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В даний час вважається, що причиною 
поширеності хронічного секреторного сере-
днього отиту (ХССО) є тривала дисфунція 
слухової труби, яка призводить до розвитку 
стійкого негативного тиску у барабанній 
порожнині з втягуванням ослаблених місць 
барабанної перетинки (ненатягнутої її час-
тини або задньо-верхьного сегменту натяг-
нутої частини) [2]. В таких випадках фор-
муються ретракційні кишені (РК), котрі при 
неліквідованій тубарній дисфункції можуть 
спричини виникнення дезорганізації або 
повне розволокнення серединного шару 
барабанної перетинки з утворенням тоталь-
них фіксованих ретракційних кишень (РК), 
а також при наявності ознак їх неконтро-
льованості - розвиток передхолестеатоми [6, 
8]. Це, як правило, викликає прогресуючу 
кондуктивну приглухуватість, періодичну 
гноєтечу з вуха. 

 Як відомо, за клінічним перебігом 
особливо небезпечними вважаються фіксо-
вані неконтрольовані РК з порушеною або 
відсутньою здатністю до самоочищення від 
лусочкуватого епідермісу. Такі РК вважа-
ються істинно передхолестеатомним ста-
ном, що у всіх випадках потребує прове-
дення хірургічних втручань [4-8]. Якщо на 
цій стадії захворювання не проводити опе-
рацію, то у пацієнтів виникає холестеатома 
середнього вуха з можливістю появи різних 
ускладнень (кохлеовестибулярні порушен-
ня, фістула лабіринту, а також деструкція 
кісткового каналу лицевого нерва, внутріш-
ньочерепні ускладнення).  

 Тому актуальною є проблема вивчен-
ня механізму розвитку РК, визначення 
строків та показань до своєчасного прове-
дення хірургічних втручань як для забезпе-
чення відновлення функції слухової труби в 
разі її тривалої дисфункції, так і для реконс-
трукції барабанної перетинки та зруйнова-
них структур середнього вуха. Це призво-
дить до розробки нових підходів в діагнос-
тиці, тактиці комплексного лікування, у 
тому числі до вибору хірургічних втручань, 
щоб забезпечити оптимальні морфологіч-
ний та функціональний результати. 

 Метою досліджень є вивчення стану 
вестибулярної функції за даними вестибу-
лометрії у хворих на ХССО з РК до та у 
різні строки післяопераційного періоду для 
оцінки функціональних результатів розроб-
лених схем комплексного лікування.  

 
Матеріали та методи обстежень 
 У роботі представлені результати до-

слідження вестибулярної функції у 109 па-
цієнтів, в тому числі у 94 з ХССО та РК, а 
також у 15 з хронічним гнійним середнім 
отитом (ХГСО), ускладненим холестеатом-
ним процесом, до та через 6-12 міс після 
лікування. У 38 з 94 хворих на ХССО з РК, 
а також у 15 з ХГСО, ускладненим холесте-
атомним процесом, вестибулометрія прове-
дена у віддаленому періоді через 18-24 міс 
після лікування. 

 У 21 з 94 хворих на ХССО виявлені 
нефіксовані мобільні РК з локалізацією як і 
у раrs flaccida, так й раrs tensa з нормальною 
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здатністю до самоочищення, які складали 1-
у основну групу. У 2-у основну групу увій-
шли 25 осіб з фіксованими контрольовани-
ми РК та з частковою втратою здатності до 
самоочищення. В 3-ю основну групу вклю-
чено 48 пацієнтів з фіксованими неконтро-
льованими РК та повною втратою здатності 
до самоочищення від лусочкуватого епіде-
рмісу з ознаками формування холестеатоми, 
а у 2 з них навіть з розвитком фістули лабі-
ринта. 15 хворих на ХГСО, ускладнений 
холестеатомним процесом, с становили 4-у 
групу порівняння.  

Вестибулометричне дослідження ви-
конувалось за схемою В.Г. Базарова [1]. 
Електроністагмографія (ЕНГ) спонтанного, 
позиційного та експериментального ністаг-
ма проводилась на електроенцефалографі» 
Bioscript BST-112» фірми RET (Німеччина) 
при обертальній пробі Барані. 

  
Отримані результати  
та їх обговорення 
У всіх пацієнтів трьох основних груп 

виконані заходи, спрямовані на покращання 
функції слухової труби: катетеризація, масаж 
глоткого вічка труб, септопластика, лазерна 
вазотомія нижніх носових раковин, тонзиле-
ктомія, аденотомія. Крім того, під мікроско-
пом за допомогою мікроаспіратора проводи-
лось очищення РК та слухового ходу. 

Через 1-6 тижнів після цього у обсте-
жуваних 1-ї групи здійснювалась тимпанос-
томія з ендомеатальною тимпанопластикою, 
а в 2 та 3-й групах було проведено закритий 
або відкритий варіант тимпанопластики. Для 
зазначених варіантів тимпанопластики вико-
ристовувались різної щільності хрящеві ау-
тотрансплантати для відновлення барабанної 
перетинки або для її укріплення. В окремих 
випадках реконструкція осикулярного меха-
нізму середнього вуха виконувалась одное-
тапно з відновленням барабанної перетинки, 
у більшості випадків – другим етапом.  

Особам 4-ї групи порівняння були 
призначені на першому етапі сануючі хірур-
гічні втручання з наступною слуховіднов-
лювальною хірургією та поєднаним меди-
каментозним лікуванням з використанням 
поліфункціонального інгібітора протеоліти-
чних ферментів за раніше розробленими 
схемами з метою пригнічення ензиматичної 

активності та запобігання розвитку холесте-
атоми [4, 5].  

При вестибулометричному обстеженні 
хворих основних груп та групи порівняння 
до лікування зафіксована вестибулярна ди-
сфункція (ВД) І чи ІІ ступеня прояву, яка 
характеризувалась з боку ураженого вуха 
явищами гіперрефлексії експериментально-
го ністагма у 72 випадках, а у 37 – явищами 
гіпорефрексії з розладами статичної та кіне-
тичної рівноваги зі збереженням закону 
векторіальності, які властиві периферично-
го вестибулярного синдрому, за класифіка-
цією І.Б. Солдатова та співавторів [3]. Ана-
ліз показників вестибулометрії (показників 
статокинетичної рівноваги та експеримен-
тального ністагма при обертальній стиму-
ляції) до та через 6-12 міс після лікування у 
цих пацієнтів представлені на табл. 1 та 2. 

Як показують результати на приведе-
ній табл. 1, у обстежуваних усіх чотирьох 
груп з явищами гіперрефлексії експеримен-
тального ністагма показники статичної рів-
новаги, за даними кефалографії, через 6-12 
міс після лікування достовірно зменшились 
у порівнянні з такими до лікування. Так, 
зокрема, в 1-й групі індекс кефалографії 
змінився з 5,6±0,4 до 4,0±0,2 умов. одиниць 
(р < 0,01).  

 Аналогічні зміни у бік нормалізації 
функції рівноваги через 6-12 міс після ліку-
вання відмічено у всіх цих хворих при ана-
лізі кінетичних тестів, а саме - показників 
пишучого теста та величин ротації тіла при 
крокуючому тесті Фукуда як при гіперреф-
лексії, так і при гіпорефлексії (табл. 1). 

Зміни окремих основних кількісних 
показників постобертального ністагма на 
боці ураженого вуха у хворих на ХССО з 
РК основних груп та групи порівняння до та 
через 6-12 міс після лікування представлені 
на табл.2.  

За даними цієї таблиці, основні показ-
ники постобертальної експериментальної 
реакції при гіперрефлексії у осіб трьох основ-
них груп через 6-12 міс після лікування мали 
достовірну тенденцію до зменшення. Зокре-
ма, тривалість постобертального експеримен-
тального ністагма до лікування дорівнювала у 
трьох групах, відповідно, 48,5±2,0 с; 46,5±1,1 
с та 54,2±1,5 с, а після лікування – 40,0±1,5 с; 
39,8±1,6 с та 40,8±1,3 с.  
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Таблиця 1 
Показники статокінетичної рівноваги у хворих на ХССО з РК трьох основних груп  

та групи порівняння до та через 6-12 міс після лікування 

Групи 
 
 

Стан 
експер. 

реакції та 
кількість осіб 

Показники статокінетичної рівноваги 
до та через 6-12 міс після лікування 

індекс кефалографії, 
умов. од. 

відхилення пишучого 
тесту, град. 

ротація тіла при 
крокуючому тесті, град 

до після до після до після 

1-а 

гіперрефлексія 
(n=15) 5,6±0,4 4,0 ±0,2* 8,3±0,2 6,5±0,1* 46,7±0,9 40,0±1,0* 

гіпорефлексія 
(n=6) 4,8±0,5 3,7±0,3* 7,5±0,9 5,5±0,2* 45,5±1,5 37,0±1,0* 

2-а 

гіперрефлексія 
(n=18) 5,3±0,8 4,2±0,2* 8,5±0,6 6,2±0,1* 47,9±2,1 30,5±1,1* 

гіпорефлексія 
(n=7) 4,4±0,2 3,6±0,2* 6,7±0,3 4,7±0,2* 43,6±1,0 35,3±0,8* 

3-я 

гіперрефлексія 
(n=29) 5,8±0,8 4,2±0,2* 8,3±0,6 7,3±0,1* 50,9±1,1 41,5±1,0* 

гіпорефлексія 
(n=19) 5,5±0,2 4,5±0,1* 6,7±0,3 5,9±0,2* 42,6±0,9 34,5±1,0* 

4-а 

гіперрефлексія 
(n=11) 5,9±0,3 4,3±0,2* 9,1±0,6 7,5±0,1* 53,9±1,0 42,5±0,9* 

гіпорефлексія 
(n=4) 5,3±0,2 4,1±0,1* 6,9±0,1 5,7±0,2* 44,5±0,7 36,8±1,0* 

 
Примітка: *- різниця до та через 6 -12 міс після лікування достовірна при р < 0,01 
 
 

Таблиця 2 
Показники постобертального експериментального ністагма у хворих на ХССО з РК  

основних груп та групи порівняння до та через 6- 12 міс після лікування 

Групи 

Стан 
експерим. 
реакції та  

кількість осіб 

Параметри постобертального експериментального ністагма 
до та через 6-12 міс після лікування 

тривалість ністагма, с частота, Гц 
середня кут. швидкість 
повільної фази ністагма 

(ПФН), град/с 

до після до після до після 

1-а 

гіперрефлексія 
(n=15) 48,5±2,0 40,0± 1,5* 3,1±0,1 3,1±0, 1 57,5±1,5 41,1±1,2* 

гіпорефлексія 
(n=6) 22,0±1,0 24,5±1,3 2,7±0,2 2,7±0, 1 29,5±1,3 30,5±1,3 

2-а 

гіперрефлексія 
(n=18) 46,5±1,1 39,8±1,6* 3,3±0,1 3,2±0, 2 51,9±2,1 44,5±1,2* 

гіпорефлексія 
(n=7) 23,1±1,1 30,0±1,2* 2,6±0,1 2,6±0,1 27,6±1,8 29,5±1,1 

3-я 

гіперрефлексія 
(n=29) 54,2±1,5 40,8±1,3* 3,3±0,1 3,2±0, 2 51,9±2,1 44,5±1,2* 

гіпорефлексія 
(n=19) 23,1±1,1 28, 0±1,2 2,5±0,1 2,6±0,1 31,6±1,8 32,5±1,1 

4-а 

гіперрефлексія 
(n=11) 53,3±1,2 41,1±1,5* 3,3±0,1 3,2±0, 2 51,9±2,1 44,5±1,2* 

гіпорефлексія 
(n=4) 23,1±0,6 25, 0±0,4 2,5±0,2 2,6±0,3 32,5±1,0 34,5±0,9 

 
 Примітка: *- різниця до та через 6-12 міс після лікування достовірна при р < 0,01.  
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Аналогічні зміни середньої кутової 
швидкості повільної фази ністагма (ПФН) 
відмічені при гіперрефлексії експерименталь-
ногої ністагма після лікування у тих же об-
стежуваних груп. Наприклад, у осіб 1-ї групи 
цей показник зменшився з 57,5±1,5 град/с до 
41,1±1,2 град/с (табл. 2). Однак при гіпореф-
лексії ті ж кількісні показники експеримента-
льного ністагма (тривалість постобертального 
ністагма та середня кутова швидкість повіль-
ної фази ністагма у пацієнтів всіх основних 
груп змінювалась незначно та недостовірно.  

Варто зазначити, що показники функ-
ції рівноваги через 6-12 міс, як вказують 
дані табл. 1, у цих хворих при гіпорефлексії 
змінювались достовірно. Цей факт, очевид-
но, свідчить про включення реакцій центра-
льних компенсаторних систем, які беруть 
участь у складній функції рівноваги.  

Слід вказати, що у 15 осіб групи порі-
вняння через 6-12 міс після лікування спо-
стерігалась та ж закономірність у змінах 
показників як статичної, так і кінетичної 
рівноваги, а також основних показників 

постобертальної експериментальної реакції 
ністагма (табл. 1, 2). 

Зміни показників статичної і кінетич-
ної рівноваги та основних кількісних показ-
ників постобертального експериментально-
го ністагма у обстежуваних всіх чотирьох 
груп до та через 18-24 міс після лікування 
представлені на таблицях 3 та 4.  

Отримані результати вестибулометрії, 
представлені на табл. 3 та 4, свідчать про те, 
що у віддаленому періоді через 18-24 міс 
після лікування у хворих на ХССО з РК 
трьох основних груп та в групі порівняння 
спостерігається позитивна динаміка у бік 
нормалізації показників статокінетичних 
тестів, а також основних показників посто-
бертального ністагма. 

Так, наприклад, у пацієнтів 2-ї групи 
при гіперрефлексії до лікування індекс ке-
фалографїї становив 5,3 ±0,8 умов. од., а 
через 18-24 міс після лікування – 3,7±0,2 
умов. од.; а величина ротації тіла при кро-
куючому тесті до лікування – 47,9±2,1 град., 
а через 18-24 міс – 30,1±0,9 град. 

 
 

Таблиця 3 

Показники статокінетичної рівноваги у хворих на ХССО з РК трьох основних груп  
та групи порівняння до та через 18-24 міс після лікування 

Групи 
 

Стан експер. 
реакції та  

кількість осіб 

Показники статокінетичної рівноваги 
до та через 18-24 міс після лікування 

індекс кефалографії, 
умов. од. 

відхилення пишучого 
тесту, град. 

ротація тіла при  
крокуючому тесті, град 

до після до після до після 

1-а 

гіперрефлексія 
(n=8) 5,6±0,4 4,0 ±0,2* 8,1±0,2 6,3±0,1* 46,7±0,9 35,0±0,5* 

гіпорефлексія 
(n=4) 4,8±0,5 3,5±0,3* 7,5±0,9 5,2±0,2* 45,5±1,5 36,5±1,0* 

2-а 

гіперрефлексія 
(n=5) 5,3±0,8 3,7±0,2* 8,5±0,6 6,1±0,1* 47,9±2,1 30,1±0,9* 

гіпорефлексія 
(n=5) 4,4±0,2 3,5±0,1* 6,7±0,3 4,3±0,1* 43,6±1,0 34,1±0,6* 

3-я 

гіперрефлексія 
(n=7) 5,8±0,8 4,1±0,2* 8,3±0,5 7,0±0,1* 50,9±1,1 39,5±1,0* 

гіпорефлексія 
(n=9) 5,5±0,2 4,3±0,1* 6,7±0,3 5,5±0,2* 42,6±0,9 30,5±0,8* 

4-а 

гіперрефлексія 
(n=4) 5,9±0,3 4,2±0,2* 8,3±0,6 6,7±0,1* 53,9±1,0 42,5±0,9* 

гіпорефлексія 
(n=11) 5,4±0,2 4,1±0,1* 6,9±0,1 5,8±0,2* 44,5±0,7 32,8±1,0* 

 
Примітка: *- різниця до та через 18-24 міс після лікування достовірна при р < 0,01. 
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Звертає на себе увагу той факт, що 
показники статокінетичних тестів через 
18-24 міс значно покращуються при дос-
товірному зменшенні явищ гіперрефлексії 
або достовірній тенденції цих явищ до 
нормалізації. У той же час відмічено знач-
не достовірне покращання показників ста-
тичної та кінетичної рівноваги через 18-24 
міс при недостовірних змінах явищ гіпо-
рефлексії. 

Така закономірність тенденції до нор-
малізації функції рівноваги у віддаленому 
періоді вказує на розвиток коркових компе-
нсаторних реакцій незалежно від стану екс-
периментального ністагма, викликаного 
функціональним навантаженням. 

Як свідчать дані на табл. 4, достовірно 
зменшились при гіперрефлексії такі основні 

показники експериментального ністагма у 
бік нормалізації, як його тривалість та сере-
дня кутова швидкість, в усіх досліджуваних 
групах у віддаленому періоді (через 18-24 
міс) після проведеного лікування.  

Нами відмічено, що тільки одна тре-
тина пацієнтів двох основних груп (1 та 2-ї 
груп) до лікування пред’являла скарги на 
головокружіння з порушенням рівноваги, 
хоча при вестибулометричному дослідженні 
та функціональних навантаженнях виявлено 
приховані та наявні ознаки ВД у обстежу-
ваних всох чотирьох груп, особливо в 3-й та 
4-й групах. 

Зафіксовано (через 6-12 міс) після 
проведеного лікування, що вестибулярні 
розлади мали достовірну тенденцію до нор-
малізації. 

 
 

Таблиця 4 

Показники постобертального експериментального ністагма у хворих на ХССО з РК  
трьох основних груп та групи порівняння до та через 18-24 міс після лікування 

Групи 

Стан 
експерим 
реакції та 

кількість осіб 

Параметри постобертального експериментального ністагма  
до та через 18-24 міс після лікування 

тривалість ністагма, с частота, Гц 
серед. кут. швидкість 

повільної фази ністагма 
(ПФН), град/с 

до після до після до після 

1-а 

гіперрефлексія 
(n=8) 48,5±2,0 35,0±0,5* 3,1±0,1 3,1±0, 1 57,5±1,5 41,1±1,2* 

гіпорефлексія 
(n=4) 22,0±1,0 24,5±1,3 2,7±0,2 2,7±0, 1 29,5±1,3 30,5±1,3 

2-а 

гіперрефлексія 
(n=5) 45,5±1,1 38,8±0, 8* 3,3±0,1 3,2±0, 2 51,9±2,1 44,5±1,2* 

гіпорефлексія 
(n=5) 23,1±1,1 30, 0±1,2* 2,6±0,1 2,6±0,1 27,6±1,8 29,5±1,1 

3-я 

гіперрефлексія 
(n=7) 49,3±1,3 36,1±1,5* 3,3±0,1 3,2±0, 2 51,9±2,1 44,5±1,2* 

гіпорефлексія 
(n=9) 23,2 ±1,1 28, 0±1,2 2,5±0,1 2,6±0,1 31,6±1,8 32,5±1,1 

4-а 

гіперрефлексія 
(n=11) 49,8±1,3 39,1±1,5* 3,3±0,2 3,2±0,1 54,9±2,1 43,5±1,1* 

гіпорефлексія 
(n=4) 22,1 ±1,1 27, 0±1,2 2,5±0,1 2,6±0,2 31,6±1,3 32,5±1,0 

 
Примітка: *- різниця до та через 18-24 міс після лікування достовірна при р < 0,01.  
 
 
У віддаленому періоді після лікування 

(через 18-24 міс) зареєстрована стабільність 
отриманого функціонального ефекту за да-
ними вестибулометрії.  

Таким чином, результати вестибуло-
метричних досліджень вказують, на те, що 
у всіх хворих на ХССО з різновидами РК 
виявлена ВД за периферичним типом, яка 
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після комплексного лікування за розроб-
леними схемами дає достовірне покра-
щання як за даними статокінетичної фун-
кції, так і за основними параметрами пос-
тоберттальної експериментальної реакції 
ністагма. 

Аналіз вестибулометричних дослі-
джень при тривалому клінічному спостере-

женні (через 18-24 міс після лікування) вка-
зує на стабільність отриманих позитивних 
функціональних результатів, що обґрунто-
вує оптимальність розроблених схем ком-
плексної терапії, які можна рекомендувати 
для впровадження в отіатричну клінічну 
практику для лікування хворих на ХССО з 
різновидами РК.  
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СОСТОЯНИЕ ВЕСТИБУЛЯРНОЙ ФУНКЦИИ У 
БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ СЕКРЕТОРНЫМ 
СРЕДНИМ ОТИТОМ С РЕТРАКЦИОННЫМИ 

КАРМАНАМИ ДО И В РАЗНЫЕ СРОКИ ПОСЛЕ 
КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ 

Сребняк И.А, Мищанчук Н.С., Сушко Ю.А. (Київ) 

Р е з ю м е  

Изучены показатели вестибулометрических ис-
следований у 94 больных хроническим секреторным 
средним отитом с разными видами ретракционных кар-
манов трех основных групп до и в разные сроки (через 6-
12 мес и через 18-24 мес) после комплексного лечения. 
Отмечено улучшение показателей статокинетичекского 
равновесия и основных параметров поствращательной 
экспериментальной реакции нистагма при вестибулярной 
дисфункии по периферическому типу у вышеназванных 
пациентов после комплексного лечения. В отдаленном 
периоде (через 18-24 мес) выявлена стабильность полу-
ченных положительных функциональных результатов, 
что обосновывает оптимальность разработанного ком-
плексного лечения и позволяет рекомендовать его для 
внедрения в широкую клиническую практику для боль-
ных хроническим секреторным средним отитом с разны-
ми видами ретракционных карманов. 

Ключевые слова: хронический секреторный 
средний отит, ректракционный карман, вестибулярная 
функция. 

CONDITION OF THE VESTIBULAR FUNCTION IN 
PATIENTS WITH CHRONIC SECRETORY OTITIS 
MEDIA WITH RETRACTION POCKET BEFORE 

AND AFTER THE DATE OF OTHER COMPREHEN-
SIVE TREATMENT 

Srebnyak I.A., Mischanchuk N.S., Sushko Y.А. (Kiev) 

S u m m a r y  

Studied indicators vestibulometry studies in 94 pa-
tients with chronic secretory otitis media with different types 
of retraction pockets of the three main groups before and at 
different times (6-12 months and 18-24 months) after the 
combined treatment. Marked improvement in stato-kinetic 
balance and the basic parameters of the experimental post-
rotational nystagmus reaction in the peripheral vestibular 
dysfunction in the above type of patients after combined 
treatment. In the long-term (18-24 months) revealed the 
functional stability of the obtained positive results, which 
proves the optimality of the developed and comprehensive 
treatment can be recommended for implementation in wide 
clinical practice for patients with chronic secretory otitis 
media with different types of retraction pockets. 

 
Keywords: chronic secretory otitis media, retraction 

pockets, vestibular function  
 

 


