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Відомо, що існує багато факторів, які 
викликають набуту сенсоневральну приглу-
хуватість (СНП), із яких одним з найбільш 
частих є судинний [1, 4, 7, 9-11 та ін.]. 

А.В. Куренков [14], проаналізувавши 
5732 історії хвороб, виявив, що в 67,3 % 
випадків гіпертонічна хвороба (ГХ) є супу-
тнім соматичним захворюванням у хворих з 
СНП. Крім того, раннє виявлення факторів 
ризику розвитку СНП та сенсоневральних 
порушень дозволяють уникнути прогресу-
вання зниження слуху. А.В. Карпов [12] 
вважає, що своєчасне виявлення СНП мож-
ливе завдяки ранньому аудіометрічному 
обстеженню хворих на гіпертонічну хворо-
бу. Однак А.В. Куренков також додає, що 
навіть у країнах з високим рівнем організа-
ції охорони здоров’я необхідний контроль 
артеріального тиску (АТ) проводиться лише 
в 25-27 % випадків [14]. С.І. Герасименко 
[3] виявив зміни в слуховій системі хворих з 
СНП сполучно з вегето-судинною дистоні-
єю, гіпертонічною хворобою 1 ступеня та 
періодичним підвищенням АТ, а Д.І. Забо-
лотний та співавтори [5] – при гіпертоніч-
ний хворобі. Н.В. Єрьоміна зі співавторами 
[4], обстеживши 120 хворих на гіпертонічну 
хворобу, дійшли висновку про необхідність 
міждисциплінарної взаємодії у виявлені і 
лікуванні хворих з підвищенням АТ при 
зверненні зі скаргами на зниження слуху до 
оториноларинголога, так і сенсоневральних 
порушень – лікарями терапевтичного про-
філю при артеріальній гіпертензії. 

Уже також доведено важливе значен-
ня оцінки периферичного відділу слухового 
аналізатора за даними високочастотної ау-
діометрії (9-16 кГц) [5, 15, 17].  

Нині також не викликає сумніву ви-
ключна цінність методу реєстрації слухових 
викликаних потенціалів – коротколатентних 
(КСВП) та довголатентних (ДСВП) в кліні-
чній практиці як для оцінки цілісності та 
функціонального стану відповідно стовбу-
ромозкових та коркових відділів слухового 
аналізатора, так і в якості об’єктивного нев-
рологічного тесту, який дає змогу оцінити 
функціональну активність певних структур 
головного мозку. Високу оцінку СВП як 
методу електрофізіологічних досліджень 
дали Т.А. Шидловська [17], Mc Nerhey [21], 
Lister [19] та ін. 

КСВП відображають стан стовбуро-
мозкових структур слухового аналізатора 
[7], а довголатентні є комплексною відпо-
віддю нейронів у корі головного мозку на 
звуковій подразник [22].  

Критерії диференціальної діагностики 
ретрокохлеарних уражень при стовбуромоз-
ковій аудіометрії (реєстрація КСВП) були 
запропоновані Zollner та Fibach (1981). Од-
ним з них є подовження латентного періоду 
(ЛПП) ІІІ і V хвиль КСВП та збільшення 
міжпікового інтервалу I-V. Останній крите-
рій є найбільш надійним, тому що він є спе-
цифічним для ураження центральних слу-
хових шляхів, аж до нижнього чотири-
го́рбикового ті́ла . Цієї ж думки дотриму-
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ються З.Ш. Кеванішвілі, О.З. Давиташвілі 
(1983), Л.Р. Зенков, М.А. Ронкін (2004) та 
ін. 

Мета роботи – дослідити стан кор-
кових та стовбуромозкових відділів слухо-
вого аналізатора у хворих з початковою 
СНП з урахуванням судинного чинника, 
який її супроводжує, що буде сприяти пок-
ращенню якості топічної діагностики та 
диференційованому підходу в лікуванні 
таких хворих. 

 
Матеріали та методи дослідження 
Для вирішення поставленої мети нами 

було обстежено і відібрано 168 хворих з 
початковою СНП судинного ґенезу віком 
від 18 до 50 років з наявністю вушного шу-
му та без нього. За даними аудіометрії у 
досліджуваних нами хворих слух на тони у 
звичайному (0,125-8 кГц) діапазоні частот 
знаходився в межах норми, а розширеному 
(9-16 кГц) мало місце порушення слуху по 
типу звукосприйняття. Контролем слугува-
ли 20 здорових нормально чуючих осіб ві-
ком від 18 до 30 років. 

Про порушення функції звукосприй-
няття у досліджуваних хворих свідчили 
позитивні тести Бінга, Федерічі та мовний 
тест Ріне, відсутність кістково-повітряного 
інтервалу, а також тимпанограма типу «А» 
за даними тимпанометрії. Дослідження ста-
ну периферичного відділу слухового аналі-
затора проводилося за даними аудіометрії в 
повному обсязі, в тому числі і в розшире-
ному (9-16 кГц) діапазоні частот.  

Аудіометрічне дослідження виконува-
лось в звукоізольованій камері, де рівень 
шумового фону не перевищував 30 дБ, за 
допомогою клінічного аудіометра АС-40 
фірми «Interacoustics» (Данія). 

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). Хворі з дисфункцією слухової 
труби до аналізу не включалися. 

Стан центральних відділів слухового 
аналізатора оцінювався на основі визначен-
ня часових характеристик КСВП і ДСВП, 
які отримувались за допомогою аналізую-
чих систем «Amplaid» (Італія) та «Eclipes» 

фірми «Interacoustics» (Данія) в зафіксова-
ному напівлежачому положенні обстежува-
них за загальноприйнятими методами. 

При аналізі отриманих кривих по 
ДСВП приймались до уваги латентні періо-
ди піків (ЛПП) компонентів P1, N1, P2, N2, а 
по КСВП – ЛПП І, ІІ, ІІІ, ІV і V хвиль та 
міжпікові інтервали I-III, III-V і I-V. 

Статистична обробка отриманих да-
них здійснювалась за загальноприйнятою 
методикою математичної статистики із за-
стосуванням персонального комп’ютера. 
Вірогідність змін і відмінностей між порів-
нювальними величинами оцінювалась за 
критерієм достовірності різниці (t) Стьюде-
нта. 

 
Отримані дані та їх обговорення 
В залежності від судинного чинника, 

який супроводжував початкову СНП, хворі 
були розподілені таким чином (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Розподіл хворих з початковою СНП 
в залежності від судинного чинника, який її супро-
воджує. 

 

 
Майже половина (44,6 %) з досліджу-

ваних хворих (група «В») мали початкову 
вертебрально-базилярну судинну недостат-
ність (ВБСН). Найменшу (15,5 %) групу «Б» 
склали хворі з нестійким АТ зі схильністю 
до його зниження. Хворі групи «А», які ма-
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ли нестійкий АТ зі схильністю до його під-
вищення склали 39,9 %. Отоскопічно у дос-
ліджених нами хворих з початковою СНП 
судинного ґенезу порівняно з контрольною 
групою здорових осіб, різниці не було. 

Аналізуючи скарги хворих, виявлено 
наступне. Хворі групи «А» частіше скаржи-
лися на головний біль, вушний шум, підви-
щену дратливість, порушення сну (тяжке 
засинання, сон був поверхневим). Їх хвилю-
вав нестійкий АТ зі схильністю до його під-
вищення. 

В групі «Б» хворі частіше скаржилися 
на кволість, періодичну непритомність, по-
рушення сну (не відчували відпочинку після 
сну), запаморочення тощо. Їх хвилював і 
нестійкий АТ зі схильністю до його зни-
ження. 

В групі «В» найбільш частими скар-
гами були запаморочення, вушний шум, 
частіше високочастотний (8, 6 кГц з інтен-
сивністю 5 дБ і більше), порушення сну. 
Сон був поверхневий і ранком не було ба-
дьорості після сну, підвищена дратливість, 
тяжкість в області потилиці, запаморочення, 
іноді шум не лише у вухах, але й в голові. 
Періодично з’являлась апатія. 

За даними аудіометрії, при нормаль-
ному сприйнятті в конвенціональному діа-
пазоні (0,125-8 кГц) в розширеному (9-16 
кГц) діапазоні частот виявлено порушення 
слуху на тони по типу звукосприйняття, 
найбільш виражене в області 12,5; 14 та 16 
кГц, особливо у пацієнтів групи «В». Хара-
ктерні аудіограми обстежених наведено на 
рис. 2-4. 

Хворі групи «А», у більшості випад-
ків, при нормальному сприйнятті тонів кон-
венціонального (0,125-8 кГц) діапазону час-
тот, мали низхідну аудіометричну криву в 
розширеному (9-16 кГц) діапазоні частот та 
найбільш виражене порушення слуху на 
тони в області 14 і 16 кГц (рис. 2). 

Хворі групи «В» теж мали низхідну 
аудіометричну криву в розширеному діапа-
зоні частот, але у більшості з них був «об-
рив» на частотах в області 14 і 16 кГц, а то і 
12,5 кГц (рис. 3). 

Аудіометричні криві хворих групи 
«Б» особливо відрізнялися поліморфізмом 
(рис. 4). Хоча частіше у них аудіометрічні 
криві мали горизонтальний вигляд. 

Дані мовної аудіометрії як для 50 % 
розбірливості тесту числівників Є.М. Хар-
шака, так і тесту Г.Н. Грінберга, Л.Р. Зинде-
ра та величин диференціальних порогів 
(ДП) за методом Люшера в області 0,5; 2 та 
4 кГц знаходились в межах норми. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Аудіограма хв. Т., 29 р. (група «А»). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 4. Аудіограма хв. О., 39 р. (група «Б»). 
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Рис. 4. Аудіограма хв. К., 43 р. (група «В»). 

За результатами дослідження часових 
характеристик ДСВП при іпсілатеральній 
звуковій стимуляції тоном 4 кГц у дослі-
джуваних хворих з початковою СНП су-
динного ґенезу з урахуванням чинника, 
який її супроводжує виявлено достовірне і 
найбільше подовження порівняно з нормою 
ЛПП N2 ДСВП у хворих з СНП групи «В», 
де СНП супроводжувалась початковою 
ВБСН, яке становило 277,1±2,2 мс при нор-
мі 251,7±2,7 мс (t=7,29; р<0,01) (табл. 1). Це 
свідчить про явища дисфункції в коркових 
структурах слухового аналізатора таких 
хворих. 

Дещо менш виражені, але достовірні 
зміни виявлено в коркових структурах слу-
хового аналізатора хворих групи «А», де 
СНП супроводжував нестійкий АТ зі схи-
льністю до його підвищення. Латентний 
період хвилі N2 ДСВП у них становив 
267,1±2,2 мс при нормі 251,7±2,7 мс (t=4,42; 
р<0,01). 

 
 

Таблиця 1  
Латентні періоди піків хвиль компонентів ДСВП у хворих з початковою СНП  

судинного ґенезу (групи «А», «Б», «В») з урахуванням чинника, який її супроводжує,  
та у здорових осіб контрольної (К) групи при іпсілатеральній стимуляції тоном 4 кГц, (M±m) 

Групи хворих 
ЛПП компонентів ДСВП, мс 

P1 N1 P2 N2 
К 51,7±0,4 114,6±2,7 176,4±2,6 251,7±2,7 
А 51,2±2,7 112,6±2,4 188,7±2,3** 267,1±2,2** 
Б 50,7±2,4 113,9±2,5 177,8±3,1 257,4±2,1 
В 51,8±2,2 114,1±2,9 186,1±2,3* 277,1±2,2** 

t-p (К-А) t=0,18 (Р>0,05) t=0,55 (Р>0,05) t=3,54 (Р<0,01) t=4,42 (Р<0,01) 
t-p (К-Б) t=0,41 (Р>0,05) t=0,19 (Р>0,05) t=0,35 (Р>0,05) t=1,67 (Р>0,05) 
t-p (К-В) t=0,04 (Р>0,05) t=0,13 (Р>0,05) t=2,79* (Р<0,05) t=7,29** (Р<0,01) 

t-p (А-Б) t=0,14 (Р>0,05) t=0,38 (Р>0,05) t=2,82* 
(Р<0,05) t=3,19** (Р<0,01) 

t-p (А-В) t=0,17 (Р>0,05) t=0,40 (Р>0,05) t=0,80 (Р>0,05) t=3,21** (Р<0,01) 
t-p (Б-В) t=0,34 (Р>0,05) t=0,05 (Р>0,05) t=2,15* (Р<0,05) t=6,48* (Р<0,01) 
 
Примітка: * Р<0,05; ** Р<0,01 достовірно відрізняються порівняно з контролем та між групами. 
 
 
У хворих групи «Б», де початкову 

СНП супроводжував нестійкий АТ зі схи-
льністю до його зниження, достовірної різ-
ниці в зазначених показниках не виявлено. 
Так, ЛПП N2 ДСВП при іпсілатеральній 
звуковій стимуляції тоном 4 кГц становив 

257,4±2,1 мс при нормі 251,7±2,7 мс  
(t=1,67; р>0,05), що свідчить про відсутність 
дисфункції в коркових структурах слухово-
го аналізатора. Однак хворі групи «Б» мали 
низькоамплітудну картину за даними елект-
роенцефалографії (ЕЕГ), а також збільшен-
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ня відсоткового складу β-ритму в потилич-
ному та скроневому відведеннях, що свід-
чить про явища подразнення коркових 
структур головного мозку і що доцільно 
враховувати при їх лікуванні. 

При даному типі стимуляції частотою 
4 кГц також реєструється достовірне подо-
вження ЛПП Р2 ДСВП у хворих груп «В» і 
«А». Так, в групі «В» ЛПП Р2 ДСВП стано-
вило 188,7±2,3 мс при нормі 176,4±2,6 мс 
(t=2,79, Р<0,05). В групі «А» аналогічні ве-
личини становили 188,7±2,3 мс при нормі 
176,4±2,6 мс (t=3,54, Р<0,01). В групі «Б» 
достовірної різниці в зазначених показниках 
не виявлено. P2 ДСВП в цій групі становив 
177,8±3,1 мс при нормі 176,4±2,6 мс (t=0,35, 
Р>0,05).  

Л.Р. Зенков та співавтори [6, 7] зазна-
чають, що подовження ЛПП компоненту N2 
та Р2 ДСВП свідчить про залучення більш 
глибоких структур головного мозку, які, 
зокрема, відносяться до лімбіко-
ретикулярної формації. Відомо, що саме 
структури ретикулярної формації «відпові-
дають» за внутрішньомозкові комунікації 
на «горизонтальному» та «вертикальному» 
рівнях, які забезпечують зв’язки і злагодже-
ну роботу різних ділянок та утворень голо-
вного мозку в рамках реалізації конкретних 
завдань, а також підтримку «фонової» акти-
вності та рівноваги. Таким чином, виявлені 
порушення в часових показниках ДСВП 
можуть свідчити про деякий «збій» у регу-
ляції слухової системи, яка бере участь у 
реалізації проявив вищої нервової системи. 

При іпсілатеральній звуковій стиму-
ляції тоном 1 кГц виявлені нами зміни у 
досліджуваних хворих були менш вираже-
ними. 

На думку ряду авторів [1, 2], невро-
генний фактор є одним з провідних у фор-
муванні гіпертонічної хвороби. Можна при-
пустити, що стадія нестійкого АТ зі схиль-
ністю до його підвищення може перейти в 
хворобу. Очевидно саме розвиток ГХ на 
стадії лабільного АТ є найбільш небезпеч-
ним періодом у плані розвитку СНП, на-
самперед порушень функціонування 
центральних відділів слухового аналізатора, 
який є невід’ємною частиною ЦНС та вищої 
нервової діяльності. Очевидно самі хворі з 
початковими розладами серцево-судинної 

системи потребують підвищеної уваги ото-
риноларингологів. Адже саме на цій стадії 
нерідко відбувається формування функціо-
нальних, часто – зворотних порушень у 
центральних відділах слухового аналізато-
ра. Отримані дані доцільно враховувати як 
при діагностиці, так і лікуванні хворих з 
початковою СНП судинного ґенезу. 

Аналізуючи дані часових характерис-
тик КСВП, у хворих груп «А» і «Б» нами не 
виявлено достовірної різниці порівняно з 
нормою, що свідчить про відсутність у них 
змін в стовбуромозкових структурах слухо-
вого аналізатору (табл. 2). Однак у хворих 
групи «В», де СНП супроводжує початкове 
ВБСН, виявлено достовірне подовження 
латентного періоду піку V хвилі КСВП до 
5,79±0,03 мс при нормі 5,53±0,03 мс (t=6,13; 
р<0,01). 

Достовірно подовженим у цих хворих 
був і міжпіковий інтервал (МПІ) I-V – до 
4,14±0,03 мс при нормі 3,93±0,03 (t=3,77; 
р<0,01) (табл. 3). Це свідчить про те, що у 
хворих ще з початковою СНП сполучно з 
ВБСН є явища дисфункції і в стовбуромоз-
кових структурах слухового аналізатора. 

Результати проведених нами дослі-
джень співзвучні з даними Mayer [20] та 
Yynd і Soliman [24]. Так, Mayer встановив, 
що вертебрально-базилярна недостатність 
викликає зміни ІІ та ІV хвиль КСВП, а та-
кож збільшення між пікового інтервалу І-ІІІ 
та зменшення амплітуди ІІІ хвилі, а також 
зміни V комплексу. Yynd і Soliman пе-
рев’язували яремну вену з одного або обох 
боків у 30 морських свинок та не виявили 
змін у порогах слуху на тони, однак вони 
встановили подовження міжпікових інтер-
валів І-ІІІ та I-V КСВП. 

За нашими даними, у хворих групи 
«В», де СНП була обумовлена початковою 
ВБСН, ІІ хвиля КСВП становила 2,74±0,03 
мс, при нормі – 2,67±0,03 мс (t = 2,33; 
р<0,05). ІV хвиля КСВП в цій групі стано-
вила 5,10±0,05 мс при нормі 4,96±0,03 мс (t 
= 2,40; р<0,05), а МПІ І-ІІІ – 2,15±0,03 мс 
при нормі 2,07±0,03 мс (t=2,67; р<0,05). 
Крім того, МПІ I-V в групі «В» становив 
4,14±0,03 мс при нормі 3,93±0,03 мс (t=3,77; 
р<0,01). 

У хворих груп «А» і «Б», де початкову 
СНП супроводжував нестійкий АТ зі схи-
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льністю до його підвищення або зниження, 
достовірної різниці в показниках МПІ I-V 
КСВП порівняно з нормою нами не виявле-

но, що свідчить про відсутність змін в стов-
буромозкових структурах слухового аналі-
затора. 

  
Таблиця 2 

Значення латентних періодів піків хвиль КСВП у хворих з початковою СНП  
(групи «А», «Б», «В») в залежності від судинного чинника, який її супроводжує,  

а також у здорових осіб контрольної (К) групи, (M±m) 

Групи хворих 
Часові характеристики піків хвиль КСВП, мс 

І ІІ ІІІ ІV V 
К 1,62±0,03 2,67±0,03 3,67±0,03 4,96±0,03 5,53±0,03 
А 1,68±0,03 2,74±0,05 3,82±0,05 5,05±0,04 5,61±0,05 
Б 1,70±0,04 2,75±0,06 3,75±0,06 5,09±0,06 5,63±0,06 
В 1,73±0,02 2,74±0,03 3,99±0,02** 5,10±0,05 5,79±0,03** 

t-p (К-А) t=1,41 (Р>0,05) t=1,21 (Р>0,05) t=0,26 (Р>0,05) t=1,80 (Р>0,05) t=0,14 (Р>0,05) 
t-p (К-Б) t=1,6 (Р>0,05) t=1,19 (Р>0,05) t=1,19 (Р>0,05) t=1,94 (Р>0,05) t=1,49 (Р>0,05) 
t-p (К-В) t=3,05 (Р<0,01) t=2,33* (Р<0,05) t=8,88** (Р<0,01) t=2,40* (Р<0,05) t=6,13 (Р<0,01) 
t-p (А-Б) t=0,4 (Р>0,05) t=0,15 (Р>0,05) t=1,04 (Р>0,05) t=0,55 (Р>0,05) t=0,55 (Р>0,05) 
t-p (А-В) t=1,39 (Р>0,05) t=0,16 (Р>0,05) t=4,71* (Р<0,01) t=0,78 (Р>0,05) t=2,40* (Р<0,05) 
t-p (Б-В) t=0,67 (Р>0,05) t=0,28 (Р>0,05) t=3,79* (Р<0,01) t=0,13 (Р>0,05) t=2,99* (Р<0,01) 

 
Примітка: * Р<0,05; ** Р<0,01 достовірно відрізняються порівняно з контролем та між групами. 
 

Таблиця 3  
Величини міжпікових інтервалів КСВП у хворих з початковою СНП (групи «А», «Б», «В»)  

в залежності від судинного чинника, який її супроводжує, та у здорових осіб  
контрольної (К) групи, (M±m) 

Групи хворих 
Міжпікові інтервали, мс 

І-ІІІ ІІІ-V I-V 
К 2,07±0,03 1,84±0,03 3,93±0,03 
А 2,12±0,03 2,04±0,03** 4,12±0,03** 
Б 2,09±0,05 2,05±0,06 3,99±0,05 
В 2,15±0,03 2,06±0,03* 4,14±0,03** 

t-p (К-А) t=1,18 (Р>0,05) t=2,36 (Р<0,05)* t=3,77 (Р<0,01)* 
t-p (К-Б) t=0,34 (Р>0,05) t=2,20 (Р>0,05) t=0,51 (Р>0,05) 
t-p (К-В) t=2,67 (Р<0,05) t=2,83 (Р<0,05)** t=5,42 (Р<0,01)** 
t-p (А-Б) t=0,51 (Р>0,05) t=0,20 (Р>0,05) t=2,23 (Р>0,05) 
t-p (А-В) t=0,24 (Р>0,05) t=0,47 (Р>0,05) t=1,65 (Р>0,05) 
t-p (Б-В) t=1,03 (Р>0,05) t=0,60 (Р>0,05) t=2,57 (Р<0,05)* 

 
Примітка: * Р<0,05; ** Р<0,01 достовірно відрізняються порівняно з контролем та між групами. 
 
 
 
Отже, результати проведених дослі-

джень засвідчують, що лише у хворих з по-
чатковою СНП, яка обумовлена початковою 
ВБСН, виявлено дисфункцію в стовбуромо-
зкових структурах слухового аналізатора. 

Це слід враховувати як при діагностиці, так 
і, особливо, лікуванні таких хворих. У хво-
рих групи «Б» з нестійким АТ зі схильністю 
до його зниження, достовірної різниці в 
часових показниках КСВП не виявлено.  
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Таким чином, проведені нами дослі-
дження показали, що у пацієнтів групи «В», 
де СНП супроводжує початкова ВБСН, є 
зміни в стовбуромозкових та коркових 
структурах слухового аналізатора, про що 
свідчать часові показники КСВП і ДСВП.  

Отримані нами дані співзвучні з да-
ними інших авторів. Так, за даними Н.В. 
Верещагина [1] та П.Р. Камчатнова [11], 
порушення кровообігу в системі хребетних 
артерій дають зазвичай постійну або мину-
щу недостатність стовбура мозку, мозочка, 
потиличних часток півкуль, медіальних 
структур мозку, таламуса і гіпоталамуса, 
шийного відділу спинного мозку, а також 
внутрішнього вуха. 

Крім того, дослідивши дві системи го-
ловного мозку (каротидну та вертебрально-
базилярну), Г.В. Міхаль та О.А. Цимейко 
(1999) виявили, що каротидна система має 
більші можливості колатерального поста-
чання ніж вертебрально-базилярна, як в 
умовах ідеального, повноцінного артеріаль-
ного кола великого мозку, так і при різних 
його анатомічних варіантах. Тому при 
більш значних ураженнях однієї, а нерідко 
обох внутрішніх сонних артерій, симптоми 
неврологічного дефіциту, за спостережен-
нями авторів, можуть бути зовсім відсутні-
ми, тоді як навіть при незначній патології 
артерій вертебрально-базилярного басейну 
за даними ангіографії та гемодинамічних 
показників УЗДГ, клініка вертебрально-
базилярної судинної недостатності може 
бути суттєво вираженою. Структури мозку, 
що кровозабезпечуються з каротидної сис-
теми, мають більші адаптаційні можливості 
до ішемії, ніж структури, що кровопостача-
ються з вертебрально-базилярної системи, 
особливо це стосується стовбура мозку. 

Р.М. Ханамірян та співавтори (1999) 
вважають, що при виборі препаратів для 
лікування хворих з СНП необхідно врахо-
вувати характер їх дії на кровообіг мозку, а 
також рівень ураження слухового аналіза-
тора. В той же час далеко не завжди у хво-
рих з СНП, особливо початкової стадії, дос-
ліджується стан центральних відділів слу-
хового аналізатора за даними ДСВП і 
КСВП. 

Отже, в якості об’єктивного дослі-
дження ранніх проявів функції слухового 

аналізатора може бути отримана на основі 
аналізу раннього комплексу коливань слу-
хових викликаних потенціалів. Реєстрація 
КСВП уже високо себе зарекомендувала, 
адже вона дозволяє отримати точні і стабі-
льні результати та виявити функціональні 
зрушення навіть у цих випадках, коли у 
відповідних мозкових структурах ще відсу-
тні грубі деструктивні зміни. Особливо цей 
метод цінний тим, що він дає підґрунтя для 
топічної діагностики уражень на рівні стов-
бура мозку та його кори [7, 8]. 

Таким чином, проведені дослідження 
показали, що хворі ще з початковою СНП 
судинного ґенезу потребують всебічного 
обстеження стану як периферичного, так і, 
особливо, центральних відділів слухового 
аналізатора. При дослідженні та лікуванні 
таких хворих доцільно проводити дослі-
дження слуху на тони в розширеному (9-16 
кГц) діапазоні частот, а також реєстрацію 
ДСВП, а у хворих з СНП сполучно з почат-
ковою ВБСН – і КСВП. При наявності змін 
в показниках КСВП доцільно проводити 
реоенцефалографію каротидної та, особли-
во, вертебрально-базилярної систем, а при 
необхідності – і УЗДГ судин голови та шиї 
для оцінки стану вертебрально-базилярної 
системи, що покращує якість топічної діаг-
ностики та відкриває можливість більш па-
тогенетично обґрунтованого лікування та-
ких хворих. 

Отримані дані доповнюють наші 
знання щодо розуміння механізмів розвитку 
СНП судинного походження, а також спри-
яють розробці та своєчасному проведенні 
профілактичних заходів. 

 
Висновки 
1. Дано характеристику центральних 

коркових та стовбуромозкових відділів слу-
хового аналізатора за даними ДСВП і 
КСВП, відповідно, у хворих з початковою 
СНП в залежності від судинного чинника, 
який її супроводжує. 

2. Найбільш виражені зміни в корко-
вих структурах слухового аналізатора вияв-
лено у хворих з початковою СНП сполучно 
з початковою ВБСН (група «В»), про що 
свідчило достовірне подовження N2 ДСВП 
до 277,1±2,2 мс при нормі 251,7±2,7 мс 
(t=7,29; Р<0,01). Менш вираженими зміни 
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були при нестійкому АТ зі схильністю до 
його підвищення (група «А»).  

3. У хворих групи «В» були залучені 
не лише коркові, але і стовбуромозкові 
структури слухового аналізатора, що прояв-
лялося достовірним подовженням ЛПП V 
хвиль КСВП до 5,79±0,03 мс при нормі 
5,53±0,03 мс (t=6,19; р<0,01), а також між-
пікового інтервалу I-V до 4,14±0,03 мс при 
нормі 3,93±0,03 (t=5,42; р<0,01). 

4. При початковій СНП, яку супрово-
джує ВБСН або нестійкий АТ зі схильніс-
тю до його підвищення (групи «В» і «А») 
виявлено явища дисфункції в лімбічних 

структурах головного мозку, про що свід-
чило достовірне подовження ЛПП Р2 
ДСВП. 

5. При початковій СНП сполучно с 
нестійким АТ і схильністю до його знижен-
ня зберігається практично задовільній стан 
стовбуромозкових та коркових структур 
слухового аналізатора. 

6. Отримані дані можуть бути корис-
ними при топічній діагностиці СНП в зале-
жності від судинного чинника, який її су-
проводжує, та диференційованому прове-
денню лікувально-профілактичних заходів 
по збереженню слухової функції. 
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КОРКОВЫЕ И СТВОЛОМОЗГОВЫЕ СЛУХОВЫЕ ВЫЗВАННЫЕ ПОТЕНЦИАЛЫ  
У БОЛЬНЫХ С НАЧАЛЬНОЙ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТЬЮ В ЗАВИСИМОСТИ  

ОТ СОСУДИСТОГО ФАКТОРА, КОТОРЫЙ ЕЕ СОПРОВОЖДАЕТ 

Шидловский А.Ю. (Киев) 

А н н о т а ц и я  

Цель работы – исследовать состояние корковых и стволомозговых структур слухового анализатора 
у больных с начальной сенсоневральной тугоухостью с учетом сосудистого фактора, который ее сопрово-
ждает, что будет способствовать улучшению качества топической диагностики и дифференцированному 
подходу к лечению таких больных. 

Материалы и методы. Дана характеристика временных показателей ДСВП и КСВП у 168 больных 
с начинающейся сенсоневральной тугоухостью в зависимости от сосудистого фактора, который ее обу-
славливает. Слух на тоны у изучаемых больных в конвенциональном (0,125-8 кГц) диапазоне частот нахо-
дился в пределах нормы, а в расширенном (9-16 кГц) был нарушен по типу звуковосприятия.  

Результаты и их обсуждение. Установлено, что при начинающейся сенсоневральной тугоухости в 
сочетании с неустойчивым артериальным давлением со склонностью к его повышению по данным ДСВП 
наличествует дисфункция в корковых отделах слухового анализатора. Об этом свидетельствует достовер-
ное (Р<0,05) увеличение латентного периода пика N2 ДСВП по сравнению с нормой. При сенсоневральной 
тугоухости в сочетании с вертебробазилярной сосудистой недостаточностью выявлены нарушения и в 
стволомозговых отделах слухового анализатора, что проявлялось достоверным (Р<0,05) увеличением вол-
ны V и межпикового интервала I-V ДСВП. 

Полученные данные важны при проведении топической диагностики больных сенсоневральной ту-
гоухостью, а также при их лечении. 

Выводы 
1. Дана характеристика центральных корковых и стволомозговых отделов слухового анализатора 

соответственно по данным ДСВП и КСВП у больных с начальной сенсоневральной тугоухостью, в зави-
симости от сосудистого фактора, который ее сопровождает. 

2. Наиболее выраженные изменения в корковых структурах слухового анализатора выявлены у 
больных с начальной сенсоневральной тугоухостью, протекающей на фоне начальной вертебрально-
базилярной сосудистой недостаточности (группа «В»), о чем свидетельствовало достоверное удлинение 
N2 ДСВП. Менее выраженными они были при неустойчивом артериальным давлении со склонностью к его 
повышению (группа «А»). 

3. У больных группы «В» были «заинтересованы» и стволомозговые структуры слухового анализа-
тора, что проявлялось достоверным удлинением латентного периода V волны КСВП до 5,87±0,03 мс при 
норме 5,54±0,03 мс (t=7,78; р<0,01), а также межпикового интервала І-V – до 4,14±0,03 мс при норме 
3,93±0,03 (t=5,42; р<0,01). 

4. При начальной сенсоневральной тугоухости с вертебрально-базилярной сосудистой недостаточ-
ностью или нестойким артериальным давлением со склонностью к его повышению (группы «В» и «А») 
обнаружены и явления дисфункции в лимбической и диэнцефальных структурах головного мозга, о чем 
свидетельствовало достоверное удлинение латентного периода пика Р2 ДСВП. 

5. При начальной сенсоневральной тугоухости с неустойчивым артериальным давлением и склон-
ностью к его снижению сохраняется практически удовлетворительное состояние стволомозговых и корко-
вых структур слухового анализатора. 

6. Полученные данные могут быть полезными при топической диагностике сенсоневральной туго-
ухости в зависимости от сосудистого фактора, который ее сопровождает, а также проведении лечебно-
профилактических мероприятий по сохранению слуховой функции. 

Ключевые слова: сенсоневральная тугоухость, слуховые вызванные потенциалы. 
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CORTICAL AND BRAINSTEM AUDITORY EVOKED POTENTIALS  
IN PATIENTS WITH INITIAL SENSORINEURAL HEARING LOSS  

IN DEPENDENCE ON THE VASCULAR FACTOR THAT ACCOMPANIES IT 

Shidlovsky AYu 

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  

Aim: to investigate the state of cortical and brainstem structures of the auditory analyzer in patients with 
initial hay-senile hearing loss, taking into account the vascular factor that accompanies it, which will help improve 
the quality of topical diagnosis and the differential approach in the treatment of such patients. 

Materials and methods: Characteristics of time indices of long-latency and short-latency auditory evoked 
potentials in 168 patients with sensorineural hearing loss beginning depending on the vascular factor that causes it. 
The hearing on the tones of the patients studied in the conventional (0.125-8 kHz) frequency range was within the 
normal range, and in the extended (9-16 kHz) was violated by the type of sound perception. 

Results and discussion: It was found that with the beginning of sensorineural hearing loss in combination 
with unstable blood pressure arterial pressure with a tendency to increase it according to the data of long latent 
auditory evoked potentials, there is dysfunction in the cortical areas of the auditory analyzer. This is evidenced by 
the significant (P<0.05) increase in the latency period of the N2 peep of long latent auditory evoked potentials in 
comparison with the norm. In the case sensorineural hearing loss in combination with vertebrobasilar vascular 
insufficiency, abnormalities were also detected in the brainstem segments of the auditory analyzer, which was 
manifested by a significant (P<0.05) increase in the V wave and inter-peak interval of I-V long-latent auditory 
evoked potentials. 

The data obtained are important in the topical diagnosis of patients with sensorineural hearing loss, as well 
as in the treatment they perform. 

Conclusions. 
1. Characteristics of the central cortical and brainstem divisions of the auditory analyzer, respectively, ac-

cording to the data of long-latency and short-latency auditory evoked potentials in patients with initial sensori-
neural hearing loss, depending on the vascular factor that accompanies it. 

2. The most pronounced changes in the cortical structures of the auditory analyzer were detected in patients 
with initial sensorineural hearing loss in conjunction with the initial vertebral-basilar vascular insufficiency (group 
"B"), as evidenced by the significant lengthening of N2 long-latency auditory evoked potentials. Less pronounced, 
they were with unstable blood pressure with a tendency to increase it (group "A"). 

3. The brainstem structures of the auditory analyzer were also interested in patients of group "B", which 
was manifested by a significant lengthening of the latent period of V waves of short-latent auditory evoked poten-
tials up to (5.87±0.03) ms at a rate of (5.54±0 , 03) ms; t = 7.78; p <0.01, and also inter-peak interval I-V to 
(4.14±0.03) ms at a rate of - (3.93 ± 0.03) t = 5.42; p <0.01. 

4. At the initial sensorineural hearing loss accompanied by vertebral-basilar vascular insufficiency or unst-
able arterial pressure with a tendency to increase it (groups "B" and "A"), phenomena of dysfunction in the lim-
bic-diencephalic structures of the brain were also detected, as evidenced by a significant lengthening latent period 
of peak P2 of long-latency auditory evoked potentials. 

5. With initial sensorineural hearing loss in conjunction with unstable arterial pressure and a tendency to 
reduce it, the practically satisfactory condition of the brainstem and cortical structures of the auditory analyzer 
remains. 

6. The obtained data can be useful in topical diagnostics of sensorineural hearing loss depending on the 
vascular factor that accompanies it and the conduct of therapeutic and prophylactic measures to preserve the audi-
tory function. 

Key words: sensorineural hearing loss, auditory evoked potentials. 


