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Хвороба Меньєра відноситься до та-
ких захворювань, коли прогноз для пацієн-
тів – сприятливий [4]. При тяжкому перебі-
гу захворювання та неефективності консер-
вативного лікування клініцисти вдаються до 
хірургічних втручань, які останні десяти-
річчя мають широке застосування у практи-
ці. Деякі автори вважають [24], що хірургі-
чне втручання показано 70% осіб з хворо-
бою Меньєра. 

В основі методів хірургічного втру-
чання при хворобі Меньєра лежать ті ж гі-
потетичні уявлення про патогенез цього 
захворювання, що і в основі медикаментоз-
ного лікування [16]. Останні роки хірургіч-
ний напрямок в отології та вестибулології 
завойовував все більше прихильників серед 
клініцистів [11]. 

Усі хірургічні методи, що використо-
вуються при лікуванні пацієнтів з хворобою 
Меньєра, умовно розподіляються на 3 групи:  

1) операції на вегетативній нервовій 
системі, які направлені на усунення аферен-
тної симпатичної імпульсації та поліпшення 
трофіки органа [18, 20, 22], це втручання на 
нервах барабанної порожнини та зірчастому 
ганглії; 

2) операції на вушному лабіринті з 
метою нормалізації тиску рідин у внутріш-
ньому вусі; 

3) деструктивні операції, орієнтовані 
на виключення функції кохлеарного та вес-
тибулярного відділів лабіринта чи тільки 
вестибулярної функції (пересікання вести-
булярної порції кохлеовестибулярного нер-
ва) [10, 16, 17]. 

 Розвиток хірургії на симпатичних 
внутрішньовушних та позавушних утворен-

нях почався як один з перших методів хіру-
ргічного втручання при хворобі Меньєра. 
Вдосконалення його у різних формах і варі-
антах відбувалося протягом тривалого часу. 

Операції на нервах барабанної порож-
нини при хворобі Меньєра вперше були 
виконані С. Розеном у 1955 р. Він припус-
тив, що кохлеовестибулярний нерв має ана-
томічні і функціональні зв’язки з проміж-
ним нервом у внутрішньому слуховому хо-
ді. Таким чином, на думку автора, барабан-
не сплетіння та барабанна струна передають 
аферентні імпульси до сенсорного ядра, 
пов’язаного функціонально з вестибуляр-
ними ядрами. Пересікання та видалення цих 
нервів сприяє зникненню у пацієнтів вести-
булярних розладів [45]. Найкращі результа-
ти були отримані при поєднанні метода з 
внутрішньовенним введенням бікарбоната 
натрію та трисаміна. 

Але, при подальшому використанні 
цього методу виявилося, що хордоплексу-
сектомія позитивно впливає на вестибуляр-
ні розлади лише в перші роки після її про-
ведення [15]. Пізніше напади запаморочен-
ня повертаються. Слух у більшості хворих 
також прогресивно знижувався внаслідок 
ендолімфатичного гідропсу [5, 14]. Резекція 
тільки барабанного сплетіння менш резуль-
тативна у відношенні вестибулярної дисфу-
нкції в порівнянні з резекцією барабанної 
струни, яку стали виконувати пізніше [4]. У 
той же час плексусектомія краще впливала 
на суб’єктивний вушний шум. Тому у паці-
єнтів з часом почало здійснюватись одно-
моментне видалення симпатичного бара-
банного нервового сплетення та барабанної 
струни [21]. 
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Пізніше різні дослідники виявили не-
достатню ефективність цього метод опера-
тивного втручання [47], тому він не має 
широкого застосування у сучасній отохіру-
ргії. Однак завдяки доступності, відносній 
безпеці та перевазі над медикаментозною 
терапією метод залишається в арсеналі за-
собів лікування осіб з хворобою Меньєра, і 
деякі отохірурги, що мають великий досвід 
у розробці цього питання, рекомендують 
його застосування в практиці разом з інши-
ми заходами [19, 22]. Особливо цей метод 
рекомендований на ранніх стадіях хвороби, 
коли наявність гідропсу підтверджується 
гліцерол-тестом [16]. 

В останній час вдосконалення опера-
цій на нервах барабанної порожнини відо-
бражається в експериментальному та кліні-
чному використанні ербієвого та аргонового 
лазерів. Дослідження показали нешкідли-
вість дії лазерного опромінення барабанно-
го сплетіння для рецепторних клітин завит-
ки [3, 12]. У клініці розроблена техніка ре-
зекції барабанної струни і сплетіння, глибо-
ка селективна деструкція нервів, в тому 
числі й тих, що знаходяться у кісткових 
канальцях і розширеннях венозних судин 
слизової оболонки, що поліпшують дренаж 
внутрішнього вуха [38, 39]. 

Автори рекомендують використовува-
ти цей метод у разі неефективності медика-
ментозного лікування і перед втручанням на 
ендолімфатичному мішку як більш патоге-
нетично обумовлений. Аналізуючи ефекти-
вність операцій, що проводилися за допомо-
гою лазерного опромінювання, хірурги за-
значають, що метод ефективний лише при 
вестибулярній дисфункції і зовсім неефек-
тивний при слуховій [6, 23]. 

Ще одним методом хірургічного 
втручання при хворобі Меньєра є блокада 
зірчастого ганглію та його видалення. Він 
базується на принципі, що виключення 
симпатичної іннервації внутрішнього вуха, 
на думку авторів, поліпшує кровопостачан-
ня лабіринту, посилює саморегуляцію кро-
вообігу у його судинах [2, 35]. 

Блокади зірчастого ганглію прово-
дяться шляхом введення хворим 10 мл 2% 
розчину прокаїна в область шиї. При розпо-
всюдженні анестетика у ділянку зворотного 
нерва виникають ускладнення – дисфагія, 

дисфонія, що мають короткочасний харак-
тер [32, 36, 37]. Останнім часом ця методика 
рідко використовується у зв’язку з недоста-
тньою ефективністю і короткочасністю по-
зитивної дії. 

Симпатектомія при хворобі Меньєра 
виконувалась різними клініцистами. Пози-
тивні віддалені результати лікування хворих 
були опубліковані у 1969 р. Wilmot [49]. 
Після двобічного видалення зірчастого ган-
глію спостерігалось покращання стану паці-
єнтів. Пізніше інші клініцисти відмічали 
також короткочасність ефекту операції та 
технічно складне виконання її [21], що обу-
мовлює її низьку популярність у отохірургів 
в теперішній час. 

Більш ефективними та патогенетично 
обумовленими виявилися хірургічні втру-
чання на лабіринті, що були спрямовані на 
нормалізацію тиску та кровообігу у внутрі-
шньому вусі. Вони отримали назву декомп-
ресійних операцій. 

Вперше втручання на ендолімфатич-
ному мішку (ЕМ) виконав Portmаnn у 1926 
р. [41, 42]. Операція полягала в оголенні 
зовнішньої стінки ЕМ та її розсіченні. Не-
зважаючи на позитивні результати, публі-
кація не звернула на себе увагу інших хіру-
ргів. Сучасний рівень знань про анатомічні, 
фізіологічні та патофізіологічні особливості 
ЕМ та його роль у розвитку хвороби Мень-
єра створює наукову базу для проведення 
хірургічних втручань на ЕМ. 

Пізніше для створення тривалого дре-
нування почали використовувати резекцію 
стінки мішка і введення у розріз його стінки 
поліетиленових, тефлонових плівок, нейло-
нових трубок, а також дозованого клапан-
ного дренажу. 

Сучасною модифікацією операції Ж. 
Портманна є шунтування ЕМ, тобто ство-
рення субарахноїдального шунта для дрену-
вання ЕМ при ендолімфатичному гідропсі . 
Іншими варіантами операцій на ЕМ є дре-
нування його у соскоподібний відросток та 
оголення ЕМ (тобто його декомпресія). 
Останнім часом з’явилися методи кріоульт-
развукового та лазерного способів дрену-
вання ЕМ [18, 19]. 

Вдосконаленням операції ендолімфа-
тико-субарахноїдального шунтування було 
створення “імплантаційного клапана“, який 
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пропускає рідину лише в одному напрямку, 
тобто від ЕМ до субарахноїдального прос-
тору. 

Переваги того чи іншого метода дре-
нування ЕМ обговорюються у літературі. 
На думку Glasscock, мастоїдальний шунт 
має перевагу перед субарахноїдальним в 
зв’язку з можливими ускладненнями при 
втручанні на мозковій оболонці. За деякими 
даними, при субарахноїдальному шунту-
ванні можуть виникати порушення слуху. 

З іншого боку, шунтування з соскопо-
дібним паростком визнається ефективним 
методом не багатьма дослідниками. Існують 
спостереження, що ефект операції коротко-
часний і хвороба Меньєра продовжує про-
гресувати. Це особливо стосується слухової 
функції [16]. Але деякі автори мали позити-
вні наслідки шунтування ЕМ і у відношенні 
вушного шуму [16]. 

До декомпресійних операцій належить 
операція ендоперілімфатичного шунтуван-
ня. Її суть – у створенні однойменного шун-
та, який забезпечує евакуацію надлишку 
ендолімфи у перилімфатичний простір, що 
попереджає подальше ураження сенсорних 
структур внутрішнього вуха [4]. Теоретичне 
обґрунтування цієї операції базується на 
гістологічному виявленні постійної фістули 
в стінці круглого мішечка переддвер’я в 
хворих, у яких в результаті спонтанного 
виникнення такої фістули зникли напади 
запаморочення та флюктуація слуху [48].  

Операція полягає у доступі до саккулю-
са через основу стремена і створенні фістули 
саккулюса, що забезпечує відток ендолімфи у 
перилімфатичний простір вестибулярного 
відділу вушного лабіринту. Ця операція була 
описана Fick як саккулотомія і носить його 
ім’я [4]. На думку автора, внаслідок цієї опе-
рації розвивається зрощення стінки саккулю-
са зі слизовою оболонкою барабанної порож-
нини, що вкриває основу стремена. Це дозво-
ляє слизовій оболонці всмоктувати надлишок 
перилімфи. За даними хірургів, які виконува-
ли цю операцію, метод ефективний при вес-
тибулярній дисфункції у 81% пацієнтів, але у 
багатьох випадках призводить до зниження 
слуху чи глухоти [21]. 

Історичне значення має операція otic-
periotic шунтування, що була запропонована 
у 1968 р. Pulec, і мала на меті з’єднання за-

виткового ходу з барабанними сходами за 
допомогою платинового шунта [43, 44]. 
Пізніше І.Б.Солдатов розробив модифікації 
операції – фенестрацію та шунтування зави-
тки крізь промонторіум [21]. Останнім ча-
сом у клініці вони не використовуються в 
зв’язку з малою ефективністю методу. 

Серед інших хірургічних методів лі-
кування хвороби Меньєра найбільш радика-
льною та насправді переконливою при хво-
робі Меньєра є деструктивна хірургія. До 
цього заходу вдаються лише за відсутності 
впливу на перебіг захворювання інших за-
собів лікування та тяжкий прояв хвороби 
Меньєра. 

Однією з перших деструктивних опе-
рацій, виконаних ще на початку минулого 
сторіччя, була трансмеатальна лабіринтек-
томія. Ця операція проводиться через зов-
нішній слуховий хід та барабанну порожни-
ну [4]. При цьому в одному з варіантів такої 
операції повністю видаляється нейроепіте-
лій вестибулярного відділу, який заповню-
ється желатиновою губкою, що змочена 
розчином ототоксичного антибіотика [26]. 
Існують інші варіанти лабіринтектомії: дос-
туп шляхом антротомії та крізь горизонта-
льний півколовий канал до вестибулярного 
відділу [4]. 

Згідно з класифікацією Plester [4], су-
часна деструктивна хірургія включає разом 
з лабіринтектомією (з варіантом одночасно-
го видалення Скарпова ганглію) транслабі-
ринтне пересічення VIII черепного нерва з 
доступом через задню черепну ямку. Транс-
лабіринтне пересічення нерва посилює 
ефект деструкції та свідчить про те, що сама 
лише деструкція лабіринту не завжди має 
позитивний результат [16]. 

Але, за даними інших дослідників, 
проведення лабіринтектомії без наступної 
нейректомії призводить до усунення тяжких 
вестибулярних розладів і може вважатися 
методом вибору при однобічному перифе-
ричному ураженні вестибулярного апарата в 
поєднанні з високим ступенем приглухува-
тості [9, 10]. 

Деструктивні втручання на лабіринті 
складні та небезпечні. Вони супроводжу-
ються не лише втратою слуху, але можуть 
ускладнюватись парезом лицевого нерва, 
ліквореєю, менінгітом.  
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Деструкція лабіринту ультразвуком 
належить, деякою мірою, до засобів патоге-
нетичної дії, оскільки завдяки впливу ульт-
развуку (УЗ) на нейроепітелій пригнічується 
продукція ендолімфи [4]. Низка досліджень 
виявила, що УЗ викликає зміни у рецепторах 
не тільки півколових каналів та вестибуляр-
ного відділу, але й завитки. При цьому спо-
стерігається деструкція волоскових клітин 
спірального органа, зменшення кількості 
клітин спіральної зв’язки, значне ушкоджен-
ня гребінця заднього півколового каналу [4]. 
Отримані клінічні дані після проведення УЗ 
втручань свідчать про позитивний їх вплив 
на вестибулярну дисфункцію [1] та неодно-
значну дію на слухову функцію [25]. 

Іншим методом деструкції є кріохіру-
ргія лабіринту, що вперше була проведена 
House у 1966 р. [33]. В результаті кріодії 
пошкоджується рейснерова та базилярна 
мембрани завитки, і виникає постійна ендо-
перилімфатична фістула. Операція мала 
позитивні наслідки у пацієнтів з хворобою 
Меньєра [50], але останнім часом майже не 
використовується у клініці. 

З метою виключення вестибулярних 
рецепторів була запропонована хімічна ла-
біринтектомія [27], що також не здобула 
популярності. 

Більш розповсюдженою методикою хі-
рургічного втручання при хворобі Меньєра є 
операція вестибулярної нейректомії, що на-
лежить до “полудеструктивної хірургії”. Впе-
рше операцію виконав Dandy у 1928 р. [4], але 
довгий час вона не мала широкого застосу-
вання у зв’язку з численними ускладненнями 
– парезом n. facialis, ліквореєю, менінгітом. 
Останнім часом, у зв’язку з розвитком отохі-
рургії популярність операції збільшилась. 
Хірурги стали пропонувати використання 
різних оперативних доступів: субокципіталь-
ний, транстемпоральний [28], транслабіринт-
ний [29, 30]. У наш час операція виконується 
з одночасним видаленням ганглію Скарпа. Це 
дозволило дослідити ганглій гістологічно у 
пацієнтів з хворобою Меньєра. Було конста-
товано розрощення у ньому сполучної ткани-
ни, накопичення ліпофусцину та судинну 
перебудову ганглію [4]. 

Прихильники транстемпорального до-
ступу до внутрішнього слухового ходу спо-
стерігали позитивний вплив на вестибуляр-

ну дисфункцію у 90-92% хворих та на слу-
хову функцію у 10-12% [21]. Недоліком 
цього методу нейректомії виявились такі 
ускладнення, як глухота (4%), парез 
n.facialis (3-5% за даними різних дослідни-
ків), неповна центральна компенсація вес-
тибулярної функції (20%) [46]. 

У пацієнтів з наявністю інтенсивного 
вушного шуму хірурги під час операції ре-
комендують одночасне пересічення слухо-
вого, а іноді і проміжного нервів [4]. Прове-
дення перед операцією комп’ютерної томо-
графії вискових кісток дозволяє чітко орієн-
туватись у анатомічних особливостях конк-
ретного хворого [40]. 

При субокципітальному доступі VIII 
черепний нерв більш легко досяжний, але, 
за спостереженням хірургів, виникають пе-
вні складності при ідентифікації кохлеарної 
та вестибулярної порції кохлеовестибуляр-
ного нерва [26] Результати операцій при 
субокципітальному та транстемпоральному 
доступі суттєво не відрізняються [34, 46]. 

При однобічній нейректомії VIII чере-
пного нерва компенсація функції рівноваги 
відбувається протягом 2-3 міс [16]. Як пока-
зали дослідження, компенсація (за оцінкою 
стійкості при ході та у позі Ромберга, реєст-
рація спонтанного ністагма, ністагма поло-
ження, реакції на обертання, калоричного та 
електричного подразнення) охоплює окремі 
ділянки вестибулярної активності у різний 
час: найбільш швидко нормалізуються сен-
сорні та вегетативні процеси, в той же час 
спонтанний ністагм та асиметрія м’язового 
тонусу виявляються протягом 1,5-2 міс. 

Деякі клінічні дослідження [46] пока-
зали, що при однаковій ефективності лабі-
ринтектомії та нейректомії у відношенні 
попередження нападів запаморочення селе-
ктивна вестибулярна нейректомія зберігає 
функцію слуху у більшості хворих. Але 
операція потребує більш тривалої госпіталі-
зації пацієнтів, збільшення часу реабілітації 
та частіше супроводжується згаданими 
ускладненнями. 

Експериментальні дослідження свід-
чать про те, що після однобічної лабіринтек-
томії найбільш швидко компенсація відбува-
ється у вегетативній сфері, більш повільно – 
у реакціях ністагма [7, 8]. Клінічні ж дослі-
дження підтверджують наявність компенса-
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ції у хворих, у яких була виконана унілате-
ральна вестибулярна деаферентація, однак 
вона може мати неповний характер. Резуль-
тат інтракраніальної селективної нефректомії 
вестибулярної порції акустичного нерва за-
лежить від досвіду хірурга, і у деяких дослі-
дників позитивний результат досягає 90%. 

Заслуговує на увагу розроблена М.П. 
Ніколаєвим [7, 8] методика виключення 
вестибулярних рецепторів фронтального чи 
горизонтального півколових каналів шля-
хом опромінення їх кісткових капсул імпу-
льсами високоенергетичного неодимового 
лазера. Ця операція також належить до де-
структивних, але при її виконанні пошко-
джується лише ампулярний рецептор, що 
зберігає хворим слухову функцію. 

Експериментально у лабіринтах, які 
були опромінені лазером, спостерігались 

наступні зміни: відшарування ендосту у 
порожнину лабіринта та зміщення купули 
латерального півколового каналу вбік. При 
цьому дистрофічних змін рецепторних 
утворень не відмічалось. У завитці зміни 
були мінімальні: структура спірального ор-
гана не змінювалась, судинна стрічка та 
спіральний ганглій залишились інтактними. 

Дослідники звертають увагу на пере-
ваги лазеродеструкції півколових каналів у 
порівнянні з вестибулярною нейректомією 
(що може супроводжуватись серйозними 
ускладненнями), УЗ методикою (що погано 
дозується ), кріохірургією [4].  

Використання лазерного опроміню-
вання структур внутрішнього вуха з метою 
пригнічення вестибулярної функції набуває 
останнім часом широкого розповсюдження 
у клініці.  
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