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Г.Е. Тімен та співавтори [17], С.А. 

Артюшкин и соавторы [3], Д.Н. Сабирьянов 
[14] та багато інших авторів підкреслюють 
важливість соціальних та економічних ас-
пектів своєчасного виявлення сенсоневра-
льної приглухуватості (СНП). Відомо та-
кож, що ранні зміни в коркових структурах 
слухового аналізатора дозволяють виявити 
довголатентні слухові викликані потенціали 
(ДСВП), стовбуромозкових – коротколатен-
тні (КСВП), периферичному – дослідження 
слуху на тони в розширеному (9-16 кГц) 
діапазоні частот [1, 8, 9, 15, 18-20, 24, 25, 
27].  

 Відомо і те, що однією з найбільш 
поширених залишається СНП судинного 
ґенезу [6, 10, 11, 17]. Останнім часом 
з’явилося також багато робіт, присвячених 
розвитку СНП під впливом аудіопристроїв у 
осіб молодого віку [4, 5, 13 та ін.], що приз-
водить до збільшення частоти СНП. 

 А.В. Куренков [11], дослідивши 5732 
історій хвороби пацієнтів, яким було прове-
дено аудіометричне дослідження, реєстра-
цію КСВП і тимпанометрію, виявив, що в 
67,3 % випадків гіпертонічна хвороба (ГХ) є 
супутнім соматичним захворюванням у 
хворих з СНП, на що вказували і багато 
інших авторів. Автор також зазначає, що 
раннє виявлення факторів розвитку СНП та 
сенсоневральних порушень дозволить уни-
кнути прогресування зниження слуху і ре-
комендує дотримування чіткого контролю 
за рівнем АТ. До того ж, Н.Л. Кунельська та 
співавтори [10] зазначають, що наявність у 

хворих з кохлеовестибулопатією супутніх 
порушень психоемоційного статусу часто 
обумовлює недостатню ефективність меди-
каментозного лікування слухової та вести-
булярної функції. З іншого боку, в літерату-
рі є роботи, які свідчать, що порушення 
психоемоційного статусу у хворих само по 
собі може викликати або погіршувати такі 
патологічні симптоми, як суб’єктивний ву-
шний шум і запаморочення [5, 8, 11]. М.В. 
Єрьоміна зі співавторами [6] виявила скарги 
на вушний шум у 53,6% хворих з кохлеове-
стибулярними порушеннями, обумовлени-
ми гемодинамичними змінами в хребетних 
артеріях. В роботах К.В. Овсяник [12], Б.М. 
Сагаловича, В.Т. Пальчуна [15], Т.А. Шид-
ловської та співавторів [18-20], Ф.Н. Солда-
ткіної та співавторів [16] показано важливе 
значення дослідження центральних відділів 
слухового аналізатора – стовбуромозкових 
та коркових, за даними КСВП та ДСВП, 
відповідно.  

 Мета роботи – дослідити часові 
показники КСВП і ДСВП у взаємозв’язку з 
даними про стан ЦНС та мозкового кровоо-
бігу (за даними ЕЕГ і РЕГ, відповідно) у 
хворих з початковою СНП судинного ґене-
зу, коли порушення слуху за типом звукос-
прийняття стосувалося лише розширеного 
(9-16 кГц) діапазону частот при нормально-
му сприйнятті конвенціонального (0,125-8 
кГц) діапазону з наявністю вушного шуму 
та без нього, та виявити найбільш інформа-
тивні з них в залежності від судинного чин-
ника її виникнення. 
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Матеріали та методи дослідження 
Для досягнення поставленої мети на-

ми було обстежено 127 хворих з початко-
вою СНП судинного походження, у яких 
слух на тони в розширеному (9-16 кГц) діа-
пазоні частот був порушеним за типом зву-
косприйняття, а в конвенціональному 
(0,125-8 кГц) – знаходився в межах норми. 
Про порушення функції звукосприйняття у 
досліджуваних нами хворих свідчили каме-
ртональні позитивні досліди Бінга та Феде-
річі, відсутність кістково-повітряного «роз-
риву» для 50 % розбірливості тесту числів-
ників Є.М. Харшака, а також тимпанограма 
типу «А» за даними тимпанометрії. 

Аудіометричне дослідження викону-
валось в звукоізольованій камері, де рівень 
шумового фону не перевищував 30 дБ, за 
допомогою клінічного аудіометра АС-40 
фірми «Interacoustics» (Данія). Визначались 
пороги слуху на тони по кістковій та повіт-
ряній звукопровідності в звичайному (кон-
венціональному) діапазоні частот (0,125-8 
кГц) та по повітряній провідності в розши-
реному (9-16 кГц) діапазоні частот. В усіх 
досліджуваних осіб також проводилась мо-
вна аудіометрія (визначення 50 % розбірли-
вість тесту числівників за Є.М. Харшаком 
та 100 % розбірливість мовного тесту Г.И. 
Гринберга, Л.Р. Зиндера). Крім того, в обла-
сті 0,5; 2 та 4 кГц досліджувались диферен-
ціальні пороги (ДП) за методом Люшера. 

Для визначення стану слухової труби, 
дисфункція якої часто проявляється наявні-
стю вушного шуму, у досліджуваних хво-
рих виконувалась акустична імпедансомет-
рія за допомогою імпедансометра SD-30 
(Німеччина). 

Реєстрація коротколатентних та дов-
голатентних слухових викликаних потенці-
алів проводилась з використанням загаль-
ноприйнятої методики за допомогою аналі-
зуючої системи «Eclipse» фірми «Interacous-
tics». КСВП реєстрували у відповідь на кла-
цання тривалістю 100 мкс з частотою сліду-
вання 21 в 1 с, інтенсивністю 80 дБ над су-
б'єктивним порогом чутливості. Аналізу 
підлягали 1024 усереднених викликаних 
кривих із застосуванням низькочастотного 
(200 Гц) і високочастотного (2000 Гц) філь-
трів з епохою аналізу 10 мс. При аналiзi 
отриманих кривих брались до уваги чіткість 

отриманої відповіді, форма кривої, латентні 
періоди пiкiв (ЛПП) I, II, III, IV i V хвиль 
КСВП, а також міжпiковi iнтервали (МПІ) I-
III, III-V i I-V хвиль КСВП. ДСВП реєстру-
вали у відповідь на іпсилатеральну монау-
ральну стимуляцію – тональні посилки три-
валiстю 300 мс, iнтенсивнiстю 40 дБ над 
суб'єктивним порогом чутливості з часто-
тою заповнення 1 та 4 кГц (час зростання і 
спаду – 20 мс). Частота слідування імпуль-
сів становила 0,5 кГц, кількість вибірок – 
32. Використовувався час аналізу 750 мс 
при смузі пропускання фiльтрiв 2-20 Гц. 
При аналізі отриманих кривих приймались 
до уваги чіткість отриманої відповіді, фор-
ма кривої, латентні періоди піків хвиль Р1, 
N1, Р2 і N2 ДСВП. 

Для дослідження мозкового кровообі-
гу застосовувалась реоенцефалографія у 
фронтомастоїдальному і окципітомастоїда-
льному відведеннях, яка відображає його 
стан, відповідно, в каротидній та вертебра-
льно-базилярній системах.  

Обстеження проводилось за допомо-
гою комп’ютерного реографа фірми "DX-
системи" (Україна). Фонові реоенцефалог-
рами обстежуваних записувались у поло-
женні пацієнта сидячи. Шкіра обстежуваних 
в місцях прикріплення електродів обробля-
лась 96 % спиртом.  

Аналізуючи реоенцефалографічні 
криві якісно, брались до уваги вираженість 
та кількість додаткових зубців, їх розташу-
вання щодо вершини, виразність інцизури 
або ж її відсутність, наявність венозної хви-
лі в пресистолі та форму катакроти, наяв-
ність ознак ангіоспазму та ін. 

При необхідності, пацієнтам призна-
чалось УЗДГ судин голови та шиї та консу-
льтація невролога. 

Методика виконання роботи також 
передбачала проведення електроенцефалог-
рафії для оцінки стану ЦНС за допомогою 
комп’ютерного електроенцефалографа фір-
ми “DХ-системи” (Україна) в сидячому по-
ложенні пацієнта при розслабленій муску-
латурі для виключення м’язових артефактів 
при записі електроенцефалограм (ЕЕГ) в 
екранованій та звукозаглушеній кімнаті. 
Електроди накладались таким чином, щоб 
рівномірно охоплювати лобні, скроневі та 
потиличні області обох півкуль, згідно схе-
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ми накладання електродів “10-20”, рекоме-
ндованої міжнародною федерацією елект-
роенцефалографії. В місцях накладання 
електродів шкіру ретельно знежирювали 96 
% спиртом. Проводили фоновий запис, а 
також використовували функціональні на-
вантаження (реакція на закривання-
відкривання очей, ритмічну фотостимуля-
цію та 3-хвилинну гіпервентиляцію). Аналіз 
електроенцефалограм проводився з ураху-
ванням основних показників, характерних 
для нормальних і патологічних змін при 
проведенні запису, з використанням візуа-
льно-графічного аналізу, відповідно до кла-
сифікації А.Є. Жирмунської [7].  

Дослідження отоакустичної емісії 
(ОАЕ) проводили у напівлежачому поло-
женні пацієнта в екранованій звукоізольо-
ваній камері за допомогою аналізуючої сис-
теми Eclipse "Interacoustics" (Данія). 

Статистична обробка отриманих ре-
зультатів здійснювалась за загальноприйня-
тими методиками математичної статистики 
із застосуванням персонального комп'юте-
ра. Вірогідність змін і відмінностей між 
порівнювальними величинами оцінювалась 
за критерієм достовірності різниці (t) та 
таблиці Ст’юдента.  

Для дослідження поставленої мети 
нами було обстежено 127 хворих з початко-
вою СНП судинного ґенезу віком від 18 до 
30 років, які були розподілені на 3 групи в 
залежності від судинного чинника, який її 
викликав. 

На рис. 1 представлено запис реоен-
цефалограми обстеженого С., 26 р. контро-
льної групи.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Запис РЕГ обстеженого С., 26 р. (ко-

нтрольна група). 

До підгрупи «А» увійшло 67 хворих, у 
яких СНП розвивалась на фоні нестійкого 
артеріального тиску зі схильністю до його 
підвищення. Характерну аудіограму обсте-
женого цієї підгрупи представлено на рис. 
2, а запис РЕГ – на рис. 3. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Аудіограма хворого М., 32 р. (підг-

рупа "А"). 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3. Запис РЕГ хворого М., 32 роки (підг-

рупа "А") 
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Підгрупу «Б» склали 26 (20,5%) хво-
рих з початковою СНП та нестійким артері-
альним тиском, але зі схильністю до його 
зниження. Характерну аудіограму обстеже-
ного цієї підгрупи представлено на рис. 4, а 
запис РЕГ – на рис. 5. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 4. Аудіограма хворої С., 30 років (підг-

рупа "Б") 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 5. Запис РЕГ хворої С., 30 років (підг-

рупа "Б"). 

До підгрупи «В» увійшли 75 хворих 
(26,8%), у яких СНП розвинулась на фоні 
початкової вертебрально-базилярної судин-
ної недостатності (ВБСН). Характерну ауді-
ограму пацієнта цієї підгрупи представлено 
на рис. 6, а запис РЕГ – на рис. 7. За даними 
МРТ, у хворого Д., 46 р. є ознаки патологіч-
ної звивистості правої вертебральної арте-
рії, на РЕГ – виражене зниження пульсового 
кровонаповнення в вертебрально-базиляр-
ній системі справа. Найчастіше початкова 
СНП судинного ґенезу була обумовлена 
невираженою вертебрально-базилярною 
судинною недостатністю (ВБСН) (52,7%). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 6. Аудіограма хворого Д., 46 років (під-

група "В") 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7. Запис РЕГ хворого Д., 46 років (підг-
рупа "В") 
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Результати дослідження  
та їх обговорення 
Аналізуючи скарги хворих виявлено, 

що окрім порушення слуху, на що скаржи-
лися далеко не всі обстежені, більше поло-
вини пацієнтів підгрупи «А» висували скар-

ги також і на вушний шум (67,2%, рис. 8). 
Однак 12,3% хворих цієї підгрупи на пору-
шення слуху не скаржилися. На порушення 
слуху не мали скарг також 46,2% хворих 
підгрупи "Б", проте в підгрупі "В" всі хворі 
мали скарги на порушення слуху. 

 

  

 

Рис. 8. Розподіл скарг хворих з початковою СНП судинного генезу в залежності від чинника, який її 
викликав 

 
 

Найбільша кількість хворих (83,3%), 
яких турбував вушний шум, були з підгрупи 
«В», де сенсоневральна приглухуватість 
була обумовлена початковою ВБСН. 

Отже, хворим, які не мають скарг на 
порушення слуху, але їх турбує вушний 
шум, доцільно проводити дослідження слу-
хової функції в розширеному (9-16 кГц) 
діапазоні частот.  

Характеризуючи аудіометричні криві 
у досліджуваних хворих, нам не вдалося 
виявити чіткі характерні риси в залежності 
від характеру судинного чинника, на тлі 
якого вона розвивалась. Лише у обстежених 
підгрупи «В» аудіометрична крива частіше 
мала «обрив» у сприйнятті тонів в області 
14 і 16 кГц, у підгрупи «А» аудіометрична 

крива мала «низхідний» тип з максимумом 
зниження слуху на тони в області 14 і 16 
кГц, а у підгрупи «Б» – «випуклий» (див. 
рис. 6, рис. 2, рис. 4, відповідно).  

Аналізуючи кількісні показники РЕГ, 
у хворих групи «В» в вертебрально-
базилярній системі було виявлено дещо 
знижене пульсове кровонаповнення, про що 
свідчив реографічний індекс (Рі), значення 
якого становило 0,83±0,02 у.о. (при нормі 
1,13±0,03 у.о.), тобто він був достовірно 
(Р<0,05) меншим порівняно з нормою. Крім 
того, мали місце підвищення тонусу мозко-
вих судин і утруднення венозного відтоку 
як в каротидній, так і, особливо, в вертебра-
льно-базилярній системах. Порівняно з но-
рмою у них був достовірно збільшеним і 
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діастолічний індекс (ДСІ), який становив 
65,7±1,2 % (при нормі 59,3±1,5 %) (t=3,3; 
Р<0,01), що свідчить про утруднення веноз-
ного відтоку з порожнини черепа. Зазвичай 
такі хворі скаржаться на тяжкість в області 
потилиці (66,7 %) та запаморочення (53,3 
%), а в поодиноких випадках – і хиткість 
ходи. 83,3 % пацієнтів хвилював високочас-
тотний (частотою 6 кГц і вище) вушний 
шум інтенсивністю 5 дБ і більше. За даними 
УЗДГ судин голови та шиї, у більшості та-
ких хворих виявлялася початкова ВБСН. 

З них у 53,3 % випадків спостеріга-
лись явища ангіоспазму мозкових судин в 
каротидній та у вертебрально-базилярній 
системах, що, очевидно, обумовлювало ная-
вність скарг не лише на вушний шум, а і 
запаморочення (53,3 %) та головний біль 
(46,7 %). На РЕГ у таких хворих спостеріга-
лись явища ангіоспазму - в 78,2% випадках 
в каротидній системі та в 69,1% – у вертеб-
рально-базилярній, що проявлялось наявні-
стю «плато» на верхівці РЕГ, а дикротична 
хвиля при цьому була відсутня або слабко 
виражена і зміщена до верхівки.  

У цих хворих страждали і стовбуромо-
зкові та коркові структури слухового аналі-
затора, про що свідчили результати реєстра-
ції КСВП і ДСВП. Так, у хворих підгрупи 
«В» з наявністю вушного шуму виявлено 
явища подразнення коркових структур слу-
хового аналізатора, про що свідчило досто-
вірне подовження латентного періоду піку 
N2 ДСВП до 262,1±2,2 мс (при нормі 
250,89±2,8 мс; t=3,17; р<0,01), з іпсілатера-
льною стимуляцією тоном 1 кГц. Достовірно 
подовженими у них були також міжпіковий 
інтервал I-V КСВП та ЛПП V хвилі КСВП, 
що свідчить про дисфункцію в стовбурових 
структурах слухового аналізатора.  

На ЕЕГ у 86,7 % хворих підгрупи «В» 
мали місце явища подразнення коркових 
структур головного мозку. Про це свідчило 
достовірне збільшення бета-ритму у скро-
невих та потиличних відведеннях. Це, оче-
видно, спричиняло у хворих підгрупи «В» 
найбільш часті скарги на вушний шум 
(83,3%), запаморочення (53,3%), тяжкість в 
області потилиці (66,7%), порушення сну 
(52,9%) тощо. 

У хворих підгрупи «А» теж мали міс-
це зазначені порушення в коркових струк-

турах слухового аналізатору, але менш ви-
ражені і лише у тих, які мали інтенсивний 
високочастотний вушний шум. В стовбуро-
мозкових структурах зазначених хворих 
змін не виявлено. 

Однак за даними РЕГ майже в усіх 
хворих групи «А» мав місце спазм мозкових 
судин, частіше в каротидній системі, а в вер-
тебрально-базилярній – більш вираженим 
було утруднення венозного відтоку, про що 
свідчили показники ДКІ та ДСІ. Зазначені 
зміни теж були більш виражені у хворих, які 
мали вушний шум, особливо високочастот-
ний (6-8 кГц та вище) з інтенсивністю 5 дБ і 
більше. У хворих підгрупи «А», які мали 
вушний шум та явища подразнення коркових 
структур головного мозку за даними ЕЕГ, а 
на РЕГ мав місце нестійкий тонус церебра-
льних судин, що проявлялося появою кіль-
кох дикротичних зубців замість одного та 
періодична РЕГ-хвиля у вигляді послідовно-
го чередування через неоднакові проміжки 
часу ділянок РЕГ-кривої різної форми, з пе-
реважанням нормального, підвищеного або 
зниженого тонусу. У таких хворих перева-
жали ті чи інші тонічні зміни, але частіше 
спостерігався нестійкий судинний тонус із 
схильністю до його підвищення ніж знижен-
ня. В цих випадках доцільною є консультація 
невропатолога і терапевта, а також суворий 
контроль показників АД та РЕГ та врахуван-
ня їх показників в процесі лікування таких 
хворих.  

Менш виражені зміни як в показниках 
слуху на тони в розширеному (9-16 кГц) 
діапазоні частот при нормі в конвенціаль-
ному (0,125-8 кГц), так і в показниках 
КСВП та ДСВП мали хворі підгрупи «Б», 
тобто ті, які мали нестійкій АТ, але зі схи-
льністю до його зниження. 

РЕГ у більшості хворих підгрупи «Б» 
характеризувала низький тонус мозкових 
судин на фоні нестійкого артеріального ти-
ску зі схильністю до його зниження (див. 
рис. 3). При цьому спостерігалось зростання 
крутизни РЕГ-кривої, скорочувалась трива-
лість її анакортичної фази та загострюва-
лось вершина, зростав дикротичний зубець і 
зміщувався донизу, ближче до основи РЕГ-
кривої. Вушний шум у них виникав менш 
часто та був порогової інтенсивності. У 
хворих підгрупи «Б» за даними реєстрації 
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КСВП значно менш вираженими були зміни 
в ЦНС та стовбуромозкових структурах 
слухового аналізатора. У менший кількості 
та менш вираженими були у них зміни в 
показниках ДСВП (навіть у пацієнтів зі ска-
ргами на вушний шум). Хворі підгрупи «Б» 
швидко засинали, але сон був поверхневий. 
Їх турбували кволість, запаморочення, не 
мали відчуття бадьорості ранком. Особливо 
їх турбував шум вночі. 

Отримані дані важливі при діагности-
ці та своєчасному проведені лікувально-
профілактичних заходів хворих з СНП су-
динного походження, що буде сприяти збе-
реженню їх здоров’я та профілактиці розви-
тку СНП.  

Вони важливі і для виявлення почат-
кових сенсоневральних прояв судинного 
ґенезу та своєчасному проведенню лікува-
льно-профілактичних заходів.  

 
Висновки 
1. При наявності вушного шуму у 

хворих з початковою СНП судинного ґенезу 
слід проводити дослідження слуху на тони 
не лише в конвенціональному (0,125-8 кГц), 
але і в розширеному (9-16 кГц) діапазоні, 
хоча такі хворі і не мають скарг на пору-
шення слуху. 

2. При наявності високочастотного 
шуму, навіть з пороговою інтенсивністю, 
слід досліджувати часові показники як 
КСВП, так і ДСВП, а також стан ЦНС та 
мозкового кровообігу за даними ЕЕГ і РЕГ 
та враховувати їх при діагностиці та ліку-
ванні.  

3. У хворих, які мають нестійкий АТ 
зі схільністю як до його підвищення, так і 
зниження, і які, окрім скарг на порушення 

слуху, мають скарги і на суб’єктивний вуш-
ний шум, слід досліджувати слух на тони в 
розширеному (9-16 кГц) діапазоні частот, а 
також оцінювати стан ЦНС і мозкового 
кровообігу за даними ЕЕГ та РЕГ. 

4. Характеризуючи типи аудіометрич-
них кривих в розширеному (9-16 кГц) діапа-
зоні частот у хворих з початковою СНП 
судинного ґенезу з наявністю вушного шу-
му та без нього нам не вдалось виявити чіт-
кої залежності від характеру судинного 
чинника, на тілі якого вона розвинулась. 
Однак, частіше всього, досліджувані хворі з 
СНП і супутньою початковою ВБСН (група 
«В») мали «обрив» у сприйнятті тонів 14 та 
16 кГц.  

5. Хворим з наявністю вушного шуму, 
які мають лише початкову СНП, доцільно 
проводити дослідження центрального кор-
кового відділу слухового аналізатора за да-
ними ДСВП, а при інтенсивному високоча-
стотному вушному шумі – і КСВП, та вра-
ховувати їх результати при лікуванні. 

6. При зборі анамнезу у хворих на 
СНП доцільно звертати увагу на артеріаль-
ний тиск (АТ), його стабільність і схиль-
ність до підвищення чи зниження, особливо 
у тих хворих, які мають збудливу ЦНС і 
скарги на запаморочення. У таких осіб до-
цільно оцінювати стан як периферичного, 
так і центральних (коркового та стовбуро-
мозкового) відділів слухового аналізатора, а 
також стан мозкового кровообігу і ЦНС за 
даними ДСВП, КСВП, ЕЕГ і РЕГ, а також 
контролювати АТ. 

7. Отримані дані важливі як при діаг-
ностиці, так і при проведенні лікувально-
профілактичних заходів хворим з початко-
вою СНП судинного ґенезу.  
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АУДИОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ РАННИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ  

НАЧАЛЬНОЙ ДВУСТОРОННЕЙ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТИ  
СОСУДИСТОГО ГЕНЕЗА С УШНЫМ ШУМОМ И БЕЗ НЕГО 

Шидловский А.Ю. (Киев) 

А н н о т а ц и я  

Сенсоневральная тугоухость и, в особенности, сенсоневральна тугоухость сосудистого генеза является 
распространенным заболеванием. Особенно тяжелое клиническое течение сенсоневральной тугоухости наблю-
дается у больных, когда она сопровождается вертебрально-базилярной недостаточностью. 

 Цель работы – исследовать временные показатели коротколатентных и длиннолатентных слуховых вы-
званных потенциалов во взаимосвязи с результатами оценки состоянии центральной нервной системы и мозго-
вого кровообращения (по данным электроэнцефалографии и реоэнцефалографии) у больных с начальной сенсо-
невральной тугоухостью сосудистого генеза (когда нарушение слуха по типу звуковосприятия касалось только 
расширенного (9-16 кГц) диапазона частот при нормальном восприятии конвенционального (0,125-8 кГц) диа-
пазона) с наличием ушного шума и без него, а также выявить наиболее информативные показатели в зависимо-
сти от этиологии  сосудистого фактора. 

Установлено, что уже на начальной стадии развития сенсоневральной тугоухости сосудистого генеза, 
особенно у пациентов с наличием ушного шума, наиболее тяжелое течение заболевания отмечено у лиц, у кото-
рых она развивается на фоне вертебрально-базилярной сосудистой недостаточности. У таких больных страдает 
не только периферический отдел слухового анализатора, но и корковый, о чем свидетельствует удлинение вре-
менных показателей длиннолатентных слуховых вызванных потенциалов при ипсилатеральной стимуляции 
тонами 1 и 4 кГц, по сравнению с нормой. 

На электроэнцефалографии у таких больных имели место явления раздражения корковых структур го-
ловного мозга. Также выраженные изменения выявлены и в показателях реоэнцефалографии, которые свиде-
тельствуют о повышении тонуса мозговых сосудов, чаще с явлениями ангиоспазма, а также затруднением ве-
нозного оттока из полости черепа.  

Полученные данные важны при ранней диагностике, а также проведении лечебно-профилактических ме-
роприятий у данного контингента больных.  

Ключевые слова: сенсоневральная тугоухость, ушной шум, сосудистые нарушения, диагностика. 
 
 
 

AUDIOLOGIC AND ELECTROPHYSIOLOGICAL EARLY MANIFESTATIONS  
OF THE INITIAL TWO-SIDED CHRONIC SENSORINEURAL HEARING LOSS  

VASCULAR GENESIS WITH AND WITHOUT TINNITUS 

Shidlovsky A.Yu. 

State institution «O.S. Kolomiychenko Institute of Otolaryngology of National Academy  
of Medical Sciences of Ukraine»; e-mail: amtc@kndio.kiev.ua 

A b s t r a c t  

It is known that sensorineural hearing loss is a very common disease. And the number of patients with sen-
sorineural hearing loss has recently increased due to the widespread use of audio devices by young people. In this case, 
one of the most common is sensorineural deafness of the vascular gene. Especially severe clinical course of sensorineu-
ral hearing loss is observed in patients when it is accompanied by vertebral-basilar insufficiency, which was pointed out 
by many authors. 

The aim of the study was to investigate the time indices of short-latent and long-latent auditory evoked potentials 
in relation to data on the state of the central nervous system and cerebral circulation (in electroencephalography and 
rheoencephalography, respectively) in patients with initial sensorineural deafness of vascular genesis, When hearing 
impairment by sound-transmission type concerned only extended (9-16 kHz) frequency range with normal perception of 
conventional (0.125-8) kHz with and without tinnitus The most informative of them depends on the vascular factor of its 
occurrence. 

It was established that already at the initial stage of development of sensorineural hearing loss of vascular gene-
sis, especially with the presence of tinnitus, its most severe course was revealed in patients, where it develops in verte-
bral-basilar vascular insufficiency. In such patients, not only the peripheral part of the auditory analyzer suffers, but also 
the cortical, as evidenced by the lengthening of time indices of long-latent auditory evoked potentials in ipsilateral 
stimulation with tones of 1 and 4 kHz, in comparison with the norm. On electroencephalography in such patients there 
were phenomena of irritation of the cortical structures of the brain. Expressed changes were in them and in the indica-
tors of rheoencephalography, which indicates an increase in the tone of cerebral vesicles, more often with the phenom-
ena of angiospasm, as well as the difficulty of venous outflow from the cranial cavity. None of the patients with an 
initial sensorineural hearing loss had a record of rheoencephalography and electroencephalography with their normal 
parameters, although the decrease in hearing per tone by type of sound perception concerned only the extended (9-16) 
kHz frequency range, with normal perception in conventional (0.125-8) kHz. The obtained data are important for early 
diagnosis, as well as for the conduct of therapeutic and prophylactic measures. 

Key words: sensorineural hearing loss, tinnitus, vascular disorders, diagnostics. 
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