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Чинники, що приводять до виникнен-
ня вестибулярних розладів, постійно зрос-
тають. Останніми роками все більше паціє-
нтів з різними захворюваннями страждають 
на запаморочення та порушення функції 
рівноваги. Серед скарг хворих амбулаторно-
поліклінічного прийому симптоми запамо-
рочення і порушення функції рівноваги за-
ймають друге місце за частотою, після го-
ловного болю. Вірогідність виникнення 
запаморочення збільшується з віком пацієн-
тів. Так, після 45 років цей симптом виявля-
ється приблизно у 10% обстежуваних. Чис-
ленність причин, при яких виникають роз-
лади функцій вестибулярного аналізатора, 
різноманітність проявів вестибулярних роз-
ладів обумовлюють виникнення певних 
труднощів при правильній і своєчасній їх 
діагностиці. За даними статистики США, 
коректний діагноз у пацієнтів на амбулато-
рному прийомі був визначений лише в 20% 
випадків [2, 22, 50, 58]. 

Виявлення причини вестибулярних 
розладів дуже важливе, оскільки це забез-
печує можливість проведення патогенетич-
но обґрунтованого лікування і вибору адек-
ватної профілактичної тактики. 

Обстеження пацієнтів з вестибуляр-
ними розладами повинно бути детальним та 
всебічним і обв’язково включати обстежен-
ня у отоневролога, котре дозволяє оцінити 
функціональний стан вестибулярного аналі-
затора і рівень його ураження. 

Методи дослідження вестибулярного 
аналізатора різноманітні, оскільки доводиться 
вивчати реакції багатьох сенсорних систем.  

Діагностика вестибулярних порушень 
починається з уточнення скарг хворого. При 

вивченні анамнезу життя враховуються ві-
домості про наявність в попередні роки мо-
жливого зниження слуху, запаморочення 
після перенесених травм, нейроінфекцій, 
гострих або хронічних запальних захворю-
вань ЛОР-органів або роботи в умовах під-
вищеного виробничого шуму, існування 
супутніх захворювань, зокрема порушення 
обміну речовин, судинних захворювань і 
тому подібне. При зборі скарг і анамнезу 
хворі самі можуть вказувати на умови ви-
никнення у них вестибулярного порушення, 
але це відбувається не завжди. При їх оцінці 
лікар звертає увагу на характер і вираже-
ність головного болю, наявність нудоти, 
блювання, шуму у вухах, в голові, зниження 
слуху, суб'єктивне визначення вираженості 
запаморочення і статокоординаторних роз-
ладів.  

Наступним обов'язковим етапом в 
клінічному обстеженні є стандартний ото-
ларингологічний огляд. Під час первинного 
огляду особлива увага звертається на мож-
ливе виявлення клінічних супутніх симпто-
мів: зниження слуху, неврологічний дефі-
цит, викликаний ураженням інших череп-
них нервів.  

За світовим стандартом функціональ-
ний стан вестибулярного аналізатора оці-
нюється з використанням різних кількісних 
шкал, тестів і опитувальників, вибір яких 
визначається тяжкістю вихідного невроло-
гічного дефіциту. Застосування шкал дозво-
ляє нівелювати різноманітність варіантів 
клінічного перебігу, виявити загальні зако-
номірності лікувального та реабілітаційного 
процесів, вирішувати організаційні завдан-
ня.  
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Одним з найпоширеніших «стандар-
тизованих опитувальників» є шкала оцінки 
запаморочення і мнестичних функцій 
(Dizziness Handicap Inventory – DHI) [46, 
54]. Опитувальник DHI – для самостійного 
заповнення пацієнтом складається з 25 пи-
тань, оцінює вплив запаморочення і пору-
шень рівноваги на функціональні, емоційні 
та фізичні аспекти повсякденної активності. 
Опитувальник DHI може також використо-
вуватися для клінічних досліджень, висту-
паючи в ролі інструменту для оцінки порів-
няльної ефективності препаратів, що зни-
жують вираженість запаморочення.  

Крім того, з метою об’єктивізації та 
узагальнення оцінки суб'єктивних вестибу-
лярних порушень (запаморочення, розлад 
рівноваги, нудота і блювання, пов'язані з 
запамороченням) застосовується Міжнаро-
дна класифікація функціональних порушень 
– International Classification of Functioning, 
Disability and Health – ICF (WHO, 2001) [23, 
45].  

Під час вивчення вестибулярної дис-
функції необхідно досліджувати наявність, 
напрямок, амплітуду та ступінь явного і 
прихованого спонтанного ністагма, окору-
хові реакції (здатність до повільного сте-
ження за об'єктом, точність і швидкість сак-
кад, наявність конвергенції, симетричність 
рухів очних яблук при крайніх відведеннях 
погляду). 

Калорична проба дозволяє об’єктивно, 
проте не кількісно, діагностувати зниження 
або випадіння функції периферичної ланки 
вестибулярного аналізатора [36]. 

При проведенні обертальної проби ча-
сто післяротаційний ністагм буває досить 
одноманітним, отже інформації для топічної 
діагностики ураження вестибулярного ана-
лізатора недостатньо.  

Прогрес в діагностиці вестибулярних 
розладів у сфері ністагмометрії пов’язував-
ся з можливістю кількісної оцінки парамет-
рів ністагма, насамперед, за даними елект-
роністагмографії [16, 29, 30, 39, 41]. Проте 
під час оцінки абсолютних показників вес-
тибулярного ністагма визначено, що вони 
характеризуються високою дисперсністю і 
тому мало різняться в нормі і при патології 
[31, 39, 42]. Дослідники неодноразово ви-
словлювали думку, що параметри експери-

ментального ністагма не тільки не набули 
діагностичної «спеціалізації», але навіть їх 
суворий математичний аналіз не забезпечує 
визначення абсолютної величини фізіологі-
чної та/або патологічної асиметрії [18, 32, 
39]. Отже, стандартний метод дослідження 
стану вестибулярної системи з використан-
ням комп’ютерної електроністагмографії не 
дає повної інформації про характер дисфун-
кції структур вестибулярного аналізатора. 

Розлади функції рівноваги (атаксія), 
являючись невід’ємною частиною кохлео-
вестибулярних порушень, суттєво погіршу-
ють якість життя: пацієнти нерідко виявля-
ються нездатними без сторонньої допомоги 
пересуватись навіть в межах власного жит-
ла. Тому при оцінці стану вестибулярної 
функції велика увага приділяється дослі-
дженню здатності людини підтримувати 
вертикальне положення тіла – функції рів-
новаги за допомогою настановних рефлек-
сів, які втримують центр маси тіла в межах 
проекції площі його опори. 

Діагностика постуральних розладів є 
складною проблемою, котра ґрунтується на 
даних загальноприйнятих суб’єктивних 
проб, які лікар визначає візуально, що не 
дає можливості виявити початкові зміни та 
дати їм кількісну оцінку за ступенем вира-
женості дисбалансу [7, 17, 51]. Частіше дос-
лідження стосуються функції півколових 
каналів, а вивчення функції отолітових ре-
цепторів, незважаючи на їх найважливішу 
роль у системі підтримки рівноваги, недо-
статньо [17, 52]. Клінічне застосування вес-
тибулометричних методів, основане на ре-
єстрації викликаних вестибулярних реакцій, 
обмежене в зв’язку з поганою їх переноси-
містю хворими через виражені сенсорні та 
вегетативні прояви. 

Кефалографія дозволяє об'єктивно 
оцінити функцію рівноваги [3], проте через 
ряд притаманних даній методиці недоліків 
вона не знайшла достатньо широкого роз-
повсюдження в клінічній практиці. Загаль-
ною проблемою різних модифікацій кефа-
лографії є те, що при цьому реєструються 
фактично рухи голови, які, нібито, відобра-
жають переміщення всього тіла, однак слід 
мати на увазі, що голова здійснює рухи від-
носно тулуба і це спотворює дійсну картину 
коливань тіла. Шолом або інший пристрій, 
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що одягається на голову випробовуваного, 
спотворює природні умови акту стояння. 
Важливим недоліком кефалографії є також 
низька чутливість приладів, які використо-
вуються, а саме - їх інерційність і складність 
обробки отриманих кривих [4]. Все це ро-
бить непридатним даний метод для дослі-
дження у хворих з порушенням функції рів-
новаги. 

Останніми роками в комплексі обсте-
ження пацієнтів для діагностики вестибуля-
рних розладів та їх об’єктивної оцінки ши-
роко застосовується комп’ютерна стабілог-
рафія (КС). Метод оснований на реєстрації 
положення, відхилень та інших характерис-
тик проекції загального центру маси тіла 
людини на площину опори. КС дозволяє 
швидко та з високою точністю оцінити 
найширший спектр постурографічних пока-
зників, сукупність яких відображає різні 
аспекти функціонування системи рівноваги 
[5, 9, 10, 14, 17, 21, 28, 35].  

Більшість дослідників вважають, що 
КС характеризується високою чутливістю і 
малою специфічністю [5, 14, 28, 35].  

Однак, за даними літератури, КС ус-
пішно використовуться у хворих з вертеб-
рально-базилярною недостатністю, що про-
являється зменшенням індексу стійкості. Це 
дає можливість не тільки діагностувати ди-
сфункцію вестибулярного аналізатора, що 
вже сформувалася, а й прогнозувати імовір-
ність її виникнення в початкових стадіях 
порушення гемодинаміки у вертебрально-
базилярному басейні, коли суб'єктивні 
ознаки вестибулярних розладів ще не сфор-
мувалися [12, 37]. 

Досліджено функцію рівноваги у хво-
рих з раптовою і гострою СНП. Виявлено 
ураження не тільки завиткового, а й вести-
булярного відділу внутрішнього вуха [6, 
26]. Це дозволило обґрунтувати проведення 
відповідних реабілітаційних заходів в ранні 
строки, коли вони найбільш ефективні.  

Перспективним виявилося виконання 
КС як для виявлення гідропсу внутрішнього 
вуха, так і длявизначення діагностичних 
критеріїв його стадій. Оцінюючи результати 
цих тестів за динамікою показників КС, 
дослідники розробили критерії їх оцінки [8].  

Доведено, що метод КС дає можли-
вість визначити рівень ураження вестибуля-

рного аналізатора, ступінь збереження фун-
кції і компенсації центральних регулятор-
них механізмів статокінетичної системи у 
хворих в гострому періоді ЧМТ з перело-
мом піраміди вискової кістки [34].  

Метод КС доцільно використовувати 
в обов'язковому діагностичному отоневро-
логічному комплексі при обстеженні хворих 
з вестибулярною шваномою для прогнозу і 
оцінки динаміки вестибулярної симптома-
тики в процесі лікування [33]. 

Оцінка діагностичних можливостей 
КС була б не повною, якщо не згадати про 
дослідження, проведене в 2003 р. X.Т. Аб-
дулкерімовим та співавторами [1, 38]. Ви-
користовуючи метод векторного аналізу 
стабілографічної інформації, автори довели 
ефективність методу в диференціальній 
діагностиці вестибулярної та мозочкової 
атаксії. 

Особливої уваги заслуговує можли-
вість реабілітації пацієнтів за наявності роз-
ладів рівноваги з використанням комплексу 
спеціальних вправ на стабілоплатформі за 
принципом біологічного зворотного зв'язку 
[48]. За даними літератури, доведено ефек-
тивність використання КС у хворих з після-
інсультними геміпарезами [40, 43], з хворо-
бою Паркінсона [15], з розсіяним склерозом 
[27], з вертебральноо-базилярною недостат-
ністю [37], з розладами рівноваги вестибу-
лярного ґенезу [19, 20, 24, 25, 48]. За ре-
зультатами проведених досліджень відміче-
но, що застосування вестибулярної посту-
рографічної реабілітації дозволяє досягти 
значного підвищення ефективності статокі-
нетичної функції у пацієнтів.  

Оскільки більшість параметрів стато-
кінезіграми досить варіабельна, їх похо-
дження є випадковим і не виявляє певних 
тенденцій до змін, це змусило шукати нові 
підходи до обробки стабілометричної інфо-
рмації. За даними літератури, визначено 
кількісний інтегральний показник векторно-
го аналізу - коефіцієнт зміни функції ліній-
ної швидкості, який відображає закон роз-
поділу векторів. За ним обчислюється кое-
фіцієнт якості функції рівноваги у відсотках 
- показник «якість функції рівноваги» 
(ЯФР) [5, 11, 13, 38]. І надалі продовжують-
ся пошуки способів аналізу показників ста-
токінезіграми. 
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Сьогодні успішно розробляється ме-
тод спектрального аналізу частотно-
амплітудних характеристик стабілограми 
[17]. За переважанням в спектрі низьких або 
високих осциляцій можна диференціювати 
периферичне та центральне ураження вес-
тибулярного аналізатора, а при змішаному 
ураженні – виявляти переважання того чи 
іншого компоненту.  

Таким чином, впровадження комп’ю-
терних програм обробки стабілограм дає 
можливість отримати точний, високоінфор-
мативний, високочутливий метод, що дозво-
лить визначити якісні й кількісні характери-
стики, які відображають стан рівноваги при 
патології вестибулярного апарату та ЦНС. 

Не дивлячись на те, що нейрофізіоло-
гами вестибулярні викликані міогенні поте-
нціали вивчаються з 1964 р. [44.], клінічне 
застосування методу знаходиться у стадії 
розробки. Вони були вивчені при хворобі 
Меньера [49, 55] одиничні повідомлення 
мали місце при вестибулярній шваномі [56], 
при вестибулярному феномені Туліо [57], 
вестибулярному невриті [47]. При осеред-
ковій патології центральної нервової систе-
ми публікації практично відсутні.  

Методи нейровізуалізації: комп'ютер-
на томографія (КТ), спіральна комп'ютерна 
томографія (СКТ), магнітно-резонансна 
томографія (МРТ) в діагностиці функціона-
льних вестибулярних порушень вестибуля-
рного аналізатора не виявляють специфіч-
них змін [53]. 

Вестибулярні порушення в деяких ви-
падках супроводжується порушенням слу-
ху. Тому при обстеженні пацієнтів з симп-
томами ураження вестибулярного аналіза-
тора діагностичний комплекс повинен 
включати інструментальні методи оцінки 
стану слуху: порогову і надпорогову тона-
льну, мовну аудіометрію, імпедансометрію, 
електрокохлеографію, реєстрацію коротко-
латентних викликаних потенціалів. 

Таким чином, функціонування вести-
булярного аналізатора необхідно оцінювати, 
враховуючи його обширні зв'язки з різнома-
нітними функціональними системами орга-
нізму, зокрема найважливіше значення ма-
ють процеси коркової інтеграції вестибуляр-
ної функції, детально вивчені раніше К.Л. 
Хіловим (1967, 1969). На основі поглиблено-
го аналізу досягнутих знань в даний час ви-
значено, що вестибулярний аналізатор відіг-
рає найважливішу біологічну роль в життє-
діяльності організму. На думку В.І. Бабіяка 
(2002), функціонування вестибулярного ана-
лізатора здійснюється в двох формах: у ви-
раженій рефлекторній специфічній формі і 
системоутворюючій, при якій він об'єднує 
функції інших просторових аналізаторів. 

Найбільш перспективним методологі-
чним підходом при дослідженні вестибуля-
рної дисфункції, на думку згаданих вище 
фахівців, є застосування системного аналізу 
при оцінці результатів експериментальних і 
практичних спостережень. Таким чином, в 
діагностиці вестибулярних порушень вирі-
шальна роль належить скоординованій ро-
боті отоневролога, невропатолога, нейрохі-
рурга.  

Дані літератури та власного досвіду 
свідчать про те, що на сьогоднішній день не 
існує діагностичного тесту і/або методу з 
достатньою чутливістю і специфічністю для 
визначення причини і клінічної форми вес-
тибулярних порушень. Діагностика вести-
булярних порушень ґрунтується на ретель-
ному вивченні анамнезу і аналізі даних 
комплексного розширеного стандартного 
клініко-інструментального обстеження.  

На закінчення слід зазначити, що в 
аналітичному короткому огляді неможливо 
згадати всі численні дослідження, присвя-
чені діагностиці вестибулярній проблемі, 
що знайшли віддзеркалення в нашій статті. 
Наступні дані будуть представлені в пода-
льших публікаціях.  
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