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Останніми роками спостерігається не-
безпечна тенденція розвитку метаболічного 
синдрому (МС) – захворювання все частіше 
реєструється у молодих людей [6]. Так, у 
осіб, старших 20 років, поширеність цієї 
недуги складає від 14 до 24%, а у віці після 
50 років цей показник становить 50-60%. 
Ще одним надзвичайно несприятливим фа-
ктором є те, що на початкових стадіях за-
хворювання має безсимптомний перебіг. 
Отже питання ранньої діагностики виник-
нення МС на сьогодні є надзвичайно актуа-
льним [3-5, 7]. Слід зауважити, що велика 
кількість робіт, присвячених проблемі пато-
генезу МС, клініки і лікування, торкаються 
питань ураження серцево-судинної і нирко-
вої системи. В той же час питання взаємодії 
МС та стану сенсорних систем залишаються 
поза увагою дослідників. На нашу думку, в 
цьому напрямку перспективними є не тіль-
ки роботи, які стосуються розвитку клініч-
ної симптоматики і діагностики вестибуля-
рних розладів, спричинених метаболічними 
порушеннями, та призначення лікування, 
але й використання досліджень вестибуляр-
ного аналізатора в якості маркера початко-
вих проявів МС, з огляду на високу чутли-
вість внутрішнього вуха до метаболічних 
розладів. 

Мета роботи – визначення наявності 
розладів вестибулярного аналізатора у хво-
рих з МС за результатами дослідження ста-
тичної рівноваги і вестибулярних наванта-
жувальних проб. 

 
Матеріали і методи дослідження 
Нами були обстежені 56 осіб з мета-

болічним синдромом Х. Середній вік об-
стежуваних становив 43,2±3,7 років. У паці-

єнтів при обстеженні визначені складові 
МС, але не було поставлено діагнозу ЦД.  

 Хворі обстежувались клінічно, визна-
чались загальні клінічні показники крові та 
сечі, а також біохімічні – ліпідний профіль 
крові, глюкоза крові, креатинін, сечовина. 
Досліджуючи ці показники, ми виходили з 
припущення, що біохімічні зміни залежать 
не тільки від загальних метаболічних пору-
шень, але і від впливу підвищеної вестибу-
лярної імпульсації, оскільки вестибулярна 
аферентація та виникаюче у відповідь на неї 
через нервово – вегетативну та ендокринну 
систему сприйняття обумовлюють гормона-
льні, ферментативні та біохімічні зміни в 
організмі, за допомогою чого він пристосо-
вується до нових умов [1, 2]. 

Для визначення стану вестибулярної 
системи у пацієнтів проводилось вестибу-
лометричне дослідження, визначались ре-
зультати статичної рівноваги за даними ке-
фалографії і стабілографії та за результата-
ми вестибулярних навантажувальних проб.  

 
Результати та їх обговорення 
Попереднє опитування хворих з МС 

виявило у невеликого числа з них наявність 
скарг щодо вестибулярних порушень (табл. 
1). 

Як видно з даних таблиці, в цілому 
скарги визначались лише у 16 (29,6%) осіб з 
метаболічним синдромом, з них 13 скаржи-
лись на постійне або періодичне запаморо-
чення різної інтенсивності, невпевненість 
при ході відмічали всього 6 (11,1%). На на-
явність вегетативних порушень не вказував 
жоден з обстежуваних, решта 38 (70,4%) 
пацієнтів не висловлювали скарг «вестибу-
лярного» характеру. 
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Проте дослідження статокінетичної 
стійкості (табл. 2) свідчить на користь наяв-
ності існування вестибулярної дисфункції у 
обстежених нами хворих з МС.  

Виявлено порушення статичної рівно-
ваги за результатами кефалографії у 20 
(37%) пацієнтів та стабілографії – у 25 
(46,3%). 

 
 

Таблиця 1  

Розподіл скарг «вестибулярного» характеру у хворих з МС 

Скарги 
Кількість хворих 

абс. % 
Запаморочення 
Невпевненість при ході 
Вестибуловегетативні розлади 

16 
13 
6 

29,6 
24,1 
11,1 

Відсутність скарг 38 70,4 

 
 

 Таблиця 2 

Показники статичної рівноваги у хворих з ЦД І і ІІ типом ЦД за даними кефалографії 

Ступінь статичної рівноваги 
Кількість пацієнтів 

абс. % 

0 ступінь 23 42,6 

І ступінь 11 20,4 

II ступінь 14 25,9 

III ступінь 6 11,1 

Всього 54 100 

 
Як видно з даних таблиці, при відсут-

ності у більшої кількості обстежуваних су-
б'єктивного відчуття вестибулярних розла-
дів, у третини з них зареєстровано відхилен-
ня статичної рівноваги, про що свідчить ви-
значений у 14 (25,9%) осіб II ступінь цього 
порушення, а у 6 – III ступінь, що відповідає 
11,1% від загальної кількості обстежених.  

Таким чином, проведені дослідження 
показали наявність прихованих доклінічних 
проявів вестибулярної дисфункції у 37 хво-
рих з МС, що у подальшому було підтвер-
джено результатами стабілографії і наван-
тажувальних проб. Слід зауважити, що, хо-
ча у пацієнтів з МС зміни вестибулярної 
функції визначались у меншому відсотку 
випадків, порівняно з хворими з ЦД, ці по-
рушення мали односпрямований характер, 
що, на наш погляд, є свідченням прояву 
універсальних змін судинного характеру, 

які прогресують на фоні явищ ендотеліаль-
ної дисфункції, спричиненої метаболічними 
розладами.  

При здійсненні загального стабіломе-
тричного дослідження нами у хворих були 
вивчені результати стійкості за середніми 
показниками коефіцієнта Ромберга (КР). 
Загальний розподіл обстежуваних з МС за 
результатами стабілографії наведений у 
табл. 3. 

Як видно з даних цієї таблиці, відсо-
ток хворих з МС, у яких за результатами 
стабілографії були визначені відхилення від 
показників, отриманих в контрольній групі 
здорових волонтерів відповідного віку та 
статі, дещо перевищує результати оцінки за 
методом кефалографії. Якщо при 
використанні кефалографії порушення 
статичної рівноваги були визначені у 37% 
пацієнтів, то при стабілографії – у 46,3%. 
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Таблиця 3 

Загальний розподіл обстежених хворих за результатами стабілографії 

Хворі зі змінами стабілографії Хворі без змін стабілографії 

абс. кількість % абс. кількість % 

25 46,3 29 53,7 

 
Слід зауважити, що, порівняно з ре-

зультатами стабілографії у хворих з ЦД, 
зміни коефіцієнта Ромберга (КР) у осіб з 
МС були менш значними, ніж в контрольній 
групі (табл. 4), що дозволяє розглядати МС 
як предіабетичний стан, який потребує про-
ведення профілактичних заходів з метою 
зменшення впливу вестибулотоксичної дії 
на внутрішнє вухо та центральний відділ 
вестибулярного аналізатора. У волонтерів 
контрольної групи середнє значення КР 
відповідало межам групових значень норми 
і становило при відкритих очах 161±26, а 

при закритих – 198±31; у обстежених нами 
хворих середнє значення цього показника 
становило при відкритих очах 191±21, при 
закритих – 221±27, тобто показники КР у 
пацієнтів з МС перевищували такі у здоро-
вих осіб, але значно меншою мірою, ніж у 
хворих з ЦД, у яких це співвідношення 
складало 2,4. 

Подальше електроністагмографічне 
дослідження виявило наступне. При 
визначенні оптокінетичного ністагма (ОКН) 
у пацієнтів з МС були отримані результати, 
які наведено у табл. 5. 

 
 

Таблиця 4  

Середні показники коефіцієнта Ромберга у хворих з МС і в контрольній групі 

Групи обстежуваних Коефіцієнт Ромберга (M±m) Нормальний  
показник КР 

 при відкритих очах при закритих очах  

Хворі з МС 191±21 221±27 168±35 

Контрольна група 161±26 198±31  
 
 

Таблиця 5 

Характеристика оптокінетичного ністагму у хворих з МС 

Вид порушення ОКН 
Кількість пацієнтів 

абсолютна  % 

Без порушення 28 51,8 

Дизритмія 17 31,5 

Деформація окремих зубців 15 27,8 

Наявність додаткових та інверсійних зубців 15 27,8 

"Німі" поля 14 25,9 

Всього 54 100 
 
При оптокінетичній стимуляції у 28 

(51,8%) пацієнтів не виявлено порушень 
ністагма, у 17 (31,5%) була дизритмія ОКН, 

у 15 (27,8%) – деформація окремих зубців і 
наявність додаткових та інверсійних зубців 
і у 14 (25,9%) – "німі" поля. 
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Таким чином, за даними реєстрації 
ОКН, порушення його були визначені у 
49,2% хворих. Для більш тонкої діагностики 
стану вестибулярної функції у всіх обсте-
жуваних виконувалась бітермальна калори-
чна проба, результати якої наведені у на-
ступній табл. 6. 

Як видно з даних таблиці, у 16 (29,6%) 
осіб з МС було виявлено гіпорефлексію 
експериментального ністагму, гіперрефлек-
сію – у 8 (14,8%), арефлексію – тільки у 4 
(7,4%). 

Таким чином, за даними калоричної і 
обертальної проб, у обстежених пацієнтів 
частіше всього відмічалась гіпорефлексія 
експериментального ністагму. Слід відміти-
ти, що після співставлення результатів ка-
лоричної і обертальної проб у 11 (20,4%) 
осіб реакції мали односпрямований харак-
тер, тобто був діагностований периферич-
ний ВС. В той же час 17 (31,5%) обстежува-
них демонстрували дисоціацію вестибуляр-
них реакцій, що притаманно для централь-
ного вестибулярного синдрома. 

 
 

Таблиця 6 
Розподіл хворих з МС залежно від характеру експериментального ністагму  

(за даними бітермальної калоричної проби) 

Характер реакції ністагму 
Кількість хворих 

абс.  % 

Норморефлексія 26 48,1 

Гіпорефлексія 16 29,6 

Гіперрефлексія 8 14,8 

Арефлексія 4 7,4 
 
 
Підсумовуючи отримані дані, можна 

розподілити всіх наших хворих залежно від 
отриманих результатів вестибулометрично-
го обстеження.  

У 11 (20,4%) пацієнтів був визначений 
периферичний вестибулярний синдром різ-
ного ступеня, у 17 (31,5%) – виявлено озна-
ки, притаманні центральному вестибуляр-
ному синдрому (з переважним ураженням 

тих чи інших структур центрального відділу 
ВА); у 26 (48,1%) - вестибулярних розладів 
не було. 

Таким чином, проведене детальне об-
стеження хворих з МС показало, що в ціло-
му при ретельному всебічному вестибуло-
метричному дослідженні розлади різного 
ступеня вираженості спостерігаються у 
51,9% з них (табл. 7).  

 
Таблиця 7 

Загальний розподіл визначеної вестибулярної дисфункції у хворих з МС 

Стан вестибулярної функції 
Кількість хворих 

абс. % 

Наявність вестибулярних розладів 28 51,9 

Відсутність вестибулярних розладів 26 48,1 

Всього 54 100 
 
 
При порівнянні таких же показників 

вестибулярної функції у хворих з ЦД вияв-
лено односпрямовані зміни, які при МС 

мають дещо менш виражений характер з 
переважанням периферичних розладів, що, 
на нашу думку, є ознакою, насамперед, ме-
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ншої тривалості перебігу патологічного 
процесу. Проте вестибулотоксична дія па-
тологічних продуктів порушеного обміну 
речовин, що полягає у токсичній дії ліпоп-
ротеїдів низької щільності на ендотелій су-
дин, в комплексі з прямою пошкоджуючою 
дією коливань АТ створює підгрунтя для 
розвитку ВД у пацієнтів з МС. В зв’язку з 
цим проведення профілактичних заходів з 
метою нормалізації метаболічних розладів 
та усунення симптомів ВД у хворих з МС 
дозволить зупинити прогресування процесу 
і зберегти їх працездатність на більш трива-
лий час, особливо враховуючи зачну частку 

пацієнтів молодого віку серед обстежува-
них. 

Висновки 
1. У хворих з МС виявляється пору-

шення статичної рівноваги за результатами 
кефалографії у 37% випадків, а за даними 
стабілографії – у 46,3%. 

2. При дослідженні навантажувальних 
проб визначено гіперрефлексію експере-
ментального ністагма у 29,6% пацієнтів, 
гиперрефлексію – у 14,8%, арефлексію – у 
7,4%. 

3. Наявність метаболічного синдрому 
є фактором ризику щодо розвитку вестибу-
лярних порушень. 
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УРОВЕНЬ И ХАРАКТЕР ВЕСТИБУЛЯРНЫХ 
НАРУШЕНИЙ У БОЛЬНЫХ  

С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ  
(СООБЩЕНИЕ 2) 

Деева Ю.В. (Киев) 

Р е з ю м е  

Определялось наличие нарушений со сто-
роны вестибулярного анализатора у больных с 
метаболическим синдромом по результатам изу-
чения статистического равновесия и вестибуляр-
ных нагрузочных проб. У лиц с метаболическим 
синдромом выявлено нарушение статического 
равновесия по данным кефалографии в 37% случа-
ев, а по данным стабилографии – в 46,3%. Резуль-
таты нагрузочных проб показали имеющуюся 
гиперрефлексию экспериментального нистагма у 
29,6% пациентов, гипорефлексию – у 14,8%, ареф-
лексию – у 7,4%. Наличие метаболического син-
дрома является фактором риска развития вестибу-
лярных нарушений. 

LEVEL AND CHARACTER OF VESTIBULAR 
DISORDERS IN PATIENTS WITH  

METABOLIC SYNDROME 
(Article 2) 

Deeva Y. (Kyev) 

S u m m a r y  

We determined the presence of disorders of the 
vestibular apparatus in patients with metabolic syn-
drome as a result of studying the statistical equili-
brium and vestibular stress tests. In individuals with 
metabolic syndrome revealed a violation of the static 
equilibrium according cephalography in 37% of cases, 
and according to stabilography – in 46.3%. The results 
of stress tests showed hyperreflexia available experi-
mental nystagmus in 29.6% of patients, hyporeflexia – 
at 14,8%, areflexia – at 7,4%. The presence of the 
metabolic syndrome is a risk factor for vestibular 
disorders. 
 
 
 

 


