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Відомо, що метод реєстрації слухових 
викликаних потенціалів (СВП) ґрунтується 
на реєстрації біоелектричних процесів, які 
виникають у певних структурах головного 
мозку під час проходження стимулу по нев-
ральним структурам у відповідь на звукові 
подразники, шляхом виділення, підсилення 
та усереднення певних сигналів із загаль-
номозкової біоелектричної активності голо-
вного мозку.  

При цьому Л.Р. Зенков, М.А. Ронкин 
[6] зазначають, що метод реєстрації СВП 
дозволяє виявити ранні зміни в функціону-
ванні стовбура мозку та його кори, а також 
може бути корисним при таких формах па-
тології, коли відсутні виражені деструктив-
ні зміни в стовбурових та коркових струк-
турах головного мозку. 

 З іншого боку, СНП з наявністю вер-
тебрально-базилярної судинної недостатно-
сті, за даними низки авторів, має тяжкий 
клінічний перебіг, що може на довгий час 
виключити людину з трудової діяльності і 
соціального спілкування [1, 2, 7, 9  та ін.]. 
До того ж, на жаль, багато авторів відміча-
ють збільшення кількості випадків цієї па-
тології. Це дослідники пояснюють зростан-
ням стресових навантажень, екологічно не-
сприятливими умовами, погіршенням якості 
діагностики, збільшенням числа серцево-
судинних захворювань та ін. 

При цьому вивчення реакції кори го-
ловного мозку на звукові стимули за часо-
вими показниками довголатентних слухо-

вих викликаних потенціалів (ДСВП) є зага-
льновизнаним тестом в оториноларинголо-
гії, отоневрології та неврології, який забез-
печує отримання об'єктивних результатів 
клінічних досліджень [3, 10-17 та ін.]. 

Тому має сенс дослідження часових 
характеристик ДСВП у хворих з СНП на 
фоні різного ступеня вираженості вертебра-
льно-базилярної судинної недостатності 
(ВБСН), а також у здорових, нормально 
чуючих осіб без ВБСН контрольної групи і 
проведення їх порівняльного аналізу. 

Для досягнення поставленої мети на-
ми було обстежено 119 хворих у віці від 29 
до 50 років з сенсоневральною приглухува-
тістю (СНП) на фоні різного ступеня вира-
женості ВБСН. Всі обстежувані були розпо-
ділені на 3 групи: до 1-ї групи увійшло 30  
осіб з СНП на фоні початкових проявів 
ВБСН; до 2-ї групи - 32 з СНП у сполученні 
з помірно вираженою ВБСН; до 3-ї - 57 з 
вираженою ВБСН.  

Контролем служили 15 здорових нор-
мально чуючих осіб у віці від 20 до 30 ро-
ків, без наявності порушень  серцево-
судинної системи.  

Слухова функція досліджувалась на 
тони в області 0,125-8  та 9-16) кГц, тобто, 
відповідно, в конвенціональному та розши-
реному діапазонах частот в звукоізольова-
ній камері з рівнем фонового шуму, який не 
перевищував 30 дБ, за допомогою клінічно-
го аудіометра АС-40 фірми «Interacoustics» 
(Данія). 



 

Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №4, 2013  57 

ДСВП реєструвались за допомогою 
аналізуючої системи фірми «Аmplaid» (Іта-
лія) та «Eclipse» фірми «Interacoustics» (Да-
нія) у вiдповідь на тональні посилки три-
валiстю 300 мс, iнтенсивнiстю 40 дБ над 
суб'єктивним порогом чутливостi з часто-
тою заповнення 1 та 4 кГц (час зростання і 
спаду стимулу – 20 мс). Частота слiдування 
імпульсів становила 500 Гц. Аналізувалась 
стандартна кількість виборок – 32. Відпо-
відь аналізувалась тривалістю 750 мс. По-
лоса пропускання фiльтрiв лежала в межах 
2-20 Гц. 

Аналіз кривих здійснювався з викори-
станням програми побудови моделі, запро-
понованої фірмою «Amplaid». При аналізі 
отриманих кривих приймались до уваги 
латентні періоди компонентів Р1, N1, Р2 і N2 
ДСВП. 

Проведені нами дослідження показа-
ли, що при іпсілатеральній звуковій стиму-
ляції тоном 1 кГц в усіх трьох досліджува-
них групах в латентних періодах піків хвиль 
Р1 і N1 ДСВП нами не було виявлено різниці 
порівняно з показниками в контрольній 
групі (табл. 1).  

 
Таблиця 1 

Латентні періоди піків компонентів ДСВП у хворих з СНП та наявністю різного ступеня 
вираженості ВБСН  (1, 2 і 3-я групи), а також  у здорових, нормально чуючих осіб  

при іпсілатеральній  звуковій стимуляції тоном 1 кГц 

Групи обстежуваних 
ЛПП компонентів ДСВП, мс (M±m) 

P1 N1 P2 N2 

1-а 52,5±2,4 114,2±2,9 179,3±3,1 278,2±3,2 

2-а 54,6±3,2 115,9±2,7 180,5±3,3 280,8±4,4 

3-я 53,2±3,1 118,5±3,2 196,9±3,5 308,5±4,2 

K 50,7±2,6 113,1±2,8 176,8±2,5 251,1±3,2 

t/p (K-1) 0,51; P>0,05 0,27; P>0,05 0,63; P>0,05 5,99; P<0,01 

t/p (K-2) 0,95; P>0,05 0,72; P>0,05 0,89; P>0,05 5,46; P<0,01 

t/p (K-3) 0,62; P>0,05 1,27; P>0,05 4,67; P<0,01 10,87; P<0,01 

t/p (1-2) 0,53; P>0,05 0,43; P>0,05 0,27; P>0,05 0,48; P>0,05 

t/p (1-3) 0,18; P>0,05 0,99; P>0,05 3,76; P<0,01 5,74; P<0,01 

t/p (2-3) 0,31; P>0,05 0,62; P>0,05 3,41;  P<0,01 4,55;  P<0,01 
 
 
Однак при іпсілатеральній звуковій 

стимуляції тоном 1 кГц виявлено достовірне 
подовження латентного періоду піку (ЛПП) 
компонента N2 ДСВП в усіх досліджуваних 
групах, незалежно від  ступеня вираженості 
ВБСН. Так, ЛПП компонента N2 ДСВП в 3-
й групі був достовірно подовженим до 
308,5±4,2 мс, при нормі – 251,1±3,2 мс 
(t=10,87; Р<0,01). 

У хворих 2-ї групи з СНП та наявніс-
тю помірної ВБСН ЛПП компонента N2 
ДСВП був достовірно подовженим до 
280,8±4,4 мс, при нормі – 251,1±3,2 мс 
(t=5,46; Р<0,01). 

Достовірно подовженим був і ЛПП 
компонента N2 ДСВП і при початкових про-
явах ВБСН до 278,2±3,2 мс, при нормі – 
251,1±3,2 мс (t=5,99; Р<0,01) (табл. 1). 

Отже, тривалість ЛПП N2 ДСВП порі-
вняно з нормою була більшою на 27,1 мс в 
1-й групі, на 29,7 мс - в 2-й, а в 3-й - на 57, 4 
мс. 

Отримані дані  свідчать про наявність 
дисфункції в корковому відділі слухового 
аналізатора в усіх трьох группах хворих з 
СНП як у сполученні з вираженою ВБСН та 
помірно вираженою, так і ще при початко-
вих її проявах, що доцільно враховувати як 
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при діагностиці, так і при лікуванні таких  
пацієнтів. 

Крім того, ЛПП компонента N2 ДСВП, 
який становить 278,2±3,2 мс при іпсілатера-
льній стимуляції тоном 1 кГц у хворих з 
початковими проявами ВБСН, може слугу-
вати ранньою ознакою наявності дисфункції 
в корковому відділі слухового аналізатора у  
пацієнтів з СНП, поєднаною з ВБСН. 

Отже, найменш виражена дисфункція 
в коркових структурах слухового аналізато-
ра спостерігалась в 1-й групі з СНП та поча-
тковими проявами ВБСН, про що свідчило 
достовірне подовження ЛПП компонента N2 
ДСВП до 278,2±3,2 мс, при нормі 251,1±3,2 
мс (t=5,99; P<0,01), при іпсілатеральній зву-
ковій стимуляції тоном 1 кГц. 

Найбільш виражена дисфункція в ко-
ркових структурах слухового аналізатора 
спостерігалась у хворих 3-ї групи, де СНП 
супроводжувалась вираженою ВБСН. ЛПП 
компонента N2 ДСВП у них був достовірно 
збільшений до 308,5±4,2 мс, при нормі 
251,1±3,2 мс (t=10,87; Р<0,01).  

Для всіх  пацієнтів 3-ї групи був хара-
ктерним тяжкий перебіг захворювання. Такі 
хворі скаржаться не тільки на порушення 
слуху та шум у вухах, але і на запаморочен-
ня, постійну тяжкість в  ділянці потилиці та 
в голові, головні болі, переважно в області 
потилиці, підвищену дратівливість, триво-
жність, загальну слабкість та ін. 

У  обстежуваних 2-ї групи з СНП у 
сполученні з помірно вираженою ВБСН 
спостерігалися менш виражені зміни в ча-
сових показниках ДСВП, ніж у З-й групі з 
вираженою ВБСН. Так, ЛПП N2 ДСВП в 2-й 
групи становив 280,8±4,4 мс, а в 3-й групі − 
308,5±4,2 мс (t=4,55; Р<0,01), тобто ЛПП N2 
ДСВП був достовірно менш тривалим у 2-й 
групі, ніж в 3-й (табл.1). 

Порівняно з 1-ю групою у хворих 2-ї 
групи ЛПП компонента N2 ДСВП достовір-
но не відрізнявся (Р>0,05). 

У  пацієнтів з СНП, обумовленою ви-
раженою ВБСН, був достовірно збільшений 
і ЛПП піка Р2 ДСВП на 20,1 мс порівняно з 
нормою (відповідні величини дорівнювали 
196,9±3,5 мс, і 176,8±2,5 мс (t=4,67; Р<0,01) 
(табл. 1). Більш наочно показники ЛПП 
компонентів N2 і Р2 ДСВП представлені на 
малюнку.  

За даними Л.Р. Зенкова, А.Н. Молла-
Заде [5], в модуляції компонентів Р2 та N2 
ДСВП приймають участь і лімбічні струк-
тури головного мозку, які відіграють велике 
значення в емоційній поведінці і є інтегру-
ючою системою сприйняття, а також підт-
римують тонус кори головного мозку. 

 

 
Латентні періоди компонентів Р2 і N2 ДСВП 

у хворих з СНП у сполученні з ВБСН (1, 2 і 3-я 
групи) та у здорових, нормально чуючих осіб кон-
трольної  групи при іпсілатеральній звуковій сти-
муляції тоном 1 кГц, (М±m) 

 
 
За результатами даних ЕЕГ, у обсте-

жуваних з СНП в сполученні з вираженою 
ВБСН мала місце зацікавленість і лімбічних 
структур головного мозку.  

Н.С. Заноздра, А.А. Крищук [4] вва-
жають, що лімбіко-ретикулярний апарат є 
інтегруючою системою сприйняття подраз-
ників через органи чуття і підтримують то-
нус кори великого мозку. 

Розбалансування цієї складної регуля-
торної системи, очевидно, є несприятливим 
підґрунтям для розвитку не тільки слухо-
вих, але й інших сенсорних дисфункцій, а 
також погіршення патологічних процесів в 
ЦНС, що доцільно враховувати при ліку-
ванні таких хворих. Виявлені нами значні 
відхилення від норми в часових показниках 
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ДСВП, зокрема їх ЛПП компонентів Р2 і N2, 
у  пацієнтів з СНП в сполученні з помірною 
і вираженою ВБСН якраз і свідчать про такі 
небезпечні порушення. 

Тому всі хворі з СНП у сполученні з 
ВБСН, які мають і велику кількість невро-
логічних скарг (постійна чи періодична тя-
жкість в області потилиці, запаморочення 
постійне чи періодичне, головний біль, під-
вищена дратівливість, порушення сну та 
ін.). Особливо на початкових стадіях захво-
рювання пацієнти потребують поглиблено-
го обстеження, яке обов’язково повинно 
включати тестування сенсорних систем. 

Практично аналогічні дані отримані 
нами при  іпсілатеральній звуковій стиму-
ляції тоном 4 кГц (табл. 2). 

Таким чином, проведені дослідження 
дозволили виявити, що коркові структури 
слухового аналізатора страждають в усіх  
обстежуваних 3 основних груп з СНП у 
сполученні з різним ступенем вираженості 
ВБСН, в тому числі і при початкових її про-
явах. Про це свідчить достовірне (р<0,01) 
подовження N2 ДСВП порівняно з нормою у  
цих хворих з початковою, помірною та ви-
раженою ВБСН, відповідно, до 278,2±3,2; 
280,8±4,4 та 308,5±4,2 мс.  

 
 

Таблиця 2 

Латентні періоди компонентів ДСВП у хворих з СНП при наявності різного ступеня  
вираженості ВБСН (1, 2 і 3-ї групи) та у здорових, нормально чуючих осіб при  

іпсілатеральній звуковій стимуляції тоном 4 кГц 

Групи обстежуваних 
ЛПП компонентів ДСВП, мс (M±m) 

P1 N1 P2 N2 

1-а 52,5±2,4 114,9±2,8 178,9±3,2 279,1±2,9 

2-а 54,6±3,2 116,2±2,8 181,4±3,4 281,2±4,5 

3-я 53,2±3,1 119,1±3,1 197,2±3,1 308,5±4,2 

К 50,7±2,6 113,0±3,4 178,8±4,1 251,1±3,2 

t/p (K-1) 0,51; P>0,05 0,43; P>0,05 0,02; P>0,05 6,48; P<0,01 

t/p (K-2) 0,97; P>0,05 0,73; P>0,05 0,49; P>0,05 5,45; P<0,01 

t/p (K-3) 0,62; P>0,05 1,33; P>0,05 3,58; P<0,01 10,87; P<0,01 

t/p (1-2) 0,53; P>0,05 0,33; P>0,05 0,54; P>0,05 0,39; P>0,05 

t/p (1-3) 0,18; P>0,05 1,01; P>0,05 4,11; P<0,01 5,76; P<0,01 

t/p (2-3) 0,31; P>0,05 0,69; P>0,05 3,43; P<0,01 4,44; P<0,01 

 
 
 
Крім того, кількісні показники ЛПП 

компонентів Р2 та N2 ДСВП можуть служи-
ти об'єктивними критеріями при визначенні 
тяжкості перебігу СНП, обумовленої ВБСН, 
та при вирішенні питань експертизи праце-
здатності.  

Аналогічні дані отримані нами в часо-
вих показниках ДСВП і при іпсілатеральній 
звуковій стимуляції тоном 4 кГц  у осіб усіх 
трьох основних груп (табл. 2). 

На основі виконаного  обстеження 
хворих з СНП, обумовленою різним ступе-
нем вираженості ВБСН, можна зробити на-
ступні висновки: 

1. Для всіх основних груп  пацієнтів з 
початковою, помірною і вираженою ВБСН 
характерні  слухові порушення в корковому 
відділі слухового аналізатора незалежно від 
ступеня вираженості хвороби, про що свід-
чить достовірне (р<0,01) подовження ЛПП 
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компонента N2 ДСВП при іпсілатеральній 
звуковій стимуляції тоном 1 кГц, відповідно 
до 278,2±3,2; (280,8±4,4 та 308,5±4,2 мс, при 
нормі – 251,1±3,2 мс. 

2. Про ранні прояви в коркових струк-
турах слухового аналізатора у хворих з 
ВБСН свідчить достовірне подовження 
ЛПП компонета N2 ДСВП до 278,2±3,2 мс, 
при нормі 251,1±3,2 мс (t=5,99; Р<0,01). 
Таких  пацієнтів доцільно віднести до групи 
«ризику» і своєчасно призначити їм лікува-

льно-профілактичні заходи, що буде сприя-
ти запобіганню розвитку СНП та її прогре-
суванню. 

3. Отримані результати виконаних 
досліджень можуть бути корисними для 
розуміння механізмів розвитку СНП на 
фоні ВБСН, а також при діагностиці та 
цілеспрямованому патогенетичному обґру-
нтуванню лікувально-профілактичних за-
ходів і вирішенні питань експертизи праце-
здатності. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВРЕМЕННЫХ 
 ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛИННОЛАТЕНТНЫХ  

СЛУХОВЫХ ВЫЗВАННЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ  
У БОЛЬНЫХ С СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ  
ТУГОУХОСТЬЮ И ВЕРТЕБРАЛЬНО-

БАЗИЛЯРНОЙ СОСУДИСТОЙ НЕДОСТАТОЧ-
НОСТЬЮ И У ЛИЦ КОНТРОЛЬНОЙ ГРУППЫ 

Шидловский А.Ю. (Киев) 

Р е з ю м е  

Проведен сравнительный анализ временных 
характеристик длиннолатентных вызванных по-
тенциалов (ДСВП)  у 119 больных в возрасте от 29 
до 50 лет с сенсоневральной тугоухостью (СНТ), 
которая сопровождалась начальной, умеренной и 
выраженной вертебрально-базилярной сосудистой 
недостаточностью (ВБСН), соответственно 1, 2 и 3 
группы. Контролем служили 15 здоровых нор-
мальнослышащих лиц от 20 до 30 лет. Установле-
но, что во всех группах изучаемых больных имело 
место нарушение в корковых структурах слухово-
го анализатора, о чем свидетельствует достоверное 
(р<0,01) увеличение латентного периода пика 
(ЛПП) компонента N2 ДСВП в 1, 2 и 3 группах 
соответственно до (278,2±3,2; 280,8±4,4 и 
308,3±4,2) мс при норме – (251,1±3,2) мс. Полу-
ченные данные важны при диагностике и проведе-
нии лечебно-профилактических мероприятий 
больным с СНТ, протекающей на фоне ВБСН. 

Ключевые слова: сенсоневральная туго-
ухость, вертебрально-базилярная недостаточность, 
длиннолатентные слуховые вызванные потенциалы. 

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE TEMPORAL 
PARAMETERS OF LONG-LATENCY AUDITORY 

EVOKED POTENTIALS IN PATIENTS WITH 
SENSORINEURAL HEARING LOSS AND 

VERTEBROBASILAR VASCULAR INSUFFICIENCY 
AND IN CONTROL SUBJECTS 

Shidlovskiy A. (Kiev) 

S u m m a r y  

A comparative analysis of the temporal charac-
teristics of long-latency evoked potentials in 119 pa-
tients aged 29 to 50 years old with sensorineural hear-
ing loss, which was accompanied by an initial, mod-
erate and severe vertebral-basilar vascular insufficien-
cy, respectively 1, 2 and 3 group. The control group 
consisted of 15 healthy individuals with normal hear-
ing in age from 20 to 30 years. Found that in all 
groups of patients studied was a violation in the cor-
tical structures of the auditory analyzer, as evidenced 
by the significant (p<0,01) increase in the latent pe-
riod of the peak component N2 long-latency evoked 
potentials of 1, 2 and 3 groups, respectively, to 
(278,2±3,2; 280,8±4,4 and 308,3±4,2) ms at a rate of – 
(251,1±3,2) ms. The obtained data are important in the 
diagnosis and the treatment and prevention in patients 
with sensorineural hearing loss with vertebral-basilar 
vascular insufficiency. 

 
Keywords: sensorineural hearing loss, verte-

bral-basilar insufficiency, long-latency auditory 
evoked potentials. 

 


