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Проблема розробки сучасних методів 
діагностики доклінічних станів та індивіду-
ального прогнозування патологічних змін в 
організмі робітників при сенcоневральній 
приглухуватості шумового ґенезу до цього 
часу не втратила актуальності [1, 2, 6, 8, 10, 
11, 13, 17, 18]. В Україні в несприятливих 
умовах працює близько 3 млн. осіб. Ю.І. 
Кундієв та співавтори [6] при лабораторних 
дослідженнях виявили, що у 30-50 % випад-
ків шум та вібрація на робочих місцях пере-
вищують гранично допустимі рівні. 

Питанням впливу виробничого шуму 
на орган слуху на виробництві та в експе-
рименті присвячена велика кількість робіт 
[5, 10, 12, 16, 20-22, 24, 27, 29]. За показни-
ками професійної захворюваності машино-
будівна промисловість займає третє місце 
після гірничорудної та металургійної [10]. 
Поодинокі дослідження присвячені негати-
вній дії виробничого шуму в перші роки 
контакту з ним [8, 10, 11, 17].  

О.Л. Синєва та співавтори [13] ствер-
джують, що у робітників гірничорудної 
промисловості спостерігаються початкові 
слухові порушення здебільшого у 74 % ви-
падків з поступовим прогресуванням проце-
су у звукосприймаючому апараті. Т.А. Ши-
дловська та співавтори [4, 18, 19] за даними 
аудіометрії в розширеному діапазоні частот 
(9-16 кГц) у 82,5 % робітників авіаційного 
машинобудування виявила порушення слу-
хової функції, коли вони ще не мали скарг 
на слухові розлади. 

В ряді робіт показано, що однією з 
провідних причин, які викликають пору-

шення функції завитки, є судинний фактор, 
тому вивчення церебральної гемодинаміки 
та її впливу на слуховий аналізатор цікавить 
багатьох дослідників [7, 12, 14].  

За даними Т.В. Шидловської та спів-
авторів [18], серед робітників з початкови-
ми порушеннями слуху РЕГ-ознаки в межах 
норми спостерігались у вертебрально-
базилярній системі лише у 6,8 %, а в каро-
тидній – у 31,5 % випадків. Підвищення 
тонусу мозкових судин у вертебрально-
базилярній системі виявлено авторами у 
73,1 % обстежуваних, а у 61,6 % - нестій-
кість судинного тонусу в каротидній та вер-
тебрально-базилярній системах.  

В останні роки з’явились публікації, в 
яких порушення церебральної гемодинаміки 
пов’язуються із змінами ліпідного обміну 
[1]. Особливої уваги заслуговують зміни 
показників ліпідного обміну у хворих при 
початкових порушеннях слуху при дії виро-
бничого шуму [2]. Так, в літературі зустрі-
чаються роботи по вивченню патогенезу 
гострої форми СНП, зокрема з досліджен-
ням біохімічних змін крові [3, 9]. Показано, 
що в патогенезі порушень центральної та 
церебральної гемодинаміки значну роль 
відіграє стан ліпідного обміну [1, 5, 15, 23, 
25, 28]. При цьому Т.А. Андрющенко [1] 
стверджує, що серед факторів ризику розви-
тку артеріальної гіпертензії у шахтарів при-
сутня гіпертригліцеридемія.  

Одним з ключових тестів сучасних 
лабораторних алгоритмів діагностики дис-
ліпідемій є визначення загального холесте-
рину (ЗХ), тригліцеридів (ТГ), бета-
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ліпопротеїдів (βЛ), холестерин ліпопротеї-
дів високої щільності (ХЛВЩ), холестерин 
ліпопротеїдів низької щільності (ХЛНЩ) і 
коефіцієнту атерогенності (КАт).  

Дослідженням біохімічних маркерів, 
які б відображали ліпідній стан та функціо-
нальну активність імунокомпетентної сис-
теми, приділяється велика увага вчених, але 
сучасних робіт з вивчення ліпідного спект-
ру у пацієнтів з СНП небагато і вони мають 
суперечливий характер [2, 3, 9, 21, 26].  

Однак комплексних робіт, де б дослі-
джувалась церебральна гемодинаміка та 
біохімічні показники крові у робітників 
шумонебезпечних професій у взаємозв’язку 
із станом слухової функції, нами не знайде-
но. 

У зв’язку зі сказаним метою даної ро-
боти було дослідження церебральної гемо-
динаміки та ліпідного обміну в плазмі крові 
у робітників шумових професій з нормаль-
ним слухом та початковими його порушен-
нями і виявлення характерних інформатив-
них показників на ранніх стадіях розвитку 
сенсоневральної приглухуватості шумового 
ґенезу.  

 
Матеріали і методи 
Для досягнення поставленої мети на-

ми було обстежено 67 робітників шумових 
професій у віці від 19 до 45 років, з них 35 – 
з нормальним слухом (1-а група) і 32 - з 
початковими його порушеннями (2-а група). 
Контролем слугували 15 отологічно здоро-
вих молодих осіб віком від 20 до 30 років 
без відхилень у стані ЛОР-органів, які не 
зазнавали дії виробничого шуму або радіа-
ції, не страждали на судинні захворювання, 
не приймали отоневритних препаратів і не 
мали ЧМНТ. Стаж роботи в шумі в 1 і 2-й 
групах, відповідно, складав 9,5±2,8 та 
14,2±3,6 років.  

У всіх робітників проводилась 
суб’єктивна аудіометрія, реоенцефалографія 
(РЕГ), а при необхідності – ультразвукова 
допплерографія (УЗДГ), а також досліджен-
ня ліпідного обміну.  

Тональна аудіометрія здійснювалась у 
звукоізольованій камері, рівень шуму в якій 
не перевищував 30 дБ. Для виконання дос-
ліджень використовувався клінічний аудіо-
метр АС-40 фірми «Interacoustics» (Данія). 

Цей прилад забезпечує можливість дослі-
дження сприйняття повітряно- і кістко-
вопроведених звуків в звичайному слухо-
вому діапазоні частот (0,125–8кГц), а також 
у високочастотному (10-16 кГц) по повітря-
ній провідності.  

У всіх хворих була проведена тональ-
на аудіометрія в звичайному (0,125-8 кГц) 
та розширеному (9-16 кГц) слуховому діа-
пазоні частот, а також мовна аудіометрія 
(50% розбірливість тесту числівників за 
Є.М. Харшаком та 100% розбірливість мов-
ного тесту за Г.І. Грінбергом і Л.Р. Зін-
дером). В області 500, 2000 і 4000 Гц були 
визначені диференціальні пороги сили зву-
ку (метод Люшера). 

Для дослідження мозкового кровообі-
гу застосовувалась реоенцефалографія у 
фронто-мастоїдальному і окципіто-
мастоїдальному відведеннях, які відобра-
жають стан мозкового кровообігу, відповід-
но, в каротидній та вертебрально-
базилярній системах. Обстеження проводи-
лось за допомогою комп’ютерного реографа 
фірми «DX-системи» (Харків). Фонові рео-
енцефалограми записувались в положенні 
обстежуваних сидячи. Шкіра в місцях прик-
ріплення електродів оброблялась 960-
спиртом.  

Статистична обробка отриманих ре-
зультатів здійснювалась за загальноприйня-
тими методами математичної статистики із 
застосуванням персонального комп'ютера. 
Достовірність змін і відмінностей між порі-
внюваними величинами оцінювалась за 
критерієм достовірності різниці (t) по таб-
лиці Ст’юдента.  

Аналізуючи дані порогової тональної 
аудіометрії в звичайному слуховому діапа-
зоні частот (0,125-8 кГц), ми виявили на-
ступне. Середньостатистичні показники 
слуху на тони в звичайному діапазоні час-
тот (0,125-8 кГц) у хворих 1-ї групи знахо-
дились в межах норми, але у них мало місце 
порушення слуху на тони в розширеному 
діапазоні частот (9-16 кГц).  

Так, на частотах 9, 10, 12, 14 та 16 кГц 
пороги сприйняття слуху на тони склали 
27,2±1,6; 29,3±2,8; 39,1±2,6; 43,4±2,8 та 
45,1±2,9 дБ, відповідно. Показники мовної 
аудіометрії (50 % розбірливість тесту числі-
вників за Є.М. Харшаком і 100 % розбірли-
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вість мовного тесту за Г.І. Грінбергом і Л.Р. 
Зіндером), а також величини диференціаль-
них порогів за методикою Люшера знахо-
дились у осіб 1-ї групи в межах норми. 

У пацієнтів 2-ї групи спостерігається 
підвищення порогів слуху на тони в звичай-
ному (0,125-8 кГц) діапазоні частот в облас-
ті 2, 3, 4, 6 та 8 кГц, які становили 18,3±2,4; 
24,1±2,1; 32,3±2,4; 35,6±2,3 та 42,4±2,4 дБ, 
відповідно. При цьому відмічена достовірна 
різниця при співставленні цих показників з 
такими в 1-й групі (Р<0,01). У них також 
мало місце порушення слуху на тони в роз-
ширеному діапазоні частот (9-16 кГц). Так, 
на частотах 9, 10, 12, 14 та 16 кГц його по-
казники становили 37,1±2,1; 40,4±4,3; 
48,7±5,3; 54,5±2,2 та 60,3±3,4 дБ, відповід-
но. Виявлена також достовірна різниця при 
співставленні цих показників між 1-ю та 2-
ю групами (Р<0,05).  

Результати мовної аудіометрії (50 % 
розбірливість тесту числівників за Є.М. Ха-
ршаком і 100 % розбірливість мовного тесту 

за Г.І. Грінбергом і Л.Р. Зіндером) у хворих 
2-ї групи становили 23,7±2,3 і 44,6±2,5 дБ, 
відповідно, а величини диференціальних 
порогів в області 0,25; 2; 4 кГц за ме-
тодикою Люшера дорівнювали 1,89±0,04; 
1,84±0,05 і 1,59±0,08 дБ, відповідно. 

Для діагностики порушень ліпідного 
обміну оцінювались наступні показники: 
вміст загального холестерину (ЗХ), триглі-
цериду (ТГ) (тест на виявлення гіперхолес-
теринемії і гіпертригліцеридемії), бета-
ліпопротеїдів (βЛ), холестерину ліпопротеї-
дів високої щільності (ХЛВЩ), холестерину 
ліпопротеїдів низької щільності (ХЛНЩ) і 
коефіцієнт атерогеності (КАт).  

Для визначення загального холесте-
рину, ліпопротеїдів високої і низької щіль-
ності використовувались реактиви фірми 
«Biosystems» (Іспанія), а для визначення 
тригліцеридів – реактиви фірми «Філісіт-
діагностика» (Україна). Дані, отримані при 
дослідженні ліпідного обміну у обстежува-
них хворих, наведені в табл. 1. 

 
 

Таблиця 1 

Показники ліпідного обміну у робітників досліджуваних груп та осіб контрольній групи 

Групи 
обстежуваних 

Показники ліпідного обміну (M±m) 

ЗХ, ммоль/л βЛ, од ХЛВЩ, 
ммоль/л 

ХЛНЩ, 
ммоль/л ТГ, ммоль/л КАт од 

1 5,70±0,30 57,73±3,80 1,59±0,21 3,38±0,26 1,16±0,11 3,41±0,21 

2 6,38±0,42 54,55±3,92 1,64±0,12 4,00±0,41 1,30±0,18 3,17±0,28 

К 4,29±0,17 32,73±1,64 1,78±0,15 2,40±0,17 0,75±0,08 1,71±0,19 

t/P 1-К 4,02 (Р<0,01) 6,03 
(Р<0,01) 

0,70 
(Р>0,05) 

3,13 
(Р<0,01) 

2,77 
(Р<0,05) 

5,88 
(Р<0,01) 

t/P 2-К 4,57 
(Р<0,01) 

5,12 
(Р<0,01) 

0,70 
(Р>0,05) 

3,57 
(Р<0,01) 

2,74 
(Р<0,05) 

4,20 
(Р<0,01) 

t/P 1-2 1,30 
(Р>0,05) 

0,58 
(Р>0,05) 

0,18 
(Р>0,05) 

1,27 
(Р>0,05) 

0,64 
(Р>0,05) 

0,68 
(Р>0,05) 

 
 Примітка. Достовірність відмінностей між порівнюваними величинами оцінювалась за критерієм 

достовірності різниці (t) 

 
По-перше, необхідно відмітити, що 

показники ліпідного обміну у хворих 1 та 2-
ї груп не мали достовірних (Р>0,05) відмін-
ностей між собою, а рівень ХЛВЩ у них 
знаходився в межах фізіологічної норми. 
Аналіз даних ліпідного обміну у цих паціє-
нтів при порівнянні з контрольною групою 

показав достовірне (Р<0,05) їх збільшення у 
робітників «шумових» професій (табл. 1). 

Так, в 1-й групі ЗХ становив 5,70±0,30 
ммоль/л при нормі 4,29±0,17ммоль/л 
(t=4,02; Р<0,01); βЛ – 57,53±3,80 од при но-
рмі 32,73±1,64 од (t=6,03; Р<0,01); ХЛВЩ – 
1,59±0,21 ммоль/л при нормі 1,78±0,15 
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ммоль/л (t=0,70; Р>0,05); ХЛНЩ – 
3,38±0,26 ммоль/л при нормі 2,40±0,17 
ммоль/л (t=3,13; Р<0,01); ТГ – 1,16±0,11 
ммоль/л при нормі 0,75±0,08 ммоль/л 
(t=2,77; Р<0,05); КАт – 3,41±0,21 од при 
нормі 1,71±0,19 од (t=5,88; Р<0,01). У хво-
рих 2-ї групи також мали місце достовірні 
відмінності від показників у контрольній 
групі, за винятком ХЛВЩ: ЗХ - 6,38±0,42 
ммоль/л при нормі 4,29±0,17ммоль/л 
(t=4,57; Р<0,01); βЛ - 54,55±3,92 од при но-
рмі 32,73±1,64 од (t=5,12; Р<0,01); ХЛВЩ – 
1,64±0,12 ммоль/л при нормі 1,78±0,15 
ммоль/л (t=0,70; Р>0,05); ХЛНЩ - 4,00±0,41 
ммоль/л при нормі 2,40±0,17 ммоль/л 
(t=3,57; Р<0,01); ТГ – 1,30±0,18 ммоль/л при 
нормі 0,75±0,08 ммоль/л (t=2,74; Р<0,05); 
КАт – 3,17±0,28 од при нормі 1,71±0,19 од 
(t=4,20; Р<0,01) (табл. 1). 

На думку багатьох авторів, гіперліпі-
демія є фактором ризику виникнення змін 
судинної стінки, що призводить до пору-
шення мікроциркуляції [8-10, 17-20, 28- 
43]. 

Отже, аналіз результатів комплексно-
го обстеження, яке включало дані реоенце-
фалографії та дослідження ліпідного обмі-
ну, в залежності від стану слухової функції 
у малостажованих робітників свідчить про 
значні зміни у них церебральної гемодина-
міки і можливість розвитку атеросклероти-
чного процесу. 

При аналізі показників реоенцефалог-
рафії оцінювалися якісні та кількісні харак-
теристики РЕГ. Аналізуючи РЕГ-криві якіс-
но, ми брали до уваги вираженість та кіль-
кість додаткових зубців, їх розташування по 
відношенню до вершини, характер інцізури 
або ж її відсутність, наявність венозної хви-
лі в пресистолі та форму катакроти, ознаки 
ангіоспазму та ін. Всього нами було про-
аналізовано 72 реоенцефалограми.  

При кількісній характеристиці ми оці-
нювали такі показники: 

α – час від початку реографічної хвилі 
до її вершини (в секундах); 

β – час від вершини реографічної хви-
лі до кінця низхідної частини кривої (в се-
кундах); 

дикротичний індекс (ДКІ) - відношен-
ня амплітуди на рівні інцізури до максима-
льної амплітуди (у відсотках); 

діастолічний індекс (ДСІ) – відношен-
ня амплітуди на рівні верхівки дикротично-
го зубця до максимальної амплітуди (у від-
сотках); 

реографічний індекс (Рі) - відношення 
амплітуди реографічної хвилі до величини 
стандартного калібрувального сигналу (у 
відносних одиницях). 

При візуальному аналізі РЕГ- крива у 
осіб контрольної групи була в межах норми. 
При цьому РЕГ-хвиля мала гостру вершину. 
На низхідній катакротичній частині РЕГ-
кривої спостерігалася переважно одна інці-
зура, яка розташовувалась на межі верхньої 
і середньої третин катакротичної частини 
РЕГ-кривої.  

У 1 та 2-й групах жодного хворого з 
нормальною РЕГ-кривою як в каротидній, 
так і у вертебрально-базилярній системах 
нами не виявлено. Ознаки церебральних 
гемодинамічніх змін реєструвались вже у 
пацієнтів 1-ї групи, але були найбільш ви-
ражені в 2-й групі. Це було підтверджено 
при аналізі кількісних показників РЕГ у цих 
обстежуваних.  

Так, у робітників 1 та 2-ї груп був під-
вищеним тонус мозкових судин як в каро-
тидній, так і, особливо, у вертебрально-
базиярній системах. Крім того, в каротидній 
системі у 43 % пацієнтів 1-ї групи та у 71% 
– з 2-ї групи мав місце ангіоспазм мозкових 
судин. Аналогічні показники у вертебраль-
но-базилярній системі становили, відповід-
но, 62 та 87 %. Як правило, такі хворі скар-
жилися і на головні болі. 

Аналіз основних кількісних показни-
ків РЕГ у пацієнтів 1 і 2-ї груп при порів-
нянні з контрольною групою (К) показав 
наступне (табл. 2). В каротидній системі 
(КС) вже у робітників з нормальним слухом 
в області 0,125-8 кГц (1-а група) спостеріга-
ється достовірне (Р<0,05) збільшення три-
валості анакротичної фази (α) з 0,112±0,002 
с до 0,123±0,004 с, що вказує на підвищення 
у них тонусу мозкових судин. 

Про підвищення тонусу мозкових су-
дин свідчить також достовірне (Р<0,05) збі-
льшення дикротичного індексу (ДКІ) з 
51,15±1,49 % в контрольній групі до 
53,93±1,32 % в 1-й групі. Крім того, в цій 
групі реєструється також достовірне 
(Р<0,05) збільшення діастолічного індексу 
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(ДСІ) до 62,85±0,58% при нормі 
57,61±1,72% (t = 2,36; Р<0,05), що свідчить 
про наявність утруднення венозного відтоку 
у робітників 1-ї групи в каротидній системі. 
Показник Рі, який характеризує пульсове 

кровонаповнення, у них знаходився в межах 
норми.  

У вертебрально-базилярній системі 
(ВБС) в 1-й групі також реєструються гемо-
динамічні зміни РЕГ-показників (табл. 3).  

 
 

Таблиця 2 

Реоенцефалографічні показники в каротидній системі у обстежуваних групах хворих  
та в контрольній групі 

 

Групи обстежуваних 
РЕГ-показники в каротидній системі (M±m) 

α,с ДКІ, % ДСІ, % РІ віднос. од. 
1-а група 

(n=35) 0,123±0,004 53,93±0,32 62,85±0,58 1,10±0,03 

2-а група 
(n=32) 0,126±0,005 55,25±1,86 64,81±2,32 1,04±0,04 

К 
(n=15) 0,112±0,002 51,15±1,49 57,61±1,72 1,19±0,02 

(1-К) 
t/р 

2,90 
(Р<0,05) 

2,67 
(Р<0,05) 

2,36 
(Р<0,05) 

2,33 
(Р<0,05) 

(2-К) 
t/р 

3,03 
(Р<0,01) 

2,20 
(Р<0,05) 

2,15 
(Р<0,05) 

3,22 
(Р<0,01) 

(1-2) 
t/р 

0,52 
(Р>0,05) 

0,69 
(Р>0,05) 

0,81 
(Р>0,05) 

1,06 
(Р>0,05) 

 
 Примітка. Достовірність відмінностей між порівнюваними величинами оцінювалась за критерієм 

достовірності різниці (t) 
  

Таблиця 3  

Реоенцефалографічні показники вертебрально-базилярної системи  
у досліджуваних групах хворих та у осіб контрольної групи 

Групи обстежуваних 
РЕГ-показники у вертебрально-базилярній системі (M±m) 

α,с ДКІ, % ДСІ,% РІ віднос. од. 
1-а група 

(n=35) 
0,133± 
0,005 

57,31± 
0,66 

65,08± 
0,69 

1,01± 
0,05 

2-а група 
(n=32) 

0,138± 
0,004 

60,62± 
1,64 

68,26± 
2,26 

0,92± 
0,03 

К 
(n=15) 

0,113± 
0,003 

51,43± 
1,60 

59,89± 
1,58 

1,18± 
0,04 

(1-К) 
t/р 

4,25 
(Р<0,01) 

4,27 
(Р<0,01) 

3,03 
(Р<0,01) 

2,37 
(Р<0,05) 

(2-К) 
t/р 

5,60 
(Р<0,01) 

4,64 
(Р<0,01) 

3,05 
(Р<0,01) 

4,31 
(Р<0,01) 

(1-2) 
t/р 

0,84 
(Р>0,05) 

1,87 
(Р>0,05) 

1,34 
(Р>0,05) 

1,43 
(Р>0,05) 

 
Примітка. Достовірність відмінностей між порівнюваними величинами оцінювалась за критерієм 

достовірності різниці (t) 
 
Так, збільшення тривалості α на 0,02 с 

– з 0,113±0,003 с в нормі до 0,133±0,005 с 
(t=4,25; Р<0,01) в 1-й групі та збільшення 
ДКІ (на 5,88 %) з 51,43±1,60 % до 
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57,31±0,66 % (t=4,27; Р<0,01), відповідно, 
характеризує підвищення тонусу мозкових 
судин у таких хворих. Збільшення ДСІ (на 
5,19 %) з 59,89±1,58 % до 65,08±0,69 % 
(t=3,03; Р<0,01), відповідно вказує на утру-
днення венозного відтоку у робітників 1-ї 
групи. Реографічній індекс (Рі) у них знахо-
дився в межах норми (табл. 3).  

У осіб 2-ї групи спостерігалися більш 
виражені достовірні (P<0,05; P<0,01) відхи-
лення в основних показниках реоенцефало-
грами, які свідчать про підвищення у них 
тонусу мозкових судин та утруднення вено-
зного відтоку. 

Так, при порівнянні з нормою у робіт-
ників 2-ї групи в КС відмічається достовір-
не (Р<0,01) збільшення тривалості α до 
0,126±0,005 с, тобто на 0,014 с, та підви-
щення ДКІ до 55,25±1,86 %, тобто на 4,10%, 
що характеризує підвищення у них тонусу 
судин головного мозку.  

Про утруднення венозного відтоку у 
обстежуваних 2-ї групи свідчить достовірне 
(Р<0,01) збільшення ДСІ на 7,20% (до 
64,81±2,32 %) порівняно з нормою. Реогра-
фічний індекс (Рі) у них знаходився в межах 
норми (табл. 2).  

У ВБС в 2-й групі виявлялись ще 
більш виражені гемодинамічні зміни РЕГ-
показників: α достовірно (Р<0,01) зростає на 
0,025 с (до 0,138±0,004 с) порівняно з нор-
мою; ДКІ збільшується на 9,19% 
(60,62±1,64%); ДСІ – на 8,37% 
(68,26±2,26%), а Рі знаходився в межах но-
рми (табл. 3).  

При порівнянні показників церебра-
льної гемодинаміки у робітників 1 і 2-ї груп 
має місце більш виражене підвищення то-
нусу мозкових судин з утрудненням веноз-
ного відтоку у обстежуваних 2-ї групи з 
початковими порушеннями слуху порівняно 
з 1-ю групою, особливо у вертебрально-
базилярній системі (табл. 3). 

 
Висновки 
1. Встановлено, що вже при нормаль-

ній слуховій функції в області 0,125-8 кГц у 
робітників шумових професій машинобуді-
вної промисловості виявлено порушення 

церебральної гемодинаміки і ліпідного об-
міну. Про це свідчить достовірне (Р<0,05) 
подовження у них α і збільшення ДКІ та 
ДСІ за даними РЕГ, які відповідно характе-
ризують підвищення тонусу мозкових су-
дин та утруднення венозного відтоку як в 
каротидній, так і, особливо, у вертебрально-
базилярній системах, а також зміни біохімі-
чних показників крові: (βЛ – 57,73±3,80 од і 
КАт – 3,41±0,21 од). 

2. При початкових порушеннях слуху 
спостерігаються більш значні зміни як це-
ребральної гемодинаміки, так і біохімічних 
показників крові, про що свідчать характе-
ристики РЕГ як в каротидній (α – 
0,126±0,005 с; ДКІ – 55,25±1,86 %; ДСІ – 
64,81±2,32 %; Рі – 1,04±0,04), так і у вертеб-
рально-базилярній системі: (α – 0,138±0,004 
с; ДКІ – 60,62±1,64 %; ДСІ – 68,26±2,26 %; 
Рі – 0,92±0,03), а також результати дослі-
дження ліпідного обміну (ЗХ – 6,38±0,42 
ммоль/л; βЛ – 54,55±3,92 од; ХЛНЩ – 
4,00±0,41 ммоль/л; ТГ – 1,30±0,18 ммоль/л; 
КАт – 3,17±0,28 од). Показники ліпідного 
обміну, таким чином, можна використову-
вати в якості діагностичних маркерів в ауді-
ології. 

3. Показано, що дослідження церебра-
льної гемодинаміки та ліпідного обміну у 
робітників шумових професій доцільно 
проводити ще на ранніх доклінічних стаді-
ях, що буде сприяти покращанню результа-
тів лікувально-профілактичних заходів при 
початкових стадіях формування сенсонев-
ральної приглухуватості. 

4. Детальне вивчення ліпідного обмі-
ну у робітників шумових професій з норма-
льним слухом і початковими його пору-
шеннями виявило ознаки дисліпідемії, які 
характерні для розвитку атерогенних про-
цесів, і, очевидно, сприяють виникненню 
порушень в судинах головного мозку. Від-
мічені зміни доцільно враховувати при діа-
гностиці та лікуванні робітників «шумових» 
професій машинобудівної промисловості. 
Визначені порушення свідчать також про 
те, що гемодинамічні, біохімічні та сенсо-
невральні порушення у них відбуваються 
паралельно. 
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ОСОБЕННОСТИ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА И 

ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ У  
РАБОЧИХ СОВРЕМЕННОЙ МАШИНО-

СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
С НАЧАЛЬНОЙ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ  

ТУГОУХОСТЬЮ 

Митин Ю.В., Козак-Волошаненко Ю.Н.,  
Овсяник Е.В., Василенко Т.Ю. (Киев) 

Р е з ю м е  

Проведено исследование слуховой функции, 
церебральной гемодинамики и липидного обмена у 
67 рабочих «шумовых» профессий с нормальным 
слухом и начальными его нарушениями, а также 
определение риска развития у них сенсоневральной 
тугоухости. Данные реоэнцефалографического 
(РЭГ) исследования свидетельствуют о нарушении 
мозгового кровообращения у рабочих не только с 
начальными сенсоневральными изменениями, но и 
с нормальным слухом. Так, при начальных сенсо-
невральных нарушениях в каротидной и вертеб-
рально-базилярной системах наблюдались досто-
верные (Р<0,05) изменения показателей α, ДКИ, 
ДСИ. Кроме того, результаты определения липид-
ного обмена в плазме крови свидетельствуют также 
о его изменении у рабочих «шумовых» профессий с 
начальными нарушениями слуха. Таким образом, 
гемодинамические и биохимические нарушения, в 
частности липидного обмена, происходят парал-
лельно у рабочих «шумовых» профессий. Это сле-
дует учитывать как при диагностике у них сенсо-
невральной тугоухости, так и при проведении ле-
чебно-профилактических мероприятий. 

Ключевые слова: начальная сенсоневраль-
ная тугоухость, церебральная гемодинамика, ли-
пидный обмен. 

PECULARITIES OF LIPIDIC METABOLISM 
AND CEREBRAL HEMODYNAMICS  

IN WORKERS OF MODERN MACHINE-
BUILDING INDUSRTY WITH INITIAL  

SENSONEURAL DEAFNESS  

Mitin Yu.V., Kozak-Boloshanenko Yu.M.,  
Ovsyanyk K.V., Vasylenko T.Yu. (Kiev) 

S u m m a r y  

The study of auditory function, cerebral hemo-
dynamic and lipid metabolism in 67 workers of 
«noise» professions with normal hearing and its initial 
damage, as well as the definition of the risk of senso-
neural hearing loss among them was conducted. The 
reoencephalographic (REG) study data witnessed 
damage of cerebral circulation in workers not only 
with the initial sensoneural changes, but with normal 
hearing. Thus, by the presence of sensoneural hearing 
disorders in the carotid and vertebrobasilar systems 
significant (P <0.05) changes of the parameters α, 
DKI, DUI were observed. In addition, the results of 
the determination of lipid metabolism in blood plasma 
indicate its change in workers of 'noise' professions 
with initial hearing damage. Thus, the hemodynamic 
and biochemical damages, in particular lipid metabol-
ism, occur in parallel in the workers of 'noise' profes-
sions. This should be considered as during the diag-
nostics of sensoneural deafness among them, and 
during the treatment and preventive methods. 

 
Keywords: initial sensoneural deafness, cere-

bral hemodynamic, lipid metabolism. 
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