1

Характеристика хворих з вестибулярними порушеннями внаслідок перенесених ЧМТ

Характеристика 
хворих

Групи хворих
1-а (n=14) 2-а (n=8) 3-я (n=13)

Діагноз
закрита ЧМТ, 
струс головного 
мозку легкого 
ступеня тяжкості

закрита ЧМТ, струс головного 
мозку середнього ступеня 
тяжкості, забій головного мозку

закрита ЧМТ, струс головного мозку 
тяжкого ступеня, забій головного 
мозку, ускладнений субарахноїдальним 
крововиливом, посттравматичною 
енцефалопатією, арахноїдитом

Вік  20-66 років 20-63 років 32-62 років
Давність 
захворювання 1 міс – 5 років 1-10 років 1 міс – 10 років

Скарги

запаморочення у 
вигляді упливання, 
хитання при ході, 
втомлюваність, 
головний біль, 
шум у вухах

запаморочення у вигляді 
хитання, упливання, 
провалювання, хитання при 
ході, втомлюваність, порушення 
сну, пам’яті, дратівливість, 
головний біль, шум у вухах

запаморочення у вигляді хитання, 
упливання, провалювання, хитання 
при ході до падіння, втомлюваність, 
порушення сну, пам’яті, дратівливість, 
головний біль, шум у вухах, зниження 
слуху

Причина 
виникнення 
захворювання

Падіння, удар по 
голові

Падіння, удар по голові, 
автокатастрофа Падіння, удар по голові, автокатастрофа
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МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ КОРРЕКЦИЯ 
ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИХ  

ВЕСТИБуЛЯРНЫХ НАРуШЕНИЙ
Розкладка А.И., Шевченко Т.А., Белякова И.А. (Київ)

Р е з ю м е
Приведена  усовершенствованная  авторами  статьи 

схема  патогенетической  медикаментозной  коррекции 
вестибулярных  нарушений,  возникших  после  перене-
сенной  черепно-мозговой  травмы,  а  также  результаты 
ее применения в клинике. Показана эффективность лече-
ния больных с различной тяжестью перенесенной трав-
мы головного мозга.
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improved  by  authors  scheme  of  pathogenetic medi-

cation correction of vestibular disturbances which occurred 
after craniocerebral injury was presented, as well as the re-
sults  of  its  application  in  the  clinic.  Shown  the  efficiency 
ofthe treatment of patients with varying severity of cranio-
cerebral injury.

Протипоказаннями  до  його  вживання  є  заго-
стрення виразкової хвороби та бронхіальна аст-
ма. Бетагістин призначався у дозі  24 мг 2 рази 
на добу. Лікування починалось з малих доз пре-
парату, за необхідності їх збільшували. Курс лі-
кування тривав 2-3 міс.

Хворим  2-ї  групи  в  зв’язку  з  більш  сер-
йозними порушеннями у нервовій та судинній 
системах, окрім вищезазначеної базової терапії, 
ми вважали за необхідне включати до схеми лі-
кування вазотропні препарати: кавінтон, стуге-
рон,  теонікол та  ін.,  які призначалися  з метою 
посилення мозкового кровообігу та поліпшення 
метаболічних процесів у головному мозку, по-
силення оксигенації та утилізації глюкози, зни-
ження агрегації тромбоцитів.

У  комплексному  лікуванні  пацієнтів  3-ї 
групи з посттравматичною вестибулопатією та 
органічними  порушеннями  у  нервовій  систе-
мі, окрім базової терапії, широко використову-
вались  препарати  –  стабілізатори  мембранних 
структур  клітин,  що  поліпшують  проведення 
нервових  імпульсів,  мають  протинабряковий 
ефект, зменшують симптоми церебральної дис-
функції,  зменшують  когнітивні,  сенситивні  та 
моторні розлади, набряк мозку: сомазіна, церак-
сон, цитиколін та ін.

В окремих випадках хворим 3-ї групи при-
значали препарати, що є компонентами мієліно-
вих оболонок і мають трофічний ефект, поліп-
шують  регенерацію  аксонів  нервової  тканини: 
цитидин, нуклео ЦМФ та ін.

Доцільне  використання  медикаментозних 
засобів  –  антагоністів  кальцієвих  каналів,  що 
зменшують тонус артеріол головного мозку, по-
ліпшує мозковий  кровообіг,  діє  на  нейрони  та 
клітини  глії,  у  яких  відновлюється  гомеостаз. 
Крім  того,  вони  мають  нейропротекторні  вла-
стивості. До них належать нимодипін, немотан, 
вазокор, циннаризін та ін.

У схему лікування також вводились гідро-
лізати тканин, що покращують функцію нерво-
вих  клітин,  активують  механізми  захисту  та 
відновлення,  поліпшують  нейрональну  та  си-
наптичну  передачу,  зменшують  набряк  мозку, 
зокрема церебролізин.

Доцільність використання  того чи  іншого 
препарату,  дозування  та  строки  призначення 
у значному ступені визначались станом пацієн-
та,  характером  вестибулярного  та  неврологіч-
ного дефіциту, темпами досягнення позитивно-
го результату.

Важливе  місце  у  лікуванні  хворих  усіх 
груп  з  вестибулопатією  посідає  використання 
немедикаментозних засобів. Виключну допомо-
гу надає кінезітерапія – комплекс вправ, що за-
безпечують тренування вестибулярного апарату. 

Результати  лікування  при  посттравматич-
них вестибулярних розладах наведені у табли-
цях 2, 3, 4.

За  даними,  наведеними у  таблицях 2, 3, 4, 
бачимо, що найефективнішим виявилося  ліку-
вання  хворих  1-ї  групи  зі  струсом  головного 
мозку. Це пов’язано з більш легкими функціо-
нальними,  неорганічними  патологічними  змі-
нами  у  них  в  різних  ділянках  вестибулярного 
аналізатора. В усіх пацієнтів 1-ї групи (табл. 2) 
спостерігались позитивні зміни після курсу лі-
кування:  зникнення  (у  85,7%)  чи  зменшення 
(у 14,3%) запаморочення, зникнення (у 78,6%) 
чи зменшення  (у 14,2%) вегетативних та атак-
тичних порушень (відповідно, у 64,3 та 14,2%). 
Також  відмічається  зникнення  чи  зменшення 
супутніх  проявів  вестибулопатії  –  головного 
болю,  зниження слуху, шуму у вухах,  тривож-
ності,  слабкості,  втомлюваності,  покращання 
сну, пам’яті та настрою. 

У  2-й  групі  хворих  з  вестибулопатією, 
яка  виникла  внаслідок  забою  головного мозку 
(табл. 3),  лікування  виявилося  неефективним 
у  12,5% щодо  атаксії  та  у  25%  стосовно  зни-
ження слуху в зв’язку з більш тяжкими змінами 
у судинній та нервовій системі порівняно з 1-ю 
групою. У інших пацієнтів симптоми захворю-
вання  зникли  (запаморочення  –  у  62,5%,  веге-
тативні порушення – у 50%, атаксія – у 37,5%) 
або  зменшилися  (відповідно,  у  37,5%,  25%  та 
12,5%).  Спостерігалось  також  поліпшення  чи 
нормалізація  супутніх  (вищевказаних)  проявів 
вестибулопатії.

У обстежуваних 3-ї групи (табл. 4) в зв’язку 
з наявністю тяжких органічних змін у нервовій 
та судинній системах (гематоми, церебральний 
арахноїдит,  субарахноїдальні крововиливи, пе-
реломи  кісток  черепа,  епісиндром,  посттрав-
матична  енцефалопатія  та  інш.)  лікування  ви-
явилося  менш  ефективним,  ніж  у  попередніх 
групах.  Повна  нормалізація  стану  відбулася 
у  54%  хворих  (зникнення  запаморочення,  ве-
гетативних  та  атактичних  порушень),  зменше-
ння  проявів  хвороби  у  вигляді  запаморочень 
мало місце у 38,4%, вегетативних порушень – 
у 15,4%, атактичних порушень – у 23,1%.

Отже,  вдосконалені  схеми  лікування  різ-
них груп пацієнтів з вестибулярною дисфунк-
цією, що виникла внаслідок черепно-мозкової 
травми,  є  патогенетичними  та  ефективними 
щодо  клінічних  проявів  вестибулопатії  та  су-
путніх симптомів, а ступінь ефективності зале-
жить від ступеня ураження нервової та судин-
ної  систем  головного  мозку.  Ці  схеми  можна 
рекомендувати для подальшого впровадження 
у клініку з метою поліпшення допомоги паці-
єнтам.
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Протипоказаннями  до  його  вживання  є  заго-
стрення виразкової хвороби та бронхіальна аст-
ма. Бетагістин призначався у дозі  24 мг 2 рази 
на добу. Лікування починалось з малих доз пре-
парату, за необхідності їх збільшували. Курс лі-
кування тривав 2-3 міс.

Хворим  2-ї  групи  в  зв’язку  з  більш  сер-
йозними порушеннями у нервовій та судинній 
системах, окрім вищезазначеної базової терапії, 
ми вважали за необхідне включати до схеми лі-
кування вазотропні препарати: кавінтон, стуге-
рон,  теонікол та  ін.,  які призначалися  з метою 
посилення мозкового кровообігу та поліпшення 
метаболічних процесів у головному мозку, по-
силення оксигенації та утилізації глюкози, зни-
ження агрегації тромбоцитів.

У  комплексному  лікуванні  пацієнтів  3-ї 
групи з посттравматичною вестибулопатією та 
органічними  порушеннями  у  нервовій  систе-
мі, окрім базової терапії, широко використову-
вались  препарати  –  стабілізатори  мембранних 
структур  клітин,  що  поліпшують  проведення 
нервових  імпульсів,  мають  протинабряковий 
ефект, зменшують симптоми церебральної дис-
функції,  зменшують  когнітивні,  сенситивні  та 
моторні розлади, набряк мозку: сомазіна, церак-
сон, цитиколін та ін.

В окремих випадках хворим 3-ї групи при-
значали препарати, що є компонентами мієліно-
вих оболонок і мають трофічний ефект, поліп-
шують  регенерацію  аксонів  нервової  тканини: 
цитидин, нуклео ЦМФ та ін.

Доцільне  використання  медикаментозних 
засобів  –  антагоністів  кальцієвих  каналів,  що 
зменшують тонус артеріол головного мозку, по-
ліпшує мозковий  кровообіг,  діє  на  нейрони  та 
клітини  глії,  у  яких  відновлюється  гомеостаз. 
Крім  того,  вони  мають  нейропротекторні  вла-
стивості. До них належать нимодипін, немотан, 
вазокор, циннаризін та ін.

У схему лікування також вводились гідро-
лізати тканин, що покращують функцію нерво-
вих  клітин,  активують  механізми  захисту  та 
відновлення,  поліпшують  нейрональну  та  си-
наптичну  передачу,  зменшують  набряк  мозку, 
зокрема церебролізин.

Доцільність використання  того чи  іншого 
препарату,  дозування  та  строки  призначення 
у значному ступені визначались станом пацієн-
та,  характером  вестибулярного  та  неврологіч-
ного дефіциту, темпами досягнення позитивно-
го результату.

Важливе  місце  у  лікуванні  хворих  усіх 
груп  з  вестибулопатією  посідає  використання 
немедикаментозних засобів. Виключну допомо-
гу надає кінезітерапія – комплекс вправ, що за-
безпечують тренування вестибулярного апарату. 

Результати  лікування  при  посттравматич-
них вестибулярних розладах наведені у табли-
цях 2, 3, 4.

За  даними,  наведеними у  таблицях 2, 3, 4, 
бачимо, що найефективнішим виявилося  ліку-
вання  хворих  1-ї  групи  зі  струсом  головного 
мозку. Це пов’язано з більш легкими функціо-
нальними,  неорганічними  патологічними  змі-
нами  у  них  в  різних  ділянках  вестибулярного 
аналізатора. В усіх пацієнтів 1-ї групи (табл. 2) 
спостерігались позитивні зміни після курсу лі-
кування:  зникнення  (у  85,7%)  чи  зменшення 
(у 14,3%) запаморочення, зникнення (у 78,6%) 
чи зменшення  (у 14,2%) вегетативних та атак-
тичних порушень (відповідно, у 64,3 та 14,2%). 
Також  відмічається  зникнення  чи  зменшення 
супутніх  проявів  вестибулопатії  –  головного 
болю,  зниження слуху, шуму у вухах,  тривож-
ності,  слабкості,  втомлюваності,  покращання 
сну, пам’яті та настрою. 

У  2-й  групі  хворих  з  вестибулопатією, 
яка  виникла  внаслідок  забою  головного мозку 
(табл. 3),  лікування  виявилося  неефективним 
у  12,5% щодо  атаксії  та  у  25%  стосовно  зни-
ження слуху в зв’язку з більш тяжкими змінами 
у судинній та нервовій системі порівняно з 1-ю 
групою. У інших пацієнтів симптоми захворю-
вання  зникли  (запаморочення  –  у  62,5%,  веге-
тативні порушення – у 50%, атаксія – у 37,5%) 
або  зменшилися  (відповідно,  у  37,5%,  25%  та 
12,5%).  Спостерігалось  також  поліпшення  чи 
нормалізація  супутніх  (вищевказаних)  проявів 
вестибулопатії.

У обстежуваних 3-ї групи (табл. 4) в зв’язку 
з наявністю тяжких органічних змін у нервовій 
та судинній системах (гематоми, церебральний 
арахноїдит,  субарахноїдальні крововиливи, пе-
реломи  кісток  черепа,  епісиндром,  посттрав-
матична  енцефалопатія  та  інш.)  лікування  ви-
явилося  менш  ефективним,  ніж  у  попередніх 
групах.  Повна  нормалізація  стану  відбулася 
у  54%  хворих  (зникнення  запаморочення,  ве-
гетативних  та  атактичних  порушень),  зменше-
ння  проявів  хвороби  у  вигляді  запаморочень 
мало місце у 38,4%, вегетативних порушень – 
у 15,4%, атактичних порушень – у 23,1%.

Отже,  вдосконалені  схеми  лікування  різ-
них груп пацієнтів з вестибулярною дисфунк-
цією, що виникла внаслідок черепно-мозкової 
травми,  є  патогенетичними  та  ефективними 
щодо  клінічних  проявів  вестибулопатії  та  су-
путніх симптомів, а ступінь ефективності зале-
жить від ступеня ураження нервової та судин-
ної  систем  головного  мозку.  Ці  схеми  можна 
рекомендувати для подальшого впровадження 
у клініку з метою поліпшення допомоги паці-
єнтам.




