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Хвороба  Меньєра,  її  класична  клінічна 
симптоматика,  варіанти  перебігу  відомі  ще 
з XIX сторіччя, але і досі етіологія та патогенез 
хвороби  до  кінця  не  з’ясовані.  Протягом  часу 
накопичувалися  знання  про  стан  анатомічних 
і  тканинних  структур  внутрішнього  вуха  при 
хворобі  Меньєра,  про  функціональні  поруше-
ння  рецепторів  кохлеовестибулярного  аналіза-
тора,  структурні  зміни у ньому, підходи до лі-
кування  хворих,  що  виявило  багато  протиріч 
з різних аспектів цього захворювання. 

У 1861 р. Meniere описав синдром, що харак-
теризується приглухуватістю, шумом в вусі і пе-
ріодичними запамороченнями. Заслуга Меньера,  
ім’ям якого названа хвороба полягає у тому, що 
він вперше висловив думку про обумовленість 
її клінічних симптомів патологією вушного ла-
біринту. Це підтвердилось лише у ХХ сторіччі 
при постморбідних дослідженнях [25].

У  1922 р.  Ж.  Портманн  в  результаті  екс-
периментального  дослідження  на  тваринах 
розкрив  патофізіологічні  механізми  розвитку 
ендолімфатичного гідропсу та у 1926 р. вперше 
успішно  виконав  операцію  декомпресії  ендо-
лімфатичного мішка. Але деякий час ці досяг-
нення  не  привертали  уваги  лікарів  та  вчених 
минулого.  У  1938 р.  Charles  Skinner  Hallpike 
та  Hugh William  Blair  Cairns  підтвердили,  що 
в  основі  хвороби Меньєра  лежить  ендолімфа-
тичний  гідропс  [29]. Постмортальні  дослідже-
ння  вушного  лабіринту  у  осіб,  які  за  життя 
страждали на хворобу Меньєра та померли від 
різних причин, виявили розширення спірально-
го завиткового органа, саккулюса та утрікулюса 
і  атрофію  основної  мембрани,  що  дало  змогу 
трактувати ендолімфатичний гідропс як морфо-
логічний субстрат хвороби Меньєра [33, 34, 36].

Ці знахідки привели до цілої низки дослі-
джень, спрямованих на виявлення причин і ме-
ханізмів розвитку хвороби Меньєра. 

Велика кількість досліджень, присвячених 
цьому синдрому у ХХ столітті , так і не змогла 
виявити причини хвороби Меньєра, хоча даних 
про патогенез достатньо, щоб говорити про без-

ліч  механізмів,  які  обумовлюють  ту  клінічну 
симптоматику, що відома в усьому світі як хво-
роба Меньєра [11, 15].

У  теперішній  час  хвороба Меньєра  виді-
лена у самостійну нозологічну форму патології 
вушного  лабіринту нез’ясованої  етіології  з  ха-
рактерною клінічною симптоматикою: повторні 
напади  системного  запаморочення,  однобічна 
приглухуватість, шум у вусі [8, 20].

Численні дослідники вважають, що в осно-
ві класичної клінічної тріади симптомів хвороби 
Меньєра (приглухуватість, напади запаморочен-
ня, вушний шум) є постійність ендолімфатично-
го гідропсу з епізодичними розривами мембра-
ни внутрішнього вуха та зниженням внаслідок 
цього ендолімфатичного тиску [28, 37].

Постійність  ендолімфатичного  гідропсу 
при хворобі Меньєра стала причиною того, що 
обидва терміни – «гідропс лабіринту» та «хво-
роба Меньєра» деякі автори використовують як 
синоніми. Це  не  зовсім  точно  [32]. По-перше, 
при даній хворобі спостерігається гідропс лише 
ендолімфатичного простору і немає перилімфа-
тичного  гідропсу.  По-друге,  ендолімфатичний 
гідропс визначається і при відсутності хвороби 
Меньєра, наприклад, при хронічному середньо-
му  отиті,  ураженні  вискової  кістки  сифілісом. 
При  хворобі Меньєра  мається  на  увазі  ідіопа-
тичний  ендолімфатичний  гідропс  нез’ясованої 
етіології,  на  відміну  від  синдрому  Меньєра, 
коли причина його виникнення відома,  як, на-
приклад, при травмах лабіринту чи природже-
ній дисплазії вискової кістки.

Що  стосується  ґенезу  накопичення  ендо-
лімфи, то більшість авторів вважають, що при-
чиною розвитку  ендолімфатичного  гідропсу  є, 
з  одного  боку,  посилення  продукції  ендолім-
фи  судинною  мережею  спірального  органа  та 
клітинами  макули  саккулюса  і  утрикулюса,  
а  з  іншого  боку  –  порушення  її  резорбції,  на 
чому і базується проведення дренуючих опера-
цій на ендолімфатичному мішку [10, 14]. 

Однак вивчення ґенезу гідропсу в людини 
утруднене  у  зв’язку  з  відносною  недоступні-
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стю  внутрішнього  вуха,  а  експериментальний 
гідропс лабіринту, проведений на тваринах, ви-
явився не  ідентичним такому при хворобі Ме-
ньєра у людини [4].

Багато  вчених  вважають,  що  в  основі 
гідропсу  лабіринту  є  метаболічні  порушення 
в організмі  [13],  але не виключена  і  зворотна 
можливість  впливу  гідропсу  на  метаболічні 
процеси [27].

Існує думка, що ендолімфатичний гідропс 
є  результатом  локального  патологічного  про-
цесу [22]. В той же час низка дослідників пого-
джується з висновком, що причини виникнення 
гідропсу різноманітні,  але  будь-яка  з  них при-
зводить  до  специфічних  змін  у  внутрішньому 
вусі [5], зокрема до порушень водно-сольового 
гомеостазу.

До факторів,  які  обумовлюють  виникнен-
ня  хвороби  Меньєра  чи  сприяють  їй,  можуть 
бути  віднесені  такі,  як  захворювання  серцево-
судинної системи, вегетосудинна дистонія, аві-
таміноз,  ендокринні  захворювання,  ангіоцере-
бральні порушення, алергія [3].

За  спостереженням  різних  авторів,  часті-
ше на хворобу Меньєра страждають особи, що 
зазнають  впливу  профшкідливостей  (шум,  ві-
брація),  а  також  з  різними  вазодистонічними, 
серцево-судинними та ендокринними захворю-
ваннями, курці. Але  і у пацієнтів, котрі мають 
зазначені негативні передумови, може не вини-
кати ніяких ознак ремітуючої лабіринтопатії.

Про  характер  судинних  розладів  у  ла-
біринті  існує  багато  припущень.  Заслуго-
вують  на  увагу  досліди  Lermouer  (1929), 
В.С.  Oлісова  (1972),  Ю.Т.  Олександрова 
(1993),  які  показали,  що  кохлеовестибуляр-
ні порушення при хворобі Меньєра у одних 
осіб  можуть  бути  спричинені  звуженням,  а 
у  інших розширенням судин лабіринту. При 
вазопастичній формі хвороби Меньєра осно-
вні  симптоми  обумовлені  виникаючим  чи 
повільно  прогресуючим  спазмом  головно-
го  стовбуру  лабіринтної  артерії.  Більшість 
прихильників судинного ґенезу цієї хвороби 
припускає,  що  вазомоторні  розлади  локалі-
зуються в ділянці дрібних гілок лабіринтної 
артерії  та  в  артеріокапілярній  системі  вну-
трішнього вуха [23].

Природженими  факторами,  які  сприяють 
розвитку  ендолімфатичного  гідропсу  можуть 
бути дисплазія ендолімфатичного мішка чи про-
токи,  розростання  фіброзної  тканини  навколо 
цих анатомічних утворень, звуженість чи підви-
щена звивистість ендолімфатичної протоки. Це 
призводить до порушення резорбції рідини [29].

Теорія  «калієвої  інтоксикації»  базується 
на  тому,  що  при  розриві  внаслідок  гідропсу 

стінок перетинчастого лабіринту виникає змі-
шування  ендолімфи  та  перилімфи. Внаслідок 
цього  концентрація  іонів  калію  у  перилімфі 
підвищується,  це  викликає  тимчасовий  пара-
ліч вестибулярних та кохлеарних нейросенсор-
них структур [30].

Міотонічна  теорія  патогенезу  ґрунтується 
на підвищенні тонусу м’язів барабанної порож-
нини. Спазм м’язів викликає у лабіринті різку 
зміну  тиску,  наступає  швидке  переміщення 
вушної  лімфи,  що  супроводжується  деформа-
цією стінок перетинчастого лабіринту  з розта-
шованим на них нейроепітелієм. Виникає напад 
кохлевестибулярної дисфункції [21].

Певну роль у патогенезі хвороби Меньєра 
відіграє дифузна нейроендокринна система, яка 
представлена клітинами, котрі виробляють, по-
глинають  та накопичують біогенні  аміни  та  їх 
попередники. Клітини цієї системи (апудоцити) 
синтезують  катехоламіни,  серотонін,  гістамін, 
фізіологічно активні пептиди. Деякі автори вва-
жають гідропс лабіринту наслідком підвищення 
функції апудоцитів [2].

У  зв’язку  з  численними  протиріччями 
у трактовці проблем етіології та патогенезу хво-
роби Меньєра залишається багато невирішених 
у  наш  час  питань,  складається  враження,  що 
хвороба Меньєра не лише поліетіологічна, але 
й поліпатогенетична.

Не дивно, що на сьогоднішній день  існує 
величезна кількість методів, які  запропоновані 
для  лікування  пацієнтів  з  хворобою Меньєра, 
але чіткої  системи, наукових принципів  та об-
ґрунтування у підході до цієї проблеми немає.

Хвороба Меньєра належить до тієї катего-
рії патологічних станів, для яких не існує етіо-
тропного  лікування  як  такого,  оскільки  моно-
причина  цієї  хвороби  не  відома,  більш  того, 
багато інших захворювань можуть провокувати 
її чи входити органічною частиною у її патоге-
нез [1]. У зв’язку з цим можна лише говорити 
про можливості патогенетичного лікування, яке 
не вирішує проблеми повного виліковування, не 
запобігає виникненню нових нападів захворю-
вання,  а  лише  знижує  частоту  та  вираженість 
клінічних проявів.

Розробка схем лікування при хворобі Меньє-
ра розподіляється на допомогу пацієнтам під час 
нападу запаморочення та у період між нападами.

Лікування  при  гострому  нападі  хвороби 
Меньєра  базується  на  блокуванні  патологічної 
імпульсації з вушного лабіринту, зниженні чут-
ливості до цієї імпульсації вестибулярних та ве-
гетативних центрів, створенні ощадливих умов 
для хворого.

В історичному аспекті треба зазначити ме-
тод  внутрішньовенного  введення  1 мл  0,01 % 
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розчину гістаміну у 250 мл фізіологічного роз-
чину повільно [17] для купірування нападу хво-
роби Меньєра.  Зважаючи  на  фармакодинаміку 
гістаміна, який викликає спазм гладкої мускула-
тури,  розширення капілярів  та  зниження  арте-
ріального тиску, цей метод не набув широкого 
використання.

За даними Г.Е. Тімена (1967), гарний ефект 
при  гострому  нападі  вестибуловегетативних 
розладів досягався при введенні су мішей 0,5 мл 
0,005 % розчину скополаміна, 0,5 мл 0,1 % розчи-
ну атропіна та 2 мл 2,5 % розчину піпольфена [19].

Деякий  час  використовувався  метод  вве-
дення  розчину  преднізолона  у  поєднанні  з  се-
чогінними препаратами.

Пізніше  для  купірування  гострого  вести-
булярного  розладу  при  хворобі  Меньєра  були 
запропоновані  такі  симптоматичні  засоби,  як 
алкалоіди,  фенотіазин,  а  в  тяжких  випадках  – 
діазепам та тіфлупромазин.

За  даними  А.І.  Крюкова,  доцільне  вико-
ристання внутрішньовенного введення новока-
їну разом з гіпертонічним розчином глюкози чи 
інших препаратів дегідратуючої дії та сульфата 
магнію внутрішньом’язово [4].

На  думку  Parnes,  Spektor  [35],  внутріш-
ньовенне введення анестетиків (новокаїну, лі-
докаїну)  сприяє  зниженню  гостроти  вестибу-
лярного  нападу  завдяки  безпосередній  дії  на 
рецепторні структури завитки та на лабіринтні 
функції через центральну нервову систему, що 
було  доведено  експериментально.  Інші  авто-
ри  [16]  пропонують  введення  цих  препаратів 
інтратимпанально, що також дає цілком задо-
вільний результат.

За досвідом російських дослідників [9] до-
цільним є використання фармакофізичної дії за 
допомогою  фоноелектрофорезу  гліцерина,  ка-
вінтона,  еуфіліна, що  сприяє  безпосередньому 
проникненню ліків у порожнини внутрішнього 
вуха через гематолабіринтний бар’єр.

Ще  одним  методом  екстреної  допомоги 
хворим під час нападу є введення 1,0-1,5 мл міо-
релаксанта в одну чи обидві барабанні порож-
нини  (лістерон  чи  міорелаксин),  що  повинно 
купірувати напад протягом 20-30 хв [22].

Медикаментозне  лікування  осіб  з  хворо-
бою Меньєра  у міжнападному  періоді  суттєво 
не відрізняється від медикаментозного лікуван-
ня  у  періоді  загострення.  Розширюється  лише 
коло препаратів, визначається можливість кур-
сового  лікування,  створюються  умови  для  по-
чергового проведення різних курсів лікування, 
поєднання  медикаментозних  засобів  з  іншими 
видами терапії.

Великий  досвід  накопичений  у  лікуванні 
пацієнтів з хворобою Меньєра гідрокарбонатом 

натрію. Ефективність його оцінюється різними 
авторами  по-різному,  але  вже  десятиріччями 
він  не  виключається  з  переліку  активно  дію-
чих  речовин.  Більшість  хворих  добре  перено-
сить цей препарат. За даними Б.М. Сагаловича 
та В.Т. Пальчуна, позитивні результати при ліку-
ванні гідрокарбонатом натрію виявлені у 90,7 % 
пацієнтів. Стійка відсутність нападів запаморо-
чення мала місце в 21,8 % випадків, відсутність 
нападів при наявності короткочасних легких за-
паморочень – в 28,1 %, напади повторювались, 
але перебіг їх був більш м’яким – в 40,9 %. Змен-
шуючи  частоту  нападів  та  збільшуючи  період 
ремісії, гідрокарбонат натрію сприяє стабіліза-
ції  слухової  функції  і  є  препаратом  профілак-
тики прогресуючого падіння слуху у пацієнтів 
з хворобою Меньєра [17].

Менш розповсюджене лікування таких хво-
рих препаратами літію, однак окремі клініцисти 
вважають, що їх використання у терапевтич них 
дозах  призводить  до  зменшення  кількості  за-
гострень та вираженості проявів вестибулярної 
дисфункції [40]. 

Найбільш розповсюдженим є використан-
ня препаратів, що сприяють виведенню з орга-
нізму  води  шляхом  підвищення  осмолярності 
крові.  До  них  належать  гіпертонічний  розчин 
глюкози,  маннітол,  сечовина,  фруктоза,  гліце-
рин [24].

  При  недостатній  ефективності  препара-
тів,  що  виводять  рідину  з  організму  шляхом 
зміни  осмолярності  крові,  використовуються 
петлеві діуретики (фуросемід), однак вводити 
їх треба з обережністю в зв’язку з ото токсич-
ною дією [13].

Серед багатьох гіпотез патогенезу хвороби 
Меньєра окреме місце посідає порушення крово-
обігу у лабіринті, а у зв’язку з цим в комплексі за-
гальних медикаментозних заходів важливу роль 
відіграють препарати, що направлені на стабілі-
зацію кровообігу. Як вже було відмічено раніш, 
кровообіг у лабіринті щільно пов’язаний з цере-
бральною циркуляцією, і це впливає на вибір ліків.

До вазоактивних препаратів, що викорис-
товуються останнім часом для лікування паці-
єнтів з хворобою Меньєра, належать ноотропіл, 
предуктал, вазобрал, танакан.

Препаратом  вибору  (А.И.  Крюков,  2006) 
при  хворобі  Меньєра  є  аденозинтрифосфорна 
кислота (АТФ), яка є джерелом енергії для усіх 
клітин організму [4].

Викликає  суперечки  застосування  гіста-
міну для лікування осіб з хворобою Меньєра 
у зв’язку з індивідуальною реакцією на нього 
судин внутрішнього вуха: він може викликати 
не тільки розширення капілярів та венул, але 
й звуження артерій та більш великих судин.
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Побічні дії гістаміну, його індивідуальний 
вплив  на  організм  та  відсутність  можливості 
тривалого прийому у вигляді  таблеток чи кап-
сул лімітували його широке використання при 
хворобі Меньєра.

З  часом  був  розроблений  структурний 
і фармакологічний аналог гістаміну – бетагістин. 
У численних експериментах на тваринах пока-
зано,  що  бетагістин  підвищує  кохлеарну  цир-
куляцію  крові  [39],  має  судинорозширюючий 
ефект на судинну мережу і капіляри спіральної 
зв’язки, на артеріоли та артеріовенозні арки [31].

Підвищена  кількість  гістаміну,  який  ви-
вільняється  з  гістамінергічних нервових закін-
чень, може стимулювати Н1-рецептори, що по-
тенціює пряму агоністичну дію бетагістину на 
ці  ж  рецептори  [12].  Даний феномен  пояснює 
причину міцного вазодилататорного ефекту бе-
тагістину у внутрішньому вусі, який чітко опи-
саний в літературі [7]. 

Численні  клінічні  дослідження  показали 
доцільність застосування пероральних антикоа-
гулянтів  непрямої  дії,  що  рекомендується  ма-
теріалами  Американської  академії  неврології 
(1998 р.).

В  останній  час  широко  використовують-
ся при хворобі Меньєра дезагреганти,  зокрема 
ацетилсаліцилова кислота. Вона повністю і нео-
боротно блокує циклооксигеназу, перешкоджа-
ючи таким чином утворенню тромбоксану А.

Особливу  увагу  привертають  можливості 
місцевої дії лікарських препаратів на внутріш-
нє вухо при хворобі Меньєра. Це застосовується 
у  вигляді  введення  ліків  в  тимпанальний  про-
стір для подальшого проникнення їх у внутріш-

нє  вухо  крізь  лабіринтні  вікна. Досягання  цієї 
мети здійснюється шляхом перитубарної інсти-
ляції,  ретроаурикулярних  та  транстимпаналь-
них ін’єкцій [18].

Приймаючи  до  уваги  аутоімунну  теорію 
хвороби  Меньєра,  особливо  при  двобічному 
ураженні,  доцільно  призначати  стероїди  [38], 
які  мають  протинабряковий  вплив,  ліквідують 
набряк ендотелію. Зважаючи на багатогранність 
та поліорганність дії кортикостероїдів, перевага 
надається місцевому їх викори станню, зокрема 
транстимпанальному введенню [26].

З  нових  препаратів,  що  застосовуються 
місцево,  потрібно  згадати  мілдронат  –  синте-
тичний аналог природного метоболіту Y – біті-
лобетаніна [6].

Таким  чином,  використання  клініциста-
ми  різноманітних  медикаментозних  засобів, 
дія яких спрямована на різні ланки патогенезу 
хвороби, у складі комбінованої чи монотерапії 
в більшості випадків має позитивний вплив на 
перебіг хвороби Меньєра. З іншого боку, вели-
ка кількість препаратів  загальної дії, що в  той 
чи  інший  час  використовувались  при  хворобі 
Меньєра,  при  малій  їх  ефективності  привела 
вчених  до  висновку  про  неможливість  меди-
каментозного  лікування  пацієнтів  з  хворобою  
Меньєра.  В  публікаціях  останнього  часу  воно 
оцінюється як ефективне лише на ранніх стро-
ках від початку захворювання. 

При тяжкому перебігу захворювання та не-
ефективності консервативного лікування кліні-
цисти вдаються до хірургічних втручань, які за 
останні десятиріччя мають широке застосуван-
ня у практиці. 
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