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Хоча секреторний середній отит (ССО) 
є одним із найбільш поширених захворювань 
органу слуху у людей різних вікових катего-
рій як у нашій державі, так і у більшості ін-
ших країн світу, до цього часу питання ком-
плексної діагностики, консервативного та 
хірургічного лікування до кінця не вирішені, 
тому продовжують бути актуальними [2-7, 9-
11, 15, 16, 18, 19, 21, 11]. 

Приділяючи основну увагу слуховим 
порушенням при ССО, ані хворі, ані лікарі 
не пов’язують погіршення самопочуття із 
вестибулярним дискомфортом. Вони пояс-
нюють цей стан супутніми соматичними 
захворюваннями (органів травлення, серце-
во-судинними, неврологічними, ендокрин-
ними та іншими).  

Вітчизняні автори [1, 12], а також на-
ші клінічні спостереження вказують на те, 
що у хворих на ССО є скарги на вестибуля-
рні розлади, які знижують результати хірур-
гічного та консервативного лікування, пра-
цездатність та нерідко призводять до інва-
лідності. Тому бажано проводити повне 
обстеження всіх функцій органу слуху, у 
тому числі вестибулярної, при цьому захво-
рюванні для удосконалення діагностичних 
завдань та оптимізації лікування.  

Відомо, що анатомічно, фізіологічно 
та функціонально різні відділи органу слуху 
тісно пов’язані між собою. Зокрема, існу-
ють зв`язки вестибулярного лабіринта з 
середнім та внутрішнім вухом. Патологіч-
ний вміст середнього вуха (гнійний чи не-
гнійний), викликаючи порушення звукопро-

відної функції, може проникнути через вік-
на присінка та завитки у внутрішнє вухо й 
лабіринт, внаслідок цього розвивається вес-
тибулярна дисфункція (ВД) та сенсоронев-
ральна приглухуватість (СНП). 

Існує тісний зв`язок між внутрішнім 
вухом та лабіринтом, бо загальний гладкий 
кінець переднього та заднього півколових 
каналів вступає в еліптичний мішечок, який 
пов'язаний зі сферичним мішечком вузень-
ким протоком, котрий з`єднується із завит-
кою. Через цей проток часто проникають 
патологічні чинники, спричиняючи ВД та 
СНП. Через гемато-лабіринтний чи гемато-
енцефалічний бар’єри певні шкідливі чин-
ники проникають до внутрішнього вуха та 
лабіринта, викликаючи токсичну чи алергі-
чну реакції, які супроводжуються сенсоро-
невральними та вестибулярними розладами. 

Крім того, всі відділи органу слуху ті-
сно пов’язані із системою мозкового крово-
обігу, з верхніми дихальними шляхами, з 
ендокринною системою та іншими систе-
мами організму. Цей взаємозв’язок зумов-
лює високу сенсорну чутливість до патоло-
гічних змін у цих системах. Ці зміни є при-
чиною вушних і захворювань, які нерідко 
призводять до складних медичних та соціа-
льних ускладнень [2, 8, 14, 20, 23 та ін.].  

Мета роботи – вивчити показники ве-
стибулометрії у хворих на ССО для оптимі-
зації діагностики та лікування, а також для 
оцінки його функціональної ефективності. 

Завдання обстежень – визначити 
стан, рівень, ступінь прояву вестибулярних 
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порушень при ССО, функціональну ефекти-
вність лікування, роль вестибулометрії у 
прогностичних, профілактичних та соціаль-
но-експертних питаннях. 

 
Матеріал та методи 
Відібрано 104 хворих на ССО віком 

від 18 до 87 років, які були обстежені та 
проліковані у відділі мікрохірургії вуха та 
отонейрохірургії ДУ «Інститут отоларинго-
логії ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН 
України». 33 хворих на гострий секретор-
ний середній отит (ГССО) склали 1-у групу, 
71 пацієнт з рецидивуючим секреторним 
середнім отитом (РССО) – 2-у групу. У цих 
хворих проведено аналіз результатів аудіо-
метричного та вестибулометричного обсте-
ження до, а також у динаміці після лікуван-
ня, зокрема, у віддалені строки – через 18-
24 міс. 

Аудіометричне обстеження виконува-
лось на аудіометрі “Itera” (Данія) та МА-31 
(Німеччина). Імпедансометрія та оцінка 
функції слухової труби проводилась на ана-
лізаторі середнього вуха «Interacoustics AT-
235H» (Данія). 

Вестибулометрія за схемою В.Г. База-
рова (1988) включала визначення функції 
рівноваги, реєстрацію методом електроніс-
тагмографії (ЕНГ) спонтанного ністагму 
(SNy), позиційного (PNy) та експеримента-
льної ністагмової реакції при обертовій кла-
сичній пробі Барані, з урахуванням трива-
лості вестибуло-сенсорних реакцій (ВСР) та 
ступеня прояву вестибуло-вегетативних 
реакцій (ВВР) на вітчизняному комп’ютер-
ному комплексі M-Test Neuro НВП «DX-
системи» (Харків). 

Враховувались не тільки зміни слухо-
вої та вестибулярної функцій, але й струк-
турні дані, отримані при спіральній 
комп`ютерній томографії (СKT) як при дво-
бічних, так і, особливо, при однобічних 
ССО. 

 
Результати досліджень  
та їх обговорення 
При вестибулометрії у 26 осіб (у 25% 

випадках) зі 104 обстежених хворих тільки 
при прицільному опитуванні виявлено скар-
ги на вестибулярні розлади. До лікування 
вестибулярна функція у межах норми при 

вестибулометрії була зафіксована у 3 хво-
рих зі 104 з різновидами ССО. У решти (у 
101 особи або у 97,5% випадків) визначено 
приховану чи явну вестибулярну дисфунк-
цію (ВД) І та ІІ ст. за типом периферичного 
синдрому (відповідно до МКХ-10, H-81.2) зі 
збереженням законів векторіальності.  

З 33 хворих на ГССО 1-ї групи у 9 
осіб із кондуктивною приглухуватістю І ст., 
при якій кістково-повітряний інтервал (КПІ) 
не перевищував 15-25 дБ, при вестибуломе-
трії тільки при функціональних наванта-
женнях виявлено ВД. Вона проявлялась 
незначною гіперрефлексією експеримента-
льної ністагмової реакції з боку хворого 
вуха без порушень рівноваги та без спон-
танного чи позиційного ністагму, що вказу-
вало на її прихований прояв. У 11 осіб з 
кондуктивною приглухуватістю ІІ ст. з ве-
личиною КПІ у межах 26-40 дБ визначено 
помірну гіперрефлексію експериментально-
го ністагму, яка супроводжувалась розлада-
ми статичної та кінетичної рівноваги, без 
прояву спонтанного чи позиційного ністаг-
мів, що вказувало на явний ВД І ст. У решти 
13 осіб цієї групи зі змішаною приглухува-
тістю ІІ ст., коли поряд з кондуктивною 
приглухуватістю відмічено зниження поро-
гів по кістковій провідності на 20-35дБ у 
діапазоні високих частот (4,0-8,0 кГц), зафі-
ксовано спонтанні вестибулярні розлади, а 
саме: порушення рівноваги, наявність спон-
танного ністагму та значну за кількісними 
показниками гіперрефлексію експеримента-
льної ністагмової реакції з вестибуло-
вегетативними рефлексами ІІ ст., що свід-
чило про прояв ВД ІІ ст. 

В табл. 1 представлені показники ста-
ну функції рівноваги у хворих на ГССО до 
та у віддалені строки (через 18-24 міс) після 
лікування. 

Як вказують дані, наведені в табл. 1, у 
9 осіб з кондуктивною приглухуватістю І 
ст., у яких функція рівноваги була у межах 
норми до лікування, після проведеного лі-
кування методом шунтування достовірних 
змін не відмічено. У 11 осіб з кондуктивною 
приглухуватістю ІІ ст. та у 13 хворих зі 
змішаною приглухуватістю ІІ ст. до ліку-
вання зафіксовані порушення як статичної, 
так і кінетичної функції рівноваги, які після 
лікування достовірно покращились. 
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Таблиця 1  
Показники функції рівноваги у хворих на гострий секреторний середній отит  

до та через 18-24 міс. після лікування 

Ступінь  
приглухуватості 

Показники рівноваги 
статична рівновага  

(індекс кефалографії, 
КФГ, ум.од.) 

кінетична рівновага 
крокуючий тест Фукуда 

(ротація у град.) 
пишучий тест 

Фукуда (відхилення у град.) 
до  

лікування 
після  

лікування 
до  

лікування 
після  

лікування 
до  

лікування 
після  

лікування 
 Кондуктивна 
 І ст. (n=9) 4,3±0,2 4,1±0,1 30,5±1,0 28,5±0,9 6,5±0,6 5,3±0,3 

 Кондуктивна  
 ІІ ст. (n=11) 5,1±0,2 4,2±0,1* 45,1±1,2 35,0±0,8* 12,5±0,5 8,1±0,2* 

 Змішана  
 ІІ ст. (n=13) 5,7±0,1 4,6±0,3* 54,5±1,5 39,5±1,1* 15,6±0,2 9,1±0,3* 

 
Примітка: * – достовірність різниці між показниками до та після лікування (р<0,05) 
 
 

Таблиця 2 
Основні показники постобертового ністагму та вестибуло-вегетативних реакцій (ВВР)  

у хворих на ГССО до та через 18-24 міс. після лікування 

Ступінь  
приглухуватості 

Показники постобертового ністагму та вестибуло-вегетативних реакцій 

тривалість, с частота, Гц 
середня амплітуда, мкВ 

на 10 с після стоп-
стимулу 

прояв ВВР 

до  
лікування 

після  
лікування 

до  
лікування 

після  
лікування 

до  
лікування 

після  
лікування 

до  
лікування 

після  
лікування 

Кондуктивна  
І ст. (n=9) 38,6±1,6 32,6±1,0* 3,0±0,12 3,0±0,1 13,5±0,6 11,5±0,1* 0 0 

Кондуктивна  
ІІ ст. (n=11) 46,5±1,1 34,7±1,2* 3,0±0,13 3,0±0,1 17,5±0,5 14,3±0,4* І ст. 0 

Змішана ІІ ст.  
(n=13) 49,6±1,5 35,6±1,3* 2,9±0,12 2,9±0,1 14,5±0,2 10,5±0,3* ІІ ст. 0 

 
Примітка: * – достовірність різниці між показниками до та після лікування (р<0,05). 
  
 
В табл. 2 наведено середньостатисти-

чні показники постобертової експеримента-
льної ністагмової реакції з урахуванням 
ступеня прояву вестибуло-вегетативних 
реакцій (ВВР) у хворих на ГССО до та у 
віддалені строки після лікування. 

Наведені в табл. 2 дані вказують, що у 
33 хворих на ГССО 1-ї групи зафіксовано 
явища гіперрефлексії постобертової ністаг-
мової реакції, яка характеризувалась подо-
вженням її тривалості та збільшенням сере-
дньої амплітуди на 10-секундному відрізку 
часу після стоп-стимулу, а також вестибуло-
вегетативними рефлексами І і ІІ ст. (нудо-
тою, позивами до блювоти, аритмічністю 

пульсу, почервонінням шкірних покровів). 
Відмічено, що зі збільшенням прояву приг-
лухуватості при ГССО у цих осіб були збі-
льшені вищеназвані параметри постоберто-
вої реакції, тобто зросли явища гіперрефле-
ксії. У 9 хворих з кондуктивною приглуху-
ватістю І ст. гіперрефлексія експеримента-
льної реакції незначна з боку хворого вуха і 
свідчить про наявність прихованої ВД, а зі 
збільшенням ступеня порушень слуху від-
мічено подовження тривалості та збільшен-
ня середньої амплітуди постобертової ніста-
гмової реакції. Цей факт може бути критері-
єм ризику виникнення сенсороневральних 
ускладнень. 
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У 33 хворих на ГССО 1-ї групи після 
лікування, за даними табл. 2, зафіксовано 
достовірне зменшення величин постоберто-
вої ністагмової реакції та зникнення патоло-
гічних вестибуло-вегетативних рефлексів, а 
саме: нудоти, позивів на блювоту, аритміч-
ності пульсу, а також відмічено нормаліза-
цію кольору шкірних покровів. 

Ілюстрацією викладеному на рис. 1 
представлені результати аудіометрії хворої 
К., 42 р., з лівобічним ГССО, у котрої після 
шунтування зареєстровано покращення гос-
троти слуху зліва як за даними тональних, 
так і мовних тестів. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Аудіограма хворої К., 42 р., з конду-

ктивною приглухуватістю І ст. при лівобічному 
ГССО. Аудіометричні лінії синім кольором до та 
червоним – після лікування. 

 
На рис. 2 наведено дані електроніста-

гмографії (ЕНГ) хворої К., 42 р. з лівобіч-
ним ГССО. На 1-й верхній ЕНГ зареєстро-
вані більші величини середньої амплітуди 
постобертової експериментальної ністагмо-
вої реакції (стан гіперрефлексії) з лівого 
хворого вуха у порівнянні з параметрами 
амплітуди постобертової ністагмової реакції 
з правого здорового вуха на 2-й нижній 
ЕНГ.  

На рис. 3 наведено дані ЕНГ хворої К., 
42 р., після лікування лівобічного ГССО. На 
1-й верхній лінії ЕНГ зафіксовано зменшені 
кількісні параметри постобертової ністаг-
мової реакції зліва, що вказує на її покра-
щення після лікування. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Електроністагмограма хворої К., 42 

р., з лівобічним ГССО до лікування. 
 

   

  

 
 
 
 
 
 
 Рис. 3. Електроністагмограма хворої К., 42 

р. з лівобічним ГССО після лікування. 
 
 
Аналіз вестибулометричних показни-

ків через 18-24 міс після лікування свідчить, 
що паралельно з покращенням слуху після 
шунтування, у всіх 33 хворих на ГССО 1-ї 
групи зафіксовано відновлення або часткове 
покращення вестибулярної функції, яке 
проявляється зменшенням параметрів скла-
дових вестибулярних реакцій (статичної та 
кінетичної рівноваги, постобертової експе-
риментальної ністагмової реакції та зник-
нення патологічних вестибуло-вегетивних 
рефлексів). 

Таким чином, показники вестибуло-
метричних обстежень у хворих на ГССО 
свідчать, що стан гіперрефлексії, визначе-
ний при функціональних навантаженнях, є 
своєчасним виявленням прихованої або яв-
ної ВД. Зміни параметрів як спонтанних 
реакцій, так і викликаних при функціональ-
ній обертовій стимуляції служать одним із 
об’єктивних контролів ефективності ліку-
вання, прогностичним критерієм ризику 
сенсороневральних порушень, об’єктивним 
маркером для вирішення соціально-
експертних та профілактичних проблем. 

З 71 хворого на РССО 2-ї групи при 
вестибулометричному обстеженні до ліку-
вання у 21 особи з кондуктивною приглуху-
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ватістю ІІ ст. та у 50 осіб зі змішаною приг-
лухуватістю ІІІ та ІV ст. зареєстровано гіпо-
рефлексію різного прояву експерименталь-
ного ністагму з боку проблемних вух. Ліку-
вання було здійснено за прийнятою у відділі 
схемою. У 22 хворих на РССО без блоку 
адитуса та слухової труби, які склали підг-
рупу 2-а, проведено шунтування барабанної 
порожнини трубкою Сільверстейна на тер-
мін до самостійного виходу трубки при від-
новленні функції слухової труби. У решти 49 
хворих з РССО було проведено 2-етапне 
лікування. З них 24 особам з наявністю бло-

ку адитуса та відсутністю вентиляції клітин 
соскоподібного паростка, які склали підгру-
пу 2-б, на 1-му етапі було проведено мастої-
дотомію, бужування слухової труби та дре-
нування соскоподібного паростку. 25 хво-
рим, що увійшли до підгрупи 2-в, на 1-му 
етапі проведено лікування виявлених алергі-
чних захворювань та санацію верхніх диха-
льних шляхів. На 2-му етапі – шунтування.  

В табл. 3 наведено показники статич-
ної та кінетичної рівноваги у хворих на 
РССО 2-ї групи до та у віддалені строки 
(через 18-24 міс) після лікування. 

 
Таблиця 3 

Показники функції рівноваги у хворих на РССО 2-ї групи 
до та через 18-24 міс після лікування 

Підгрупи Ступінь  
приглухуватості 

Показники рівноваги 
статична рівновага 

(індекс кефалографії, 
КФГ, ум.од.) 

кінетична рівновага 
крокуючий тест Фукуда, 
ротація тіла у градусах 

пишучий тест Фукуда,  
відхилення у градусах 

до  
лікування 

після 
лікування 

до  
лікування 

після 
лікування 

до  
лікування 

після 
лікування 

 2-а (n=22) 

кондуктивна 
ІІ ст. (n=9) 4,7±0,2 4,1±0,1* 48,5±0,6 40,6±0,2* 7,9±0,2 5,1±0,2* 

змішана  
ІІІ ст. (n=5) 4,9±0,2 4,2±0,1* 53,5±0,5 42,3±0,3* 10,1±0,1 8,3±0,1* 

змішана  
IV ст. (n=8) 5,2±0,1 4,2±0,2* 50,6±1,1 45,5±1,0* 11,9±0,2 7,5±0,2* 

 2-б (n=24) 

кондуктивна 
ІІ ст. (n=8) 4,9±0,2 4,0±0,3* 45,5±1,0 39,5±1,1* 8,6±0,1 6,5±0,2* 

змішана 
ІІІ ст. (n=6) 5,8±0,2 4,8±0,1* 55,1±1,2 32,0±0,9* 9,6±0,2 7,2±0,3* 

змішана 
IV ст. (n=10) 7,9±0,1 4,9±0,2* 63,2±1,0 60,5±0,2* 12,5±0,3 10,5±0,1* 

 2-в (n=25) 

кондуктивна 
ІІ ст. (n=4) 5,1±0,2 4,1±0,1* 43,6±0,1 40,5±0,1* 7,9±0,3 5,5±0,1* 

змішана  
ІІІ ст. (n=10) 6,4±0,3 4,3±0,1* 49,5±0,2 41,5±0,2* 11,6±0,2 9,6±0,3* 

змішана  
IV ст. (n=11) 5,5±0,2 4,5±0,3 55,5±0,1 48,6±0,3* 13,5±0,1 10,7±0,3* 

 
Примітка: * – достовірність різниці між показниками до та після лікування (р<0,05) 
  
 
Згідно результатів, наведених в табл. 

3, показники статичної та кінетичної рівно-
ваги у хворих на РССО всіх підгруп 2-ї гру-
пи після лікування достовірно покращи-
лись. 

В табл. 4 наведено основні показники 
постобертової експериментальної ністагмо-
вої реакції у хворих на РССО 2-ї групи до та 
у віддалені строки після лікування. 

За даними табл. 4, тривалість посто-
бертової ністагмової реакції у хворих на 
РССО підгруп 2-а, 2-б, 2-в та середні вели-
чини її амплітуд на 10-секундному відрізку 
часу після стоп-стимулу до лікування були 
зменшені, що вказує на явища її гіпорефле-
ксії (зниження або пригнічення), прояв ве-
личин досліджуваних параметрів якої в осіб 
підгрупи 2-б з приглухуватістю ІІІ та ІV 
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ступеня більш знижений, ніж в осіб з мен-
шим ступенем зниження слуху (підгрупа 2-
а). Ці дані вказують на певний взає-

мозв’язок між значним зниженням гостроти 
слуху та станом гіпорефлексії у хворих на 
РССО.  

 

Таблиця 4 
Основні показники постобертової ністагмової реакції  

до та через 18-24 міс. після лікування 

Підгрупи Ступінь  
приглухуватості 

Показники постобертової ністагмової реакції 

тривалість, с частота, Гц середня амплітуда, мкВ  
на 10 с після стоп-стимулу 

до після до після до після 

2-а (n=22) 

кондуктивна 
ІІ ст. (n=9) 18,1±0,3 22,0±0,1* 2,8±0,2 2,8±0,1 13,5±0,4 16,1±0,3* 

змішана  
ІІІ ст. (n=5) 15,0±0,2 20,6±0,3* 2,9±0,3 2,9±0,2 11,2±0,2 15,5±0,1* 

змішана  
IV ст. (n=8) 6,9±0,4 8,6±0,2* 2,5±0,3 2,5±0,1 10,6±0,2 13,2±0,1* 

2-б (n=24) 

кондуктивна 
ІІ ст. (n=8) 16,5±0,1 23,3±0,2* 2,7±0,2 2,7±0,1 13,1±0,1 14,9±0,2* 

змішана 
ІІІ ст. (n=6) 11,8±0,3 15,6±0,2* 2,6±0,2 2,5±0,1 10,2±0,1 11,7±0,1* 

змішана 
IV ст. (n=10) 10,9±0,1 14,6±0,2* 2,7±0,3 2,6±0,2 8,5±0,3 7,6±0,2* 

2-в (n=25) 

кондуктивна 
ІІ ст. (n=4) 17,0±0,1 22,4±0,2* 2,5±0,3 2,5±0,2 11,6±0,1 12,9±0,3* 

змішана  
ІІІ ст. (n=10) 13,8±0,3 19,6±02* 2,7±0,3 2,7±0,3 9,0±0,1 10,8±0,2* 

змішана  
IV ст. (n=11) 11,7±0,2 14,5±0,2* 2,6±0,1 2,6±0,1 8,2±0,1 9,9±0,2* 

 
Примітка *- достовірність різниці між окремими показниками постобертового ністагму до та після 

лікування (р<0,05). 

 
 
Після проведеного як одноетапного, 

так і двохетапного лікування, коли було 
досягнуто часткове або повне відновлення 
вентиляційної функції середнього вуха, при 
вестибулометрії відзначено достовірні змі-
ни покращення показників при виконанні 
статичних та кінетичних тестів функції рів-
новаги (див. табл. 3), а також достовірне 
збільшення вищеназваних параметрів пос-
тобертової ністагмової реакції (див. табл. 4). 

 Ілюстрацією отриманих обстежень є 
дані хв. С., 26 р. підгрупи 2-а з двобічним 
РССО, які наведено на рис. 4-6. 

За даними рис. 4, на аудіограмі до лі-
кування зафіксовано двобічну змішану при-
глухуватість ІІ ст. (S>D) з елементами зни-
ження гостроти слуху по кістковій провід-
ності в діапазоні 6,0-8,0 кГц на 15,0-30,0 дБ 
з кістково-повітряним інтервалом (КПІ) на 
частотах 0,125-8,0 кГц в межах 30,0-45,0 дБ. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 4. Аудіограма хв. С., 26 р., з двобічним 

РССО. Аудіометричні лінії синім кольором – до 
лікування, червоним – після лікування.  
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Після лікування відмічено зменшення 
КПІ на 20,0-25,0 дБ та покращення порогів 
по кістковій провідності, що вказує на май-
же симетричне покращення гостроти слуху.  

На рис. 5 наведені дані електроністаг-
мографії хв. С., 26 р. до лікування, де кількі-
сні параметри експериментальної ністагмо-
вої реакції зліва (1-а верхня ЕНГ) дещо зни-
жені у порівнянні з правим боком (2-а нижня 
ЕНГ), як при аудіометричному обстеженні. 
На рис. 6 наведено результати електроніста-
гмографії цього ж хворого, на якій відзначе-
но майже симетричні величини кількісних 
параметрів експериментальної ністагмової 
реакції з обох боків після лікування. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Електроністагмограма хв. С., 26 р., з 
двобічним РССО до лікування. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Рис. 6. Електроністагмограма хв.С., 26 років 

з двобічним РССО після лікування. 
 
На рис. 7 представлено результати ау-

діометрії хв. Г., 45 р., з лівобічним РССО. 
До лікування визначено змішану приглуху-
ватість з КПІ по всій тон шкалі від 25,0 до 
45,0 дБ, тональні пороги повітрянопроведе-
них звуків мають нисхідний рівень, особли-
во в ділянці 3,0-8,0 кГц, який досягає 70,0-
80,0 дБ, зі зниженням порогів кістковопро-
ведених звуків у цьому ж діапазоні частот 
від 30,0 до 35,0 дБ. Після лікування відмі-
чено зменшення порогів сприйняття повіт-
рянопроведених та кістковопроведених зву-
ків за даними тональних та мовних тестів, зі 

зменшенням КПІ на 25,0-35,0 дБ. Гострота 
слуху на правому вусі була у межах норми 
до та після лікування. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис 7. Результати аудіометрії хв. Г., 45 р., з 

лівобічним РССО. Чорним кольором – до лікуван-
ня, червоним – після лікування. 

 
На рис. 8 наведено дані електроніста-

гмографії хв. Г., 45 р. з лівобічним РССО до 
лікування. На фоновому записі (1-а верхня 
лінія ЕНГ) зареєстровано спонтанний ніс-
тагм у правий (здоровий) бік. У той же бік 
фіксуються відхилення статичних та кіне-
тичних тестів зі збереженням законів векто-
ріальності. 2-а (середня) лінія ЕНГ вказує, 
що параметри постбертової ністагмової ре-
акції вліво зменшені порівняно з величина-
ми постбертової реакції справа (з боку здо-
рового вуха – 3-я нижня лінія). 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 8. Електроністагмограма хв. Г., 45 р., з 

лівобічним РССО до лікування. 
 
На рис. 9 представлена електроністаг-

мограма хв. Г., 45 р., з лівобічним РССО після 
лікування. Як видно з наведеної ілюстрації, 
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спонтанний ністагм не зафіксовано, відмічено 
збільшення параметрів післяобертової ністаг-
мової реакції зліва, тобто зменшилась асиме-
трія між кількісними параметрами ЕНГ між 
лівою та правою (здоровою) сторонами. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 9. Електроністагмограма хв.Г., 45 років 

з лівобічним РССО після лікування. 
 
На рис. 10 представлено результати 

аудіометрії хв. Д., 19 р., з двобічним РССО, 
на рис. 11 наведено електроністагмограму 
того ж пацієнта. Як видно з 1-ї (верхньої) та 
2-ї (нижньої) ліній ЕНГ, амплітуда постобе-
ртової ністагмової реакції знижена з обох 
сторін, що вказує на майже симетричну гі-
порефлексію експериментальної ністагмо-
вої реакції при двобічному РССО. На рис. 
12 представлено електроністагмограму цьо-
го ж обстеженого після лікування. Як видно 
з 1-ї (верхньої) та 2-ї (нижньої) ліній ЕНГ, 
амплітуда постобертової ністагмової реакції 
збільшена, що свідчить про позитивну ди-
наміку проведеного лікування. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 10. Аудіограма хв. Д., 19 р., з двобіч-

ним РССО. Чорним кольором – до лікування, чер-
воним – після лікування. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 11. Електроністагмограма хв. Д., 19 р., 
з двобічним РССО до лікування. 

 
 

 

 

 

 
Рис. 12. Електроністагмограма хв. Д., 19 р., 

з двобічним РССО після лікування. 
 
За результатами вестибулометричних 

обстежень у 104 хворих з ГССО та РССО до 
лікування та через 18-24 міс. після лікуван-
ня зроблено такі висновки. 

 
Висновки  
1. У 97,5% хворих на гострий та реци-

дивуючий секреторний середній отит вияв-
лено вестибулярну дисфункцію за типом 
периферичного вестибулярного синдрому І 
та ІІ ст.  

 2. Виявлена гіперрефлексія експери-
ментального ністагму у хворих із ГССО 
вказує на першочергові порушення у вести-
булярному лабіринті, що можуть служити 
об’єктивним критерієм ризику порушень 
сенсороневральної функції, формуючи змі-
шану приглухуватість. 

3. Визначена гіпорефлексія експери-
ментального ністагму у хворих із РССО при 
прогресуючому зниженні сенсороневраль-
ної функції поглиблює розвиток змішаної 
приглухуватості до соціально неадекватних 
ступенів.  

4. Нормалізація або покращення скла-
дових вестибулярних реакцій після віднов-
лення вентиляційної функції середнього 
вуха є одними із об’єктивних контролів фу-
нкціональної ефективності лікування.  
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5. Вестибулометрію як чутливий та 
об`єктивний маркер рекомендовано включити 
в алгоритм оптимізації діагностики та ліку-

вання при ССО, для контролю його функціо-
нальної ефективності, для вирішення соціаль-
но-експертних та прогностичних проблем. 
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ВЕСТИБУЛОМЕТРИЯ В КОМПЛЕКСНОЙ ДИАГНОСТИКЕ, ЛЕЧЕНИИ  
И ОЦЕНКЕ ЕГО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ У БОЛЬНЫХ  

СЕКРЕТОРНЫМ СРЕДНИМ ОТИТОМ  

Mищанчук Н.С. (Киев) 

А н н о т а ц и я  

У больных секреторным средним отитом выявлены вестибулярные расстройства, которые снижают 
результаты хирургического и консервативного лечения, нарушая трудоспособность и приводя нередко к 
инвалидности.  

Цель исследования – изучить показатели вестибулометрии у больных с секреторным средним оти-
том ля оптимизации диагностики и лечения.  

Maтериалы и методы: Проведен анализ слуховых и вестибулярных нарушений у 104 больных 
секреторным средним отитом в возрасте от 18 до 87 лет, до лечения, а также в динамике 2-летнего наблю-
дения после проведенного лечения. 33 пациента с острым секреторным средним отитом (ОССО) вошли в 
1-ю группу, 71 пациент с рецидивирующим секреторным средним отитом (РССО) – во 2-ю. Аудиометрию 
выполняли на аудиометре «Itera» (Дания) и МА-31 (Германия). Импедансометрию и оценку функции слу-
ховой трубы проводили на анализаторе среднего уха «Interacoustics AT-235H» (Дания). Вестибулометри-
ческие исследования включали изучение функции равновесия, электронистагмографию (ЭНГ) спонтанно-
го, позиционного нистагма, а также экспериментальной нистагменнной реакции при вращательной стиму-
ляции по Барани с учетом вестибуло-вегетативных рефлексов (ВВР) на компьютерном комплексе M-Test 
Neuro «DX-системы» (Украина). Учитывались результаты спиральной компьютерной томографии (СКТ).  

Результаты: До лечения у 101 из 104 обследованных была выявлена скрытая и явная вестибуляр-
ная дисфункция (ВД) по типу периферического вестибулярного синдрома І и ІІ ст. У 20 пациентов с кон-
дуктивной тугоухостью І та ІІ ст., а также смешанной тугоухостью ІІ ст. (13 больных) 1-й группы зафик-
сирована гиперрефлексия экспериментальной нистагменной реакции, проявления которой указывали на 
скрытую или явную ВД. У 31 пациента с кондуктивной тугоухостью ІІ ст. и у 40 – со смешанной тугоухо-
стью ІІІ и ІV ст. 2-й группы была зарегистрирована гипорефлексия экспериментальной нистагменнной 
реакции и нарушения равновесия.  

После лечения у обследованных пациентов обеих групп отмечена нормализация или частичное вос-
становление звукопроводящей и звуковоспринимающей функций слуха, а также всех составляющих вес-
тибулярной функции (показателей равновесия, параметров экспериментальной нистагменной реакции, 
исчезновение спонтанного нистагма, вестибуло-вегетативных патологических рефлексов, а именно – тош-
ноты, позывов к рвоте, аритмичности пульса и других рефлексов).  

Выводы:  
1. В 97,5% больных острым и рецидивирующим секреторным средним отитом выявлена вестибу-

лярная дисфункция по типу периферического вестибулярного синдрома I и II ст. 
2. Обнаруженная гиперрефлексия экспериментального нистагма у больных с ОССО указывает на 

первоочередные нарушения в вестибулярном лабиринте, которые могут служить объективным критерием 
риска возникновения нарушений сенсоневральной функции, формируя смешанную тугоухость. 

3. Выявленная гипорефлексия экспериментального нистагма у больных с РССО при прогресси-
рующем снижении сенсоневральной функции усугубляет развитие смешанной тугоухости до социально 
неадекватных степеней. 

4. Нормализация или улучшение составляющих вестибулярных реакций после восстановления вен-
тиляционной функции среднего уха является объективным контролем функциональной эффективности 
лечения. 

5. Вестибулометрию как чувствительный и объективный маркер рекомендовано включить в алго-
ритм оптимизации диагностики и лечения при секреторном среднем отите, для контроля функциональной 
эффективности лечения, а также для решения социально-экспертных и прогностических проблем. 

Ключевые слова: острый и рецидивирующий секреторный средний отит, звукопроводящая и звуко-
воспринимающая функции слуха, кондуктивная тугоухость, смешанная тугоухость, вестибулометрия, 
вестибулярная дисфункция.  
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VESTIBULAR TESTING IN COMPLEX DIAGNOSIS, TREATMENT AND EVALUATION  
OF ITS FUNCTIONAL EFFICIENCY IN PATIENTS WITH OTITIS MEDIA WITH EFFUSION 

Mishchanchuк NS 

State Institution «O.S. Kolomiychenko Institute of Otolaryngology of National Academy of Medical Sciences  
of Ukraine», Kyiv, Ukraine; e-mаіl: amtc@kndio.кiev.ua 

A b s t r a c t  

Patients with otitis media with effusion (OME) frequently complaint of vestibular disturbances that inter-
fere with the results of surgical and conservative treatment, interrupting the working ability and often lead to disa-
bility. 

Аim. To study the vestibulometry indices in patients with OME to optimize the diagnosis, treatment and 
evaluation of its functional efficiency. 

Materials and methods: The auditory and vestibular disturbances were analyzed in 104 patients with OME 
aged from 18 to 87 years before and in 2 years after treatment. Acute OME (AOME) and recurrent OME (ROME) 
were diagnosed in 33 and 71 persons respectively. The examination of functional balance, electronystagmography 
of spontaneous, positional and experimental nystagmus under Barany rotation test taking into account the vestibu-
lar-vegetative reflexes were performed with the computer complex M-TestNeuro “DX-system” (Ukraine). The 
results of spiral computed tomography were also taken into account. 

Results: Latent and obvious vestibular dysfunctions (VD) by peripheral vestibular syndrome of I and II 
stages were revealed in 101 patients of 104 examined persons before treatment. Hyperreflexia of experimental 
nystagmus reaction, which manifestation is specifying latent or obvious VD was recorded in 20 patients with 
conductive hearing loss of I and II stages, mixed and sensorineural hearing loss of II stage (13 persons) from 33 
patients with ASOM (group 1). 

Hyporeflexia of different manifestations of experimental nystagmus reaction and disbalance was registered 
in 31 person with conductive hearing loss of the IInd stage, and in 40 persona with mixed hearing loss of the IIIth 
and IVth stages from 71 patients with RSOM (group 2). The normalization or partial recovery of sound conduction 
and sound perception functions of hearing, and also the state of vestibular function components (balance indices, 
experimental nystagmus reaction, disappearance of spontaneous nystagmus and vestibular-vegetative pathological 
reflexes such as nausea, feeling of vomiting, a rhythmic pulse and other pathological reflexes) were recorded in a 
ll patients after treatment. 

Соnсlusions: Manifestations of vestibular dysfunction by the type of peripheral vestibular syndrome of the 
I stand IInd stages were revealed in patients with acute and recurrent OME in 97.5 % cases. Hyperreflexia of expe-
rimental nystagmus reaction in patients with AOME indicates disturbances in the vestibular labyrinth, which con-
serves objective criterion for prognosis of disorders in sound perception of hearing function, forming the devel-
opment of mixed hearing loss. Hyporeflexia of experimental nystagmus reactions in patients with ROME en-
hances the development of mixed hearing loss to socially inadequate levels under progressive decrease in sound 
perception function.  The improvement or normalization of VD reaction components is one of the objective treat-
ment efficacy indicators that were noted after the restoration of ventilation function in the middle ear. 

Vestibular testing as a sensitive and objective marker is recommended to include in to the algorithm for op-
timizing diagnosis and treatment of OME, as well as to resolve social expert and prognostic problems. 

Keywords: otitis media with effusion, sound conduction hearing function, sound perception hearing func-
tion, mixed hearing loss, vestibular testing, vestibular dysfunction. 
 
 
 


