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На сьогоднішній день залишається не-
вирішеною проблема профілактики та ліку-
вання сенсоневральної приглухуватості 
(СНП) із-за складності патогенезу захворю-
вання, великої кількості етіологічних чинни-
ків, значну частку серед яких зокрема, займає 
виробничий шум [3, 10-12, 31, 33 та ін.]. 

Т.А. Андрущенко і співавтори [1] на-
водять дані відносно 3 млн. осіб України, 
які працюють в несприятливих умовах і 
виявили вплив виробничого шуму специфі-
чно, тобто на слуховий аналізатор і неспе-
цифічно на серце і судини та зниження ада-
птаційно-пристосувальних можливостей, 
що обумовлює швидке прогресування мета-
болічних порушень в організмі людини. 

А.М. Нагорна і співавтори [7] свідчать 
про високий рівень професійної захворюва-
ності в Україні в теперішній час і необхід-
ність розробки конкретних підходів до зни-
ження професійної патології та використан-
ня сучасних методів досліджень. 

І.С. Отвага [8] зазначає, що професій-
на сенсоневральна приглухуватість в Украї-
ні займає значний відсоток (15,8 %), при 
цьому періодично виявляється сенсоневра-
льна приглухуватість IV ступеня і глухота. 

Т.А. Шидловська і співавтори [15] при 
обстежені працівників ткацького виробниц-
тва з СНП виявили зміни не тільки в пери-
ферійному, але і в центральному відділах 
слухового аналізатора. Автори виявили у 
стажованих робітників підвищений тонус 
мозкових судин та утруднений венозній 

відтік як в каротидній так і у вертебрально-
базилярній системі.  

На підприємствах машинобудівної 
промисловості виробничий шум також за-
лишається провідним шкідливим фактором, 
який значно перевищує санітарно-гігієнічні 
нормативи [3, 10, 12, 15-17]. 

Так, С.В. Захарьева, Н.А. Пасечная [4] 
у працівників машинобудівного підприємс-
тва частіше виявляли захворювання серце-
во-судинної системи, серед яких переважа-
ла (50,5 %) артеріальна гіпертензія (АГ). 
Було виявлено також залежність від стажу 
роботи в шумі: і максимальні значення АГ 
мали місце при стажі роботи 20 і більше 
років.  

Більшість дослідників вважають су-
дині порушення основною причиною СНП 
[6, 14, 16, 17 та ін.]. 

Крім того, в ряді робіт [24, 26, 28] по-
казано, що дисліпідемія вважається одним 
із основних факторів ризику розвитку арте-
ріальної гіпертензії. 

Ю.М. Сіренко [13] також вважає гіпе-
рхолестеринемію фактором ризику розвит-
ку серцево-судинних та церебральних 
ускладнень. 

В літературі наведені свідчення про 
порушення ліпідного обміну при судинних 
захворюваннях [20, 23, 24, 26-28, 30]. 

Однак Г.А. Гаджимірзаєв і співавтори 
[2] вказують про недостатність даних відно-
сно ролі ліпідного обміну у розвитку ЛОР-
захворювань. 
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Л.П. Кузьмина, Л.А.Тарасова [5] для 
покращення діагностики та оцінки факторів 
ризику професійних захворювань, в тому 
числі сенсоневральної приглухуватості, і 
збереженні професійної придатності пра-
цюючих робітників пропонують використо-
вувати сучасні біохімічні та інші методи 
дослідження. 

Всі ці відомості зумовлюють прове-
дення комплексного дослідження слухової 
функції, церебральної гемодинаміки та ліпі-
дного обміну у робітників шумових профе-
сій з помірними та значними порушеннями 
слухової функції. 

Метою даної роботи було досліджен-
ня слухової функції, ліпідного обміну плаз-
ми крові та церебральної гемодинаміки у 
робітників шумових професій з помірною і 
вираженою сенсоневральною приглухуваті-
стю і виявлення інформативних показників 
на різних стадіях розвитку сенсоневральної 
приглухуватості шумового ґенезу. 

Для досягнення поставленої мети на-
ми було обстежено 48 робітників шумових 
професій у віці від 39 до 58 років з помір-
ною (25 осіб) і вираженою сенсоневральною 
приглухуватістю (СНП) (23 особи). Контро-
лем слугували показники у 15 отологічно 
здорових молодих осіб у віці від 20 до 30 
років без відхилень в стані ЛОР-органів, які 
не підпадали під дію виробничого шуму або 
радіації, не страждали на судинні захворю-
вання, не приймали ототоксичних препара-
тів і не мали ЧМТ. Стаж роботи в шумі в 1 і 
-ї групах відповідно склав (21,8±2,3) та 
(24,5±2,1) років.  

Всім робітникам проводилась суб’єк-
тивна аудіометрія, акустична імпедансомет-
рія, реоенцефалографія (РЕГ), а при необхід-
ності ультразвукова доплерографія (УЗДГ), а 
також дослідження ліпідного обміну.  

Тональну аудіометрію проводили у 
звукоізольованій камері, рівень шуму в якій 
не перевищував 30 дБ. Для виконання дос-
ліджень використовували клінічний аудіо-
метр АС-40 фірми “Interacoustics” (Данія). 
Цей прилад забезпечує можливість дослі-
дження слуху повітряно- і кістково-
проведених звуків в звичайному слуховому 
діапазоні частот (0,125-8) кГц, а також в 
високочастотному (10-16) кГц в діапазоні 
по повітряній провідності.  

Всім обстежуваним була проведена 
тональна аудіометрія в звичайному (0,125-
8) кГц та розширеному (9-16) кГц слухово-
му діапазоні частот, а також мовна аудіоме-
трія (50 % розбірливість тесту числівників 
за Є.М. Харшаком і 100 % розбірливість 
мовного тесту Г.І. Гринберга, Л.Р. Зиндера). 
В області 500; 2000 і 4000 Гц були дослі-
джені диференціальні пороги сили звуку 
(метод Люшера). 

Акустична імпедансометрія проводи-
лася на імпедансометрах “Amplaid-720” 
(Італія) та “Siemens-SD 30” (Німеччина). 
Спочатку виконувалася динамічна тимпа-
нометрія для виключення патології серед-
нього вуха, а далі визначалися пороги 
АРВМ при іпси- та контралатеральній сти-
муляції. 

 Для дослідження мозкового кровообі-
гу застосовували реоенцефалографію у 
фронтомастоїдальному і окципітомастоїда-
льному відведеннях, які відображають стан 
мозкового кровообігу, відповідно, в кароти-
дній та вертебрально-базилярній системах. 
Обстеження проводили за допомогою 
комп’ютерного реографа фірми "DX – сис-
теми" (Харков). Фонові реоенцефалограми 
обстежуваних записували у положенні си-
дячи. Шкіра обстежуваних в місцях прикрі-
плення електродів оброблялась 96-
градусним спиртом.  

При аналізі даних реоенцефалографії 
оцінювалися її якісні та кількісні показники. 
Аналізуючи РЕГ-криві якісно, ми брали до 
уваги виразність та кількість додаткових 
зубців, їх розташування щодо вершини, 
характер інцизури або ж її відсутність, ная-
вність венозної хвилі в пресистолі та форму 
катакроти, наявність ознаки ангіоспазму та 
ін. Всього нами було проаналізовано 63 
реоенцефалограми.  

При кількісній характеристиці ми оці-
нювали такі показники: 

α – час від початку реографічної хвилі 
до її верхівки (в с.); 

β – час від верхівки реографічної хви-
лі до кінця низхідної частини кривої (в с.); 

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

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

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

Для діагностики порушень ліпідного 
обміну оцінювались наступні показники: 
рівень загального холестерину (ЗХ), триглі-
цериду (ТГ) (тест на виявлення гиперхолес-
теринемії і гипертриглицеридемії), бета-
ліпопротеїдів (ßЛ), 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). 

Статистичну обробку отриманих ре-
зультатів здійснювали за загально прийня-
тими методами математичної статистики із 
застосуванням персонального комп'ютера. 
Вірогідність змін і відмінностей між порів-
нювальними величинами оцінювали за кри-
терієм достовірності різниці (t) по таблице 
Стьюдента.  

При аналізі даних порогової тональної 
аудіометрії в звичайному слуховому діапа-
зоні частот (0,125-8) кГц виявлено наступ-
не. У хворих 1-ї групи мало місце порушен-
ня слуху на тони в звичайному слуховому 
діапазоні частот (0,125-8) кГц починаючи з 
2 кГц. Пороги сприйняття слуху на частотах 
(2, 3, 4, 6 та 8) кГц склали (21,6±1,1), 
(28,3±1,9), (39,9±2,8), (43,4±3,1) та 
(49,5±2,6) дБ відповідно. У цих хворих та-
кож 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 
(51,2±3,9), (58,3±3,8), (69,1±3,7), (70,2±2,1) 
та (70,8±2,8) дБ відповідно. У 16,3 % випад-
ків тон в області 16 кГц досліджувані хворі 
не сприймали. Показники мовної аудіомет-
рії (50 % розбірливість тесту числівників за 
Є.М. Харшаком і 100 % розбірливість мов-
ного тесту за Г.І. Гринбергом, Л.Р. Зин-
дером) дорівнювали (33,6±2,9) і (56,7±2,8) 
дБ відповідно, а величини диференційних 

порогів за методикою Люшера в області 
частот (0,5; 2 та 4) кГц складали у осіб 1 
групи (1,2±0,03), (0,92±0,03), (0,82±0,02) дБ 
відповідно. 

У осіб 2-ї групи спостерігається під-
вищення порогів слуху на тони в звичайно-
му (0,125-8) кГц діапазоні частот в області 
(0,125, 0,25, 0,5, 1, 2, 3, 4, 6 та 8) кГц. Поро-
ги слуху відповідно становили (12,2±0,9), 
(15,2±1,2), (21,3±1,8), (35,2±1,9), (41,7±2,1), 
(51,4±2,3), (58,2±2,5), (69,7±3,1) та 
(73,4±3,3) дБ відповідно. При цьому вияв-
лена достовірна (Р<0,01) різниця при співс-
тавленні цих показників з даними 1-ї групи. 
У хворих 2-ї групи також мало місце пору-
шення слуху на тони в розширеному діапа-
зоні частот (9-16) кГц. Так, на частотах (9, 
10, 12 та 14) кГц пороги слуху склали 
(75,6±4,7), (80,4±4,9), (81,2±3,2) та 
(77,3±2,1) дБ відповідно. Крім того, робіт-
ники цієї групи в 36,4 % випадків не сприй-
мали тон 16 кГц. Виявлена також достовір-
на (Р<0,05) різниця при співставленні цих 
показників з даними 1-ї групи. Показники 
мовної аудіометрії (50 % розбірливість тес-
ту числівників за Є.М. Харшаком і 100 % 
розбірливість мовного тесту за Г.І. Гринбе-
ргом, Л.Р. Зиндером) у осіб 2-ї групи стано-
вили (45,3±2,7) і (66,7±3,1) дБ відповідно, а 
величини диференційних порогів в області 
0,25, 2, 4 кГц за методикою Люшера дорів-
нювали (0,84±0,04), (0,78±0,02) і (0,68±0,02) 
дБ відповідно. 

Аналіз даних акустичної імпедансо-
метрії показав наступне. Зазначимо, що до 
аналізу увійшли дані лише тих робітників, 
які не мали порушень в системі звукопрове-
дення, тобто у яких і виявлялася тимпаног-
рама типу «А» за класифікацією Jerger 
(1973). Що стосується порогових характе-
ристик АРВМ, то у пацієнтів обох груп на-
ми не було виявлено достовірних відмінно-
стей в цих показниках у порівнянні з дани-
ми контрольної групи. Що стосується пока-
зників контрольної групи, то нами були 
встановлені наступні показники порогу 
АРВМ при іпси- та контралатеральній сти-
муляції відповідно: (87,69±7,98) та 
(88,49±7,56) дБ. 

Відносно часових характеристик 
АРВМ було визначено наступне. В обох 
досліджуваних групах нами було виявлене 
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достовірне (Р<0,01), (Р<0,05) подовження 
періоду спаду акустичного рефлексу при 
іпсі- і контралатеральній стимуляції порів-
няно з даними контрольної групи. Так, в 1-й 
групі середнє значення періоду спаду 
АРВМ при іпсілатеральній стимуляції дорі-
внювало (179,06±7,13) мс, при контралате-
ральній – (178,38±7,69) мс, в 2-й групі – 
(186,12±8,25) і (189,24±8,01) мс відповідно, 
а в контрольній групі – (131,61±7,24) і 
(130,11±8,03) мс відповідно. Середні зна-
чення часових показників АРВМ в обстежу-
ваних групах наведені в табл. 1, 2 і 3. 

За даними амплітудних характеристик 
АРВМ нами встановлено, що у пацієнтів 1-ї 
групи відбуваються достовірні (Р<0,01) змі-
ни в показниках амплітуди порівняно з конт-

ролем як при іпси-, так і при контралатера-
льній стимуляції. В той же час в 2-й групі 
спостерігається достовірне (Р<0,01) змен-
шення амплітуди АРВМ порівняно з даними 
1-ї і контрольної груп як при іпси-, так і при 
контралатеральній стимуляції. Як видно з 
таблиці 1, амплітуда АРВМ в 2-й групі при 
іпсилатеральній стимуляції дорівнювала 
(0,130±0,003) см3, тоді як в 1-й і контрольній 
групах середні значення амплітуди АРВМ 
дорівнювали (0,140±0,004) см3 і (0,18±0,004) 
см3 відповідно. При контралатеральній сти-
муляції значення амплітуди АРВМ в 2-й 
групі дорівнювали (0,125±0,003) см3, тоді як 
в 1-й і контрольній групах відповідні зна-
чення амплітуди становили (0,140±0,003) см3 
та (0,18±0,006) см3. 

 
 

Таблиця 1 

Часові показники АРВМ при іпсилатеральній стимуляції в обстежуваних групах  
і контрольний групі (M±m) 

Групи 
Часові характеристики АРВМ, мс 

Тл Тз Тд Тс Тсум 

1 122,61±4,35 129,35±5,06 741,18±10,06 179,06±7,13 1049,35±11,35 

2 120,35±4,81 130,17±4,18 749,02±9,35 186,12±8,25 1053,26±10,18 

К 116,11±5,61 124,16±5,03 728,42±10,16 131,61±7,24 1029,34±12,37 

t (1-К) 0,91 0,72 0,89 4,66 1,19 

t (2-К) 0,59 0,84 1,44 5,36 1,42 

t (1-2) 0,34 0,12 0,57 0,64 0,25 

 
 

Таблиця 2 

Часові показники АРВМ при контралатеральній стимуляції в обстежуваних групах (M±m) 

Групи 
Часові характеристики АРВМ, мс 

Тл Тз Тд Тс Тсум 

1 123,05±5,35 130,02±5,38 742,19±11,21 178,38±7,69 1053,65±12,65 

2 123,16±4,86 132,14±6,19 750,18±10,11 189,24±8,01 1058,03±11,96 

К 117,24±4,03 126,01±7,19 729,42±11,46 130,11±8,03 1030,42±12,91 

t (1-К) 0,86 0,41 0,79 4,34 1,28 

t (2-К) 0,88 0,64 1,29 5,31 1,52 

t (1-2) 0,01 0,25 0,52 0,97 0,25 
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Таблиця 3 

Амплітудні показники АРВМ в обстежуваних групах (M±m) 

Групи 
Амплітуда АРВМ, см3 

іпсилатеральна стимуляція контралатеральна стимуляція 

1 0,140±0,004 0,140±0,003 

2 0,130±0,003 0,125±0,003 

К 0,180±0,004 0,180±0,006 

t (1-К) 7,07 5,96 

t (2-К) 8,83 8,19 

t (1-2) 2 3,53 
 
 
Отримані дані свідчать про зниження 

адаптаційно-пристосувальних властивостей 
слухового аналізатора. На це вказує досто-
вірне (Р<0,01), (Р<0,05) подовження періоду 
спаду АРВМ при контралатеральній стиму-
ляції у обстежуваних робітників порівняно з 
даними контрольної групи. Спостерігається 
також достовірне (Р<0,01) зниження амплі-
туди АРВМ у пацієнтів 2-ї групи, як при 
іпси-, так і при контралатеральній стимуля-
ції. Отримані дані свідчать про те, що при 

більш вираженій СНП шумового ґенезу 
відбуваються більш значні порушення в 
показниках АРВМ. Так, у пацієнтів 1-ї гру-
пи спостерігається лише достовірне (p<0,05) 
подовження періоду спаду АРВМ, тоді як у 
пацієнтів 2-ї групи відбувається і достовірне 
(p<0,01) подовження періоду спаду и зни-
ження амплітуди АРВМ. 

Дані, отримані при обстеженні ліпід-
ного обміну у досліджуваних хворих, наве-
дені в табл. 4. 

 
 

Таблиця 4  

Показники ліпідного обміну у робітників досліджуваних груп та осіб контрольної групи 

Групи 
хворих ЗХ ммоль/л ВЛ од ХЛВЩ 

ммоль/л 
ХЛНЩ 
ммоль/л ТГ ммоль/л КАт од 

1 6,87±0,55 59,48±2,75 1,44±0,08 4,78±0,58 1,24±0,17 3,73±0,36 

2 6,76±0,44 64,05±4,49 1,72±0,18 4,85±0,45 1,61±0,31 3,22±0,43 

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 4,45 (Р<0,01) 8,34 
(Р<0,01) 

1,88 
(Р>0,05) 

3,88 
(Р<0,01) 

2,49 
(Р<0,05) 

4,85 
(Р<0,01) 

t/P 2-К 5,15 
(Р<0,01) 

6,54 
(Р<0,01) 

0,23 
(Р>0,05) 

5,00 
(Р<0,01) 

2,61 
(Р<0,05) 

3,13 
(Р<0,01) 

t/P 1-2 0,14 
(Р>0,05) 

0,86 
(Р>0,05) 

1,38 
(Р>0,05) 

0,10 
(Р>0,05) 

1,03 
(Р>0,05) 

0,89 
(Р>0,05) 

 
Примітка: достовірність відмінностей між порівнювальними величинами оцінювали 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 показник ХЛВЩ у них 

знаходився в межах фізіологічної норми. 
Аналіз результатів даних ліпідного обміну в 
досліджуваних групах при порівнянні з да-
ними контрольної групи показав достовірне 
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(Р<0,05) збільшення показників, отриманих 
у робітників «шумових» професій з помір-
ною і вираженою СНП (табл. 4). 

Так, в першій групи ЗХ становив 
6,87±0,55 ммоль/л при нормі 
4,29±0,17ммоль/л (t=4,45; Р<0,01); ßЛ - 
59,48±2,75 од при нормі 32,73±1,64 од 
(t=8,34; Р<0,01); ХЛВЩ – 1,44±0,08 ммоль/л 
при нормі 1,78±0,15 ммоль/л (t=1,88; 
Р>0,05); ХЛНЩ - 4,78±0,58 ммоль/л при 
нормі 2,40±0,17 ммоль/л (t=3,88; Р<0,01); 
ТГ – 1,24±0,17 ммоль/л при нормі 0,75±0,08 
ммоль/л (t=2,49; Р<0,05); кАт – 3,73±0,36 од 
при нормі 1,71±0,19 од (t=4,85; Р<0,01). У 
хворих другої групи теж спостерігали дос-
товірні відмінності між показниками у порі-
внянні з контрольною групою, також за ви-
нятком ХЛВЩ: ЗХ - 6,76±0,44 ммоль/л при 
нормі 4,29±0,17ммоль/л (t=5,15; Р<0,01); ßЛ 
- 64,05±4,49 од при нормі 32,73±1,64 од 
(t=6,54; Р<0,01); ХЛВЩ – 1,72±0,18 ммоль/л 
при нормі 1,78±0,15 ммоль/л (t=0,23; 
Р>0,05); ХЛНЩ - 2,40±0,17 ммоль/л при 
нормі 2,40±0,17 ммоль/л (t=5,00; Р<0,01); 
ТГ – 0,75±0,08 ммоль/л при нормі 0,75±0,08 
ммоль/л (t=2,61; Р<0,05); кАт – 1,71±0,19 од 
при нормі 1,71±0,19 од (t=3,13; Р<0,01) 
(табл. 4). 

На думку багатьох авторів, гіперліпі-
демія є фактором ризику змін судинної сті-
нки, що призводить до порушення мікроци-
ркуляції [9, 13, 23, 27, 28 та ін.]. 

Отже, аналіз результатів комплексно-
го обстеження, яке включало дані реоенце-
фалографії та ліпідного обміну в залежності 
від стану слухової функції у робітників шу-
мових виробництв, свідчить про значні змі-
ни церебральної гемодинаміки у осіб зазна-
чених груп і можливість розвитку атеро-
склеротичного процесу. 

При візуальному аналізі РЕГ- крива у 
осіб контрольної групи була в межах норми. 
При цьому верхівка РЕГ-хвилі мала гостру 
вершину. На низхідній катакротичній час-
тині РЕГ-кривої спостерігалася переважно 
одна інцизура, яка розміщувалася на межі 
верхньої і середньої третини катакротичної 
частини РЕГ-кривої.  

У досліджуваних 1 та 2-ї груп жодно-
го хворого з нормальною РЕГ-кривою, як в 
каротидній (КС), так і в вертебрально-
базилярній (ВБС) системах нами не виявле-
но. Достовірні (Р<0,01) відмінності від кон-
трольної групи підтверджено при аналізі 
кількісних показників РЕГ у досліджуваних 
групах хворих (табл. 5 і 6). 

  
 
 

Таблиця 5 

Реоенцефалографічні показники каротидній системи у хворих досліджуваних груп  
та у осіб контрольної групи 

Групи 
Каротидна система 

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

n=25 0,131±0,004 60,48±1,06 67,08±1,18 0,89±0,03 

2-а група 
n=23 0,148±0,005 64,56±1,29 70,84±1,37 0,75±0,03 

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

(1-К) 
t/р 

4,32 
(Р<0,01) 

5,89 
(Р<0,01) 

4,09 
(Р<0,01) 

7,71 
(Р<0,01) 

(2-К) 
t/р 

6,75 
(Р<0,01) 

7,58 
(Р<0,01) 

5,60 
(Р<0,01) 

10,38 
(Р<0,01) 

(1-2) 
t/р 

2,24 
(Р<0,05) 

2,43 
(Р<0,05) 

2,07 
(Р>0,05) 

2,87 
(Р<0,05) 

 
Примітка: достовірність відмінностей між порівнювальними величинами оцінювали за критерієм 

достовірності різниці (t). 
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Таблиця 6 

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

Групи 
Вертебрально-базилярна система 

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

n=25 0,137±0,006 64,42±1,50 71,02±1,49 0,78±0,04 

2-а група 
n=23 0,156±0,005 68,86±1,34 76,93±1,14 0,61±0,04 

К 
n=15 0,113±0,003 51,43±1,60 59,89±1,58 1,18±0,04 

(1-К) 
t/р 

3,83 
(Р<0,01) 

6,65 
(Р<0,01) 

5,12 
(Р<0,01) 

5,89 
(Р<0,05) 

(2-К) 
t/р 

7,60 
(Р<0,01) 

9,20 
(Р<0,01) 

8,69 
(Р<0,01) 

8,55 
(Р<0,01) 

(1-2) 
t/р 

2,13 
(Р<0,05) 

2,20 
(Р<0,05) 

3,13 
(Р<0,01) 

2,49 
(Р<0,05) 

 
Примітка: достовірність відмінностей між порівнювальними величинами оцінювали за критерієм 

достовірності різниці (t). 
 
 
При цьому у осіб з вираженою сенсо-

невральною приглухуватістю спостеріга-
ються більш виражені достовірні (P<0,01) 
відхилення від таких в контрольній групі в 
основних показниках реоенцефалографії. 
Так, в КС у робітників 2-ї групи реєструєть-
ся достовірне (Р<0,01) подовження анакро-
тичної фази (α) РЕГ-кривої на 0,036 с, збі-
льшення ДКІ на 13,41 % і ДСІ на 13,23 %, 
що характеризує підвищення тонусу мозко-
вих судин та утруднення венозного відтоку 
у таких хворих. Пульсове кровонаповнення 
у хворих з вираженою СНП було достовірно 
(Р<0,01) зниженим, на що вказує зменшення 
реографічного індексу (Рі) на 0,44 у осіб 2-ї 
групи. В ВБС також реєструються достовір-
ні (P<0,05) гемодинамічні порушення у хво-
рих з вираженою СНП. У 2-й групі спосте-
рігається подовження показника α на 0,043 
с, збільшення ДКІ на17,43 % і ДСІ на 17,04 
%, що характеризує ще більш виражене, ніж 
в КС, підвищення тонусу мозкових судин та 
утруднення венозного відтоку у таких хво-
рих. Пульсове кровонаповнення у осіб 2-ї 
групи також було достовірно (Р<0,01) зни-
женим, при цьому відмічається зменшуван-
ня показника Рі на 0,54 (табл. 5 і 6).  

У робітників з помірною СНП пору-
шення церебральної гемодинаміки були 

менш виражені, але у хворих 1-ї групи при 
порівняні з контрольною також спостеріга-
ються достовірні (Р<0,01) зміни основних 
РЕГ-показників в обох системах мозкового 
кровонаповнення. Так, в КС у цих хворих 
реєструється достовірне (Р<0,01) подов-
ження α на 0,019 с, збільшення ДКІ на 9,33 
%, ДСІ на 9,47 % та зменшення Рі на 0,30. В 
ВБС у робітників 1-ї групи показник α по-
довжувався на 0,024 с, ДКІ і ДСІ збільшу-
вались на 12,99 % і 11,13 % відповідно, а 
показник Рі, який характеризує пульсове 
кровонаповнення, зменшувався на 0,40. 
Отримані реографічні дані вказують на 
зниження мозкового кровонаповнення, під-
вищення тонусу мозкових судин та утруд-
нення венозного відтоку, особливо в верте-
брально-базилярній системі, у робітників з 
помірною СНП (табл. 5 і 6).  

Аналіз основних кількісних показни-
ків РЕГ хворих 1 і 2-ї груп при порівнянні 
між собою показав наступне. В КС спосте-
рігається достовірне (Р<0,05) подовження 
анакротичної фази (α) РЕГ-кривої від 
(0,131±0,004) с в 1-й групі до (0,148±0,005) 
с (t=2,24; Р<0,05) - в 2-й та збільшення дик-
ротичного індексу (ДКІ) з (60,48±1,06) % до 
(70,84±1,37) % (t=2,43; Р<0,05) відповідно, 
що вказує на наявність більш вираженого 
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утруднення венозного відтоку у робітників 
2-ї групи (з вираженою сенсоневральною 
приглухуватістю) порівняно з 1-ю групою. 
Пульсове кровонаповнення характеризує 
показник реографічного індексу (Рі), якій 
знижався з (0,89±0,03) в 1-й групі  
до (0,75±0,03) (t=2,87; Р<0,05) в 2-й (табл. 
5).  

В вертебрально-базилярній системі 
також реєструються ще більш виражені ге-
модинамічні зміни РЕГ-показників. Досто-
вірне подовження α від (0,137±0,006) с в 1-й 
групі до (0,156±0,005) с (t=2,13; Р<0,05) в 2-
й, збільшення ДКІ з (64,42±1,50) % до 
(68,86±1,34) % (t=2,20; Р<0,05) і ДСІ з 
(71,02±1,49) % до (76,93±1,14) % (t=3,13; 
Р<0,01) відповідно, свідчить про більш ви-
ражене підвищення тонусу мозкових судин 
з явищами утруднення венозного відтоку у 
робітників 2-ї групи (з вираженою сенсоне-
вральною приглухуватістю) порівняно з 1-ю 
(табл. 6). Отже, проведені дослідження по-
казали, що при більш вираженій СНП шу-
мового ґенезу відбуваються більш виражені 
порушення в показниках церебральної ге-
модинаміки. Крім того, достовірні відмін-
ності в показниках ліпідного обміну у порі-
внянні з контрольною групою вказують на 
значні зміни у досліджуваних групах і мож-
ливість розвитку атеросклеротичного про-
цесу. 

Отримані дані стосовно результатів 
акустичної імпедансометрії у робітників 
шумових виробництв свідчать про знижен-
ня адаптаційних властивостей слухового 
аналізатора під впливом шуму в обох гру-
пах, але вони більш виражені у 2-й, з більш 
вираженою СНП. 

Отже, виявлені порушення свідчать, 
що гемодинамічні, біохімічні та сенсонев-
ральні порушення ідуть паралельно у робіт-
ників шумових професій машинобудівної 
промисловості з СНП. Дані ліпідного обмі-
ну, таким чином, очевидно, доцільно вико-
ристовувати в якості діагностичних марке-
рів в аудіології. 

На нашу думку, отримані дані можуть 
бути використані в якості об’єктивних кри-
теріїв адаптаційно-пристосувальних власти-
востей слухової системи до дії шуму і у 
зв’язку з даними РЕГ служити прогностич-
ними критеріями розвитку сенсоневральних 
розладів при дії шуму, а також можуть бути 
використані при проведенні професійної 
експертизи, профвідбору і профорієнтації 
осіб шумових професій.  

 
Висновки 
1. Показники порогової і надпорогової 

тональної аудіометрії та аудіометрії в роз-
ширеному діапазоні частот, а також амплі-
тудні та часові характеристики акустичної 
імпедансометрії свідчать про порушення не 
тільки в рецепторному відділі слухового 
аналізатора, але і в стовбуромозковому при 
дії інтенсивного виробничого шуму у робі-
тників машинобудівної промисловості, як 
при вираженій так і помірній СНП. При дії 
виробничого шуму знижуються адаптаційні 
властивості слухового аналізатора, що, оче-
видно, сприяє прогресуванню слухових по-
рушень. 

2. У робітників з помірними та вира-
женими порушеннями слухової функції за 
типом звукосприйняття як в каротидній, так 
і у вертебрально-базилярній системах моз-
кового кровообігу встановлено ще більш 
виражені зміни, ніж у робітників з початко-
вою СНП, на що вказували й інші автори і 
що проявляється підвищенням тонусу моз-
кових судин та утрудненням венозного від-
току і зниження пульсового кровонапов-
нення. Крім того, зазначені зміни в слуховій 
системі та судинах головного мозку ідуть 
паралельно з розладами ліпідного обміну.  

3. Результати дослідження ліпідного 
обміну свідчить про дисліпідемію у хворих 
з помірними і вираженими СНП шумового 
ґенезу і ці зміни є, очевидно, фактором ри-
зику розвитку судинних змін, які сприяють, 
в свою чергу, порушенню мікроциркуляції 
внутрішнього вуха та слуховим розладам. 
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СЛУХОВЫЕ, БИОХИМИЧЕСКИЕ  
И РЕОЭНЦЕФАЛОГРАФИЧЕСКИЕ  

ИЗМЕНЕНИЯ У РАБОЧИХ МАШИНО-
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА  

С УМЕРЕННОЙ И ВЫРАЖЕННОЙ  
СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТЬЮ 

Митин Ю.В., Козак-Волошаненко Ю.М.,  
Овсяник Е.В., Куренева Е.Ю., Левандовская В.И. 

(Киев) 

Резюме 

Авторами проведено исследование показате-
лей слуховой функции, реоэнцефалографии и ли-
пидного обмена плазмы крови рабочих «шумовых» 
производств с сенсоневральными нарушениями. 
Было установлено, что при разных степенях нару-
шения слуха происходят изменения в показателях 
акустической импедансометрии, а также липидного 
обмена и реоенцефалографии, причем степень вы-
раженности изменений усугубляется при более 
выраженном нарушении слуха. Авторы считают, 
что полученные данные, касающиеся результатов 
акустической импедансной аудиометрии у рабочих 
«шумовых» профессий, свидетельствуют о сниже-
нии адаптационных возможностей слухового ана-
лизатора под воздействием производственного 
шума. К тому же изменения в показателях РЭГ и 
липидного обмена у обследуемых лиц свидетельст-
вуют о реакции сосудистой системы на постоянный 
шумовой раздражитель. 

HEARING, BIOCHEMICAL 
AND REOENCEPHALOGRAPHIC 

CHANGES IN WORKERS OF MACHINE-
BUILDING PRODUCTION 

WITH MODERATE AND SEVERE 
SENSORINEURAL HEARING LOSS 

Mitin Yu.V., Kozak-Voloshanenko Yu.M.,  
Ovsyanyk E.V., Kureneva E.Yu., Levandovskaya V.I. 

(Kiev) 

Summary 

The authors investigated the auditory function 
parameters, rheoencephalography and lipid metabolism 
of blood plasma of workers of 'noise' productions with 
sensorineural hearing impairment. It was found that in 
different degrees of hearing loss, changes in terms of 
acoustic impedance, as well as lipid metabolism and 
rheoencephalography, and the degree of change is com-
pounded with more severe hearing loss. The authors 
believe that the received data concerning the results of 
the acoustic impedance audiometry in workers of 'noise' 
productions show a decrease in adaptive capacity of the 
auditory analyzer under the influence of industrial 
noise. In addition, changes in terms of REG and lipid 
metabolism in surveyed individuals indicate on the 
reaction of the vascular system at a constant noise sti-
mulus. 
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