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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОСИЛАНЬ
ХМ

-

хвороба Меньєра
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-

магнітно-резонансна томографія
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-

кістково-повітряний інтервал
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-
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-

електроністагмографія
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-

вестибулярна ілюзія протиобертання

ШПФ

-

швидкість повільної фази

ВВР

-

вестибуло-вегетативна реакція

ВДФ

-

вестибулярна дисфункція

Р кфг

-

індекс кефалографії

СВП

-

слухові викликані потенціали

КСВП

-

коротколатентні слухові викликані потенціали

ВООЗ

-

Всесвітня Організація Охорони Здоров‟я

ЕМ

-

ендолімфатичний мішок

ЕГ

-

ендолімфатичний гідропс

ГЛ

-

гідропс лабіринту

РЗТ

-

рівень звукового тиску

РМ

-

розмовна мова

ШМ

-

шепітна мова

ЛФК

-

лікувальна фізична культура

АТФ

-

аденозинтрифосфат
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ВСТУП
У дослідженнях останніх років відмічається тенденція до збільшення
кількості хворих з вестибулярними розладами [32, 39, 63, 100, 165, 248].
Запаморочення є одним з найбільш частих симптомів, що зустрічаються
у медичній практиці [124]. Серед причин звернень до лікарів різних
спеціальностей запаморочення складає 3-4 %. За даними Oosterveld W.I.
(1991 р.) 5 % населення Землі страждає запамороченнями різного ґенезу [248].
Colledge та Cnibabt у 1996 році провели опитування більш як 20 тисяч осіб у
віці від 18 до 64 років, в результаті якого з‟ясувалося, що за останній місяць
20 % з них відчували запаморочення, при цьому деякі особи страждають
запамороченнями впродовж 5 та більше років.
Пацієнти з порушенням функції рівноваги найбільш складні у плані
діагностики та лікування [25, 29, 30, 31, 37, 38, 40, 60]. Вестибулярна
дисфункція виникає при великій кількості захворювань. Особливе місце серед
кохлеовестибулярних розладів займає хвороба Меньєра (ХМ) - захворювання
внутрішнього вуха, обумовлене збільшенням кількості ендолімфи (водянкою
лабіринту)

і

яке

проявляється

періодичними

нападами

системного

запаморочення, шумом у вухах, прогресуючим зниженням слуху за
нейросенсорним типом [6, 26, 28]. Розповсюдженість цієї хвороби складає від
0.001 % до 0,16 % населення світу [235].
Для більшості пацієнтів запаморочення, яке часто називають кризом або
нападом

хвороби

захворювання

і

Меньєра,
є

являє

основною

собою

причиною

найбільш

лякаючий

непрацездатності

прояв

внаслідок

вираженості та непередбачуваності цих нападів. Між тим, соціальне значення
ХМ в тому, що захворювання уражає людей найбільш працездатного віку – від
25 до 55 років. Вестибулярні та слухові розлади при цьому захворюванні
настільки виражені, що призводять до довготривалої непрацездатності, а в
ряді випадків і до її втрати, коли хворі визнаються інвалідами III та II груп [61,
104, 139, 142]. Хворі на хворобу Меньєра не допускаються до керування
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транспортними засобами, до праці в умовах шуму та вібрації, на висоті,
підлягають зняттю з військового обліку.
Повторні напади запаморочення з втратою рівноваги та вираженими
вегетативними розладами знижують адаптацію до повноцінного соціального
та побутового життя. Це сприяє появі хронічного психічного напруження,
“соціального дефіциту” та істотно впливає на якість життя хворих.
Ефективність медичного забезпечення пацієнтів з хворобою Меньєра у
великій мірі визначається ступенем задоволеності хворими результатами
цього лікування та поверненням у нормальне (активне) суспільне життя.
Таким інтегральним критерієм може бути критерій якості життя.
Лікування пацієнтів з цією патологією тривале і кропітке. Незважаючи на
великий клінічний досвід щодо лікування хворих на хворобу Меньєра,
накопичений протягом тривалого часу з моменту першого опису хвороби,
залишаються дискутабельними принципи і схеми медичної корекції симптомів
та вплив окремих методів лікування на перебіг хвороби, тобто на якість життя
хворих. Ситуація ускладнюється тим, що хвороба Меньєра належить до
категорії патологічних станів, для яких не існує етіотропного лікування як
такого, оскільки монопричина цієї хвороби невідома. Більш того, багато інших
захворювань можуть провокувати її, чи входити органічною частиною у її
патогенез [24, 61, 63, 64, 104, 142]. У зв‟язку з цим можна лише говорити про
можливості патогенетичної терапії, яка не вирішує проблему повного
вилікування,

не

запобігає

можливості

виникнення

нових

нападів

захворювання, а лише знижує частоту та вираженість клінічних проявів.
Особливо це відноситься до медикаментозної терапії, що включає в себе
велику кількість препаратів та складає довільні та, іноді, необґрунтовані
комплекси і курси терапії.
Не дивно, що у наш час фармацевтичної революції комплекси лікування
доповнюються новими препаратами, які також не можуть вирішити проблему
виліковування хвороби Меньєра, зважаючи на особливості розвитку хвороби,
у тому чи іншому ступені порушенням водного балансу, судинних реакцій,
кисневого постачання тканин, проникності клітинних мембран, імунологічних
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процесів, нейрон-регуляторної активності та інших функціональних зсувів.
Часом це призводить до поліпрагмазії.
Все це визначає медичне і соціальне значення вдосконалення діагностики,
лікування та реабілітації хворих на хворобу Меньєра.
Зв'язок з науковими програмами, планами, темами
Дисертаційна робота виконана в рамках науково-дослідної роботи ДУ
«Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України»
«Удосконалити диференціально-топічну діагностику та корекцію порушення
вестибулярної функції різного ґенезу» (№ держреєстрації 0108U000803).
Мета та завдання дослідження:
Мета дослідження - підвищення ефективності лікування хвороби Меньєра
на основі розробки та обґрунтування сучасної комплексної терапії з
застосуванням медикаментозної терапії, пневмомасажу вікон лібіринта,
кінезітерапії та пролонгованої тимпаностомії.
Для досягнення мети дослідження були поставлені такі завдання:
1. Розробити схему сучасної комплексної терапії пацієнтів з хворобою
Меньєра із застосуванням медикаментозного лікування, пневмомасажу вікон
лабіринта, кінезітерапії та пролонгованої тимпаностомії.
2. Вивчити стан слухового аналізатора за даними психоакустичних методів
дослідження до та після лікування.
3. Визначити стан вестибулярної функції у пацієнтів з хворобою Меньєра до
та після лікування.
4. Запропонувати схему комплексної оцінки якості життя хворих на хворобу
Меньєра.
5. Оцінити якість життя хворих до лікування та в динаміці після лікування: у
найближчому періоді (через 3 місяці) та віддаленому періоді (1 рік та більше).
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6. Оцінити клінічну ефективність сучасної комплексної терапії хвороби
Меньєра у порівнянні з традиційним методом у віддаленому періоді.
Об’єкт дослідження: хвороба Меньєра.
Предмет

дослідження:

аудіометричного,

клінічний

стан

вестибулометричного,

хворого,

результати

електрофізіологічного,

соціологічного обстеження пацієнтів з хворобою Меньєра, результати
комплексного лікування хвороби Меньєра.
Методи дослідження хворих: клінічні, аудіометричні, вестибулометричні,
соціологічні, аналітичні, статистичні.
Наукова новизна одержаних результатів
В процесі виконання роботи вперше розроблена та впроваджена в
практику схема сучасної комплексної терапії пацієнтів з хворобою Меньєра,
яка включала медикаментозне лікування, метод пневмомасажу вікон лабіринта
з пролонгованою тимпаностомією та комплекс вправ з кінезітерапії.
Проведені

та

співставлені

результати

клінічних,

аудіометричних,

вестибулометричних, електрофізіологічних досліджень пацієнтів з хворобою
Меньєра до та після лікування, що проводилося за різними методиками:
класичною медикаментозною і новою схемою комплексної терапії. Проведена
оцінка ефективності різних методів лікування у найближчі та віддалені
строки.
Встановлено, що сучасна комплексна терапія хвороби Меньєра значно
підвищувала ефективність лікування хворих, що проявлялось зменшенням
частоти, тривалості та/чи тяжкості нападів запаморочення у найближчому
періоді (через 3 міс.) у 93,4 % хворих, в той час як після медикаментозного
лікування лише у 60 %. У віддаленому періоді (через 12-18 міс.)
спостерігалося

зменшення

вестибулярних

проявів захворювання після

запропонованої комплексної терапії у 66,7 % пацієнтів і у 20 % хворих після
медикаментозного лікування.
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Доведено, що комплексна терапія хвороби Меньєра мала найбільший
позитивний вплив на слухову функцію, що проявлялося у найближчі строки
зниженням

середніх

порогів

слуху

по

повітряній

(18,60±1,10) дБ (р<0,05) у порівнянні з класичною
терапією,

провідності

на

медикаментозною

відповідно зниження порогів на (11,97±1,80) дБ (р<0,05). У

віддаленому періоді позитивна динаміка слуху відмічалася лише після
комплексної терапії з пролонгованою тимпаностомією, і зниження середніх
порогів складало (17,70±1,00) дБ (р<0,05), між тим, у пацієнтів після
медикаментозної терапії відмічалося суттєве підвищення порогів слуху
практично до початкового рівня.
Вестибулометричними методами визначено достовірне поліпшення
функції статичної і динамічної рівноваги та показників експериментального
ністагму

(частоти,

середньої

амплітуди,

швидкості

повільної

фази),

скорочення тривалості сенсорної та вираженості вегетативних проявів у
пацієнтів з хворобою Меньєра після проведеної комплексної терапії з
пролонгованою тимпаностомією. Індекс кефалографії після комплексної
терапії змінювався з (5,25±0,30) ум. од. до (3,55±0,10) ум. од. (р<0,05), на
відміну від хворих після медикаментозного лікування з (5,12±0,30) ум.од. до
(5,02±0,30) ум. од. (р>0,1), у яких достовірного поліпшення не відмічалося.
Запропонована схема комплексної оцінки якості життя хворих на хворобу
Меньєра та адаптована до клінічного використання.
Доповнені наукові дані про негативний вплив захворювання на якість
життя хворих, що відображалося у зниженні показників фізичного та
психологічного здоров‟я. За соціологічними показниками фізичного та
психологічного компонентів здоров‟я у пацієнтів з хворобою Меньєра
доведена ефективність методу комплексної терапії.
Встановлено, що сучасна комплексна терапія хвороби Меньєра значно
підвищує ефективність лікування хворих, що проявляється позитивним
впливом на клінічний перебіг захворювання, слухову, вестибулярну функцію,
якість життя хворих та має стійкий позитивний ефект у часовому аспекті на
відміну від медикаментозного лікування.
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Практичне і теоретичне значення одержаних результатів
В процесі виконання роботи вперше розроблена та впроваджена в
практику схема сучасної комплексної терапії пацієнтів з хворобою Меньєра,
яка включала медикаментозне лікування, метод пневмомасажу вікон
лабіринту з пролонгованою тимпаностомією та комплекс вправ з кінезітерапії.
Науково

обґрунтована

ефективність

комплексної

терапії

хвороби

Меньєра.
Запропонована схема оцінки ефективності проведеного лікування за
допомогою соціологічних показників у динаміці, що включала розробку
протоколу дослідження (визначення мети, критеріїв виключення хворих з
дослідження, точок обстеження, розробка клінічної карти хворого та таблиці
обліку даних); вибір інструмента дослідження (опитувальника) та його
модифікація щодо даного захворювання; інтерв‟ювання хворих; шкалування
опитувальника і формування бази даних; статистичну обробку, аналіз та
інтерпретацію результатів дослідження.
Визначений вплив хвороби Меньєра на якість життя пацієнтів до та після
лікування,

що

дозволяє

встановити

ефективність

проведеного

консервативного лікування та вирішити питання необхідності подальшого
хірургічного лікування.
Отримано патент України на корисну модель № 73224 Україна від
10.09.2012 р. „Спосіб лікування пацієнтів з хворобою Меньєра”.
Особистий внесок здобувача
Дисертантом

особисто

визначено

мету

та

завдання

дослідження.

Дисертантом разом з науковим керівником розроблено новий метод сучасної
комплексної терапії хвороби Меньєра. Ідея розробки належить автору.
Особисто

дисертантом

проведений

аналіз

вітчизняних

та

іноземних

літературних джерел стосовно тематики дисертації. Дисертант самостійно
проводив

збір

анамнезу,

клінічний

огляд

пацієнтів,

відбір

хворих,

диференційну діагностику та лікування пацієнтів з хворобою Меньєра за
різними методиками. Разом з науковим керівником розроблено протокол
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обстеження та тривалого спостереження пацієнтів з хворобою Меньєра.
Дисертантом особисто розроблена методика та проведена за нею оцінка
ефективності лікування за допомогою соціологічних показників у динамиці до
та на різних строках після лікування пацієнтів за різними методиками. Також
проведений

особисто

аналіз

клінічного

та

соціологічного

матеріалу,

статистична обробка отриманих результатів, написані всі розділи дисертації,
сформульовані висновки та практичні рекомендації. Усі розділи дисертації
сформульовано та написано автором особисто. Особисто дисертантом
сформульовані основні положення, що виносяться на захист. У роботах,
виданих у співавторстві, ідея і основні положення не містять конфлікту
наукових інтересів.
Апробація результатів дисертації:
Основні положення дисертації були викладені на науково-практичних
конференціях,

конгресах

та

з‟їздах:

щорічні

традиційні

конференції

Українського наукового медичного товариства оториноларингологів (Судак,
2012; Тернопіль, 2012; Севастополь, 2013; Львів, 2013; Дніпропетровськ,
2015), Друга конференція Української асоціації отіатрів, отонейрохірургів та
отоневрологів з міжнародною участю (Київ, вересень, 2012 р.), 5-й
Національний конгрес аудіологів та 9-й міжнародний симпозіум „Сучасні
проблеми фізіології та патології слуха” (Суздаль, травень, 2013 р.).
Публікації:
За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 10 наукових праць, з яких
6 статей у міжнародних наукових та фахових виданнях, 3 тези доповідей, 1
патент України на корисну модель.
Структура та обсяг дисертації:
Дисертаційна робота викладена на 193 сторінках машинописного тексту і
складається з вступу, огляду літератури, матеріалів та методів, 3 розділів
власних досліджень, заключення, висновків, практичних рекомендацій, списку
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використаних джерел, який містить 296 джерел, у тому числі 141 кирилицею
та 155 – латиницею. Роботу ілюстровано 49 таблицями та 12 малюнками.
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РОЗДІЛ 1
ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ

1.1 Сучасні погляди на етіопатогенез хвороби Меньєра
У 1861 році P. Meniere описав синдром, що характеризувався
приглухуватістю, шумом у вусі і періодичними запамороченнями, та
припустив, що цей стан пов‟язаний з патологією внутрішнього вуха. Це
підтвердилось тільки у 20 сторіччі при постморбідних дослідженнях [155, 250,
251, 252, 255]. Ці знахідки привели до цілої низки досліджень, направлених на
виявлення причин і механізмів розвитку хвороби Меньєра. У 1938 році
Hallpike та Cairns довели, що підґрунтям розвитку хвороби Меньєра є
ендолімфатичний гідропс [197].
Велика кількість досліджень, присвячених цьому синдрому у ХХ столітті,
так і не змогла виявити причини ХМ, хоча даних про патогенез достатньо,
щоб говорити про безліч механізмів, які обумовлюють ту клінічну картину,
що відома в усьому світі, як хвороба Меньєра [6, 102, 105, 143, 145, 146, 148,
149, 244, 248, 249]. У теперішній час хвороба Меньєра виділена самостійною
нозологічною формою патології вушного лабіринту нез‟ясованої етіології з
характерною

клінічною

симптоматикою:

повторні

напади

системного

запаморочення, однобічна приглухуватість, шум у вусі [75,76, 128, 134, 135].
Взагалі, класичне поняття „етіологія” для хвороби Меньєра непридатне,
оскільки патогенетичні явища, що лежать у основі цього захворювання,
виникають як наслідок багатьох захворювань організму, які концентрують
свій вплив на судинній системи лабіринту та призводять до порушень
гематолабіринтного бар‟єру [104, 109, 119, 120, 136]. Під хворобою Меньєра
слід розуміти саме ідіопатичний ендолімфатичний гідропс (ЕГ), на відміну від
синдрому Меньєра, коли причина його виникнення відома [150, 246].
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Постмортальні дослідження вушного лабіринту у осіб, що за життя
страждали на ХМ та померли від різних причин, виявили розширення завитки,
саккулюса та утрікулюса і атрофію основної мембрани, що дало змогу
трактувати ЕГ як морфологічний субстрат ХМ [155, 251, 255].
Найбільш ранніми змінами були зміщення мембрани Рейснера у сходи
присінку та збільшення в об‟ємі саккулюса. На більш пізніх стадіях
завитковий хід може займати усі сходи присінку, а саккулюс – увесь присінок,
при цьому помітні місця розриву стінок лабіринту [205, 270, 271, 272].
Внаслідок руйнування макули утрікулюса порушується орієнтація людини
у просторі і виникає латеропульсація, що характерно для хвороби Меньєра
[59]. Зниження кількості сенсорних слухових і вестибулярних клітин
виявляються лише при тяжкому перебігу хвороби Меньєра і виражених
гідропічних змінах [159, 186, 191, 217, 269].
Ці знахідки і лягли в основу проведення низки досліджень, спрямованих
на з‟ясування причин розвитку ендолімфатичного гідропсу, механізму його
розвитку, тобто патогенезу хвороби.
Численні дослідники вважають, що в основі класичної клінічної тріади
симптомів хвороби Меньєра (приглухуватість, напади запаморочення, вушний
шум)

лежить

постійність

ЕГ

з

епізодичними

розривами

мембрани

внутрішнього вуха та, внаслідок цього, коливанням ендолімфатичного тиску
[89, 163, 164, 180, 271, 272].
Що стосується ґенеза накопичення ендолімфи, то більшість авторів
вважають, що причиною розвитку ЕГ є, з одного боку, посилення продукції
ендолімфи судинною смужкою спірального органу та клітинами макули
саккулюса та утрикулюса, а з іншого боку – порушення її резорбції, на чому і
базуються проведення дренуючих операцій на ендолімфатичному мішку [83,
115]. Багато вчених вважають, що в основі гідропсу лабіринту є метаболічні
порушення в організмі [104], але не виключена і зворотня можливість впливу
гідропсу на метаболічні процеси [27, 38, 39, 62, 166].
Існує думка, що ЕГ є результатом локального патологічного процесу
[155]. В той же час низка дослідників погоджується з висновком, що причини
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виникнення гідропсу різноманітні, але будь-яка з них призводить до
специфічних змін у внутрішньому вусі, зокрема, до порушень водносольового

гомеостазу.

Ця

думка

підтверджується

високою

частотою

зацікавленості другого вуха [90]. Деякі дослідники взагалі ставлять під сумнів
можливість однобічного ураження при хворобі Меньєра [260, 261]. Ймовірно,
що при наявності загальних метаболічних змін існує певна схильність
(генетична чи набута), що в окремих умовах призводить до розвитку гідропсу
[49, 253].
До чинників, що обумовлюють виникнення ХМ чи сприяють їй, можуть
бути

віднесені такі, як захворювання серцево-судинної системи, вегето-

судинна дистонія, авітаміноз, ендокринні захворювання, ангіоцеребральні
порушення, алергія. Однак, хвороба Меньєра може виникати і у осіб, що не
страждають на перелічені хвороби і є клінічно здоровими людьми.
Отже, можна думати, що хвороба Меньєра виникає у осіб з
„передумовленним”
патоембріологічної

станом
гіпотези

лабіринту.
щодо

Це

розвитку

дає

змогу

хвороби

існуванню

Меньєра

[49].

Вродженими вадами можуть бути недосконалість судинної системи чи
ендолімфатичних

просторів.

Також

при

деяких

формах

вродженого

недорозвитку мозку спостерігається дисфункція чи ослаблення реакції
вестибулярного аналізатора [104].
Про характер судинних розладів у лабіринті існує багато припущень.
Заслуговують на увагу досліди Lermouer (1929), Oлісова В.С. (1972),
Олександрова Ю.Т. (1993), які виявили, що кохлеовестибулярні порушення
при хворобі Меньєра в одних випадках можуть бути обумовлені звуженням, а
у інших розширенням судин лабіринту. При вазопастичній формі хвороби
Меньєра основні симптоми обумовлені спазмом лабіринтної артерії. Більшість
прихильників судинного ґенезу хвороби Меньєра припускає, що вазомоторні
розлади локалізуються в ділянці дрібних гілок лабіринтної артерії та в
артеріокапілярній системі внутрішнього вуха [111, 112, 113, 142].
Однак, не викликає сумніву, що які б початкові чинники не були
причинами чи пусковими механізмами хвороби Меньєра, причиною гідропсу
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лабіринту є порушення функції гематолабіринтного бар‟єра. Низка авторів
відмічає

так

звану

проникливість [104],

фізіологічно

неадекватну,

чи

„агресивну”

його

що виникає при декомпенсації гематолабіринтного

бар‟єра. У цьому випадку порушується рівновага між надходженням та
елімінацією речовин, у клітинах та рідинах лабіринту накопичуються
метаболіти та надлишок калію [112, 114, 115, 117]. Шкідливий вплив
ендогенних катаболітів доповнюється проривом через гематолабіринтний
бар‟єр у лабіринт чужорідних речовин (гаптенів) чи агресивних біогенних
амінів (серотоніну, мелатоліну, катехоламінів), що продукуються клітинами
дифузної ендокринної системи - апудоцитами [112, 116].
За даними C.Hallpike та H.Cairnsy (1939 р.), порушення ендолімфатичного
гомеостазу призводить до підвищення у ендолімфі концентрації гідрофільних
речовин, що обумовлює збільшення у ній осмотичного тиску та затримку
рідини,

яке

призводить

до

ендолімфатичного

гідропсу,

водянки

ендолімфатичних просторів [197].
Згідно

концепції

К. Jahnke (1980), основою ХМ є порушення

проникливості перелімфо-ендолімфатичного бар‟єру, що підтверджується
виявленням

внутрішньомембранних

фістул

епітеліальних

клітин,

які

вистеляють ендолімфатичний простір [206]. У дослідах внутрішнього вуха з
гідропсом лабіринту [208, 275] були показані зміни епітелію мембрани
Рейснера з її підвищеною проникливістю для виходу іонів калію з ендолімфи
у перилімфу. Це супроводжувалося „калієвою інтоксікацією” нервових
волокон при відсутності розриву мембрани Рейснера [286, 287].
На відміну від цих авторів, H.Schuknecht (1986), G. Dohlman (1983)
вважають обов‟язковою умовою розрив мембрани у розвитку слухових та
вестибулярних порушень при хворобі Меньєра, не заперечуючи

і

роль

токсичного ефекту калію [180, 272].
У експериментальних дослідженнях введення штучної ендолімфи чи
розчину калію в перелімфатичний простір також супроводжується зниженням
мікрофонного потенціалу та виникненням паралітичного ністагму [180, 276].
При цьому було встановлено, що виражений ефект „калієвої інтоксикації”
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спостерігається при перфузії барабанних сходів [226, 229], звідки калій
проникає

в орган Корті крізь canaliculi perfarantes кісткової спіральної

пластинки [224].
Останнім часом превалююче значення у патогенезі хвороби Меньєра
надають порушенню резорбції

ендолімфи, ніж процесу її формації.

Дослідниками були виявлені фіброзні зміни у ендолімфатичному мішку (ЕМ),
зарощення ендолімфатичного протоку чи його різке звуження [149, 271], що
є ознаками порушення резорбції рідин внутрішнього вуха. Часто виявляється
гіпоплазія ЕМ, як під час операції, так і на препаратах скроневих кісток при
хворобі

Меньєра [78, 273]. Природно, що в умовах дисплазії мішка чи

протоки, розростання фіброзної тканини навколо них резорбція рідини
порушується, що сприяє розвитку гідропсу [250].
Визнаючи можливість виникнення гідропсу у

результаті механічної

блокади току ендолімфи на рівні саккулюса, протоки чи ЕМ, деякі дослідники
велике значення надають утрудненню венозного відтоку крізь основну вену –
вену вестибулярного канальця [273].
Значення

порушення

ендолімфатичного

функції

гідропсу

було

резорбції
доведено

ендолімфи
у

у

розвитку

експерименті

шляхом

руйнування ЕМ чи його протоки [214, 271].
До

факторів,

антидіуретичний

що

впливають

гормон

та

на

резорбцію

аденозинтрифосфат

рідини,
(АТФ).

відносять

Порушувати

проникливість мембран з розвитком гіперсекреції рідини у ендолімфатичному
просторі можуть метаболічні зсуви з підвищенням антидіуретичного гормону
та катехоламінів, що супроводжується збільшенням активності циклічної
аденозинмонофосфатної системи (ЦАМФ), що відіграє критичну роль у
регуляції транспорту рідини крізь епітелій. Простогландини, які є міцними
вазодилататорами, також підтримують проникливість мембран для рідини та
іонів через аденилатциклазу та ЦАМФ [49].
Під

дією

різних

факторів

(акутравми,

ототоксичних

препаратів,

гормональних зсувів) склад рідини внутрішнього вуха змінюється. Це
проявляється

підвищенням

рівня

простогландинів,

катехоламінів,
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антидіуретичного гормону [209, 210, 212], що опосередковано діє на
проникливість мембран і створює умови для розвитку ЕГ. Подібні зміни
спостерігаються при стресі та нервово-психічних порушеннях, що передують
розвитку ХМ [225, 268]. Фактори, що порушують рівень ЦАМФ у тканинах
внутрішнього вуха, можна розглядати як тригерні механізми розвитку ХМ.
Численні дослідження щодо інших чинників, які впливають на розвиток
ЕГ, стосувалися змін водно-сольового та жирового обміну, порушенню різних
ланок ендокринної системи [237, 263, 264], у тому числі щитоподібної залози
[68, 70], підшлункової [195] та статевих залоз [73]. Деякі автори визначали
глюкокортикоїдну та мінералокортикоїдну недостатність наднирників при
хворобі Меньєра [74, 123, 230] .
Б.М.Сагалович та В.Т.Пальчун [104] велику увагу приділяють ролі
дифузної нейроендокринної системи у патогенезі хвороби Меньєра. Клітини
цієї системи (апудоцити) виявлені у тканинах внутрішнього вуха – у
слуховому та вестибулярному відділах [19, 68, 110, 111], вони розташовані на
planum semilunatum, у судинній стрічці та урикулюсі та впливають на водносольовий

обмін. Автори вважають розвиток гідропсу лабіринту (ГЛ)

наслідком підвищеної функції апудоцитів, що виробляють серотонін та
катехоламіни, які відіграють роль у перерозподілі тиску рідин лабіринту. А
розтягнення

мембран,

в

свою

чергу,

сприяє

переходу

рідини

з

ендолімфатичного у перилімфатичний простір згідно „теорії просмоктування”
K.Jahnke [206].
Не виключаючи роль ГЛ у патогенезі хвороби Меньєра, російські
дослідники вважають, що однією з її причин є порушення регуляції
ліквородинаміки з боку центральної нервової системи, а саме центрів різного
рівня еферентної іннервації внутрішнього вуха [49, 104]. На вестибулярну
функцію еферентні впливи діють за рахунок компенсаторних процесів у
вигляді інтеграції функцій зі слуховим, зоровим, тактильним та руховим
аналізаторами. Особливе значення має олівокохлеарний шлях та коркові
центри [44, 104].
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Одночасне порушення слухової та вестибулярної функції при хворобі
Меньєра автори пояснюють щільним зв‟язком слухового та вестибулярного
провідних шляхів. Підтвердженням цієї теорії були результати операцій, що
проводилися на нервових сплетіннях барабанної порожнини [95, 116].
Причину розвитку хвороби Меньєра вчені вбачають також у дисфункції і
вегетативної нервової системи [293].
Заслуговують на увагу відомості про аутоімунний механізм розвитку ХМ.
Імунологічні дослідження, які були проведені з метою виявлення антитіл до
протишокового протеїну 70 (anti-HSP70) у пацієнтів з хворобою Меньєра і з
метою з‟ясування імунного статусу, виявили імунореактивніть до протеїну у
38 % хворих [264]. Але прямого зв‟язку вираженості симптомів хвороби з
серологічними знахідками вчені не виявили. В той же час T.Futaki і спів. [187]
у ході експериментальних досліджень показали підвищену концентрацію
антитіл до імуноглобуліну G у ендолімфатичному мішку.
Отже, зазначені теорії етіопатогенезу ХМ в достатній мірі не пояснюють
її клінічну картину. Можливо, поряд з представленими причинами ймовірні і
інші фактори у розвитку ХМ. Все це обумовлює і складності у вирішенні
питань лікування захворювання. На теперішній час існує величезна кількість
методів, що запропоновані для лікування хвороби Меньєра, але чіткої
системи, наукових принципів та обґрунтування у підході до цієї проблеми
немає.

1.2

Медикаментозне лікування хвороби Меньєра
Протиріччя в клінічній картині, класифікації, етіології та патогенезі

захворювання прирікають пошуки лікування на емпіризм. Хвороба Меньєра
належить до тієї категорії патологічних станів, для яких не існує етіотропного
лікування як такого, оскільки монопричина цієї хворобі невідома, більш того,
багато інших захворювань можуть провокувати її, чи входити органічною
частиною у її патогенез [6, 7, 45, 165, 169]. У зв‟язку з цим можна лише
говорити про можливості патогенетичного лікування, яке не вирішує
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проблему повного виліковування, не запобігає можливості виникнення нових
нападів захворювання, а лише знижує частоту та вираженість клінічних
проявів.
Більшість сучасних терапевтичних засобів лікування ХМ належать до
симптоматичних.

А.

Морісон

(1987)

вважає,

що

багаточисленні

медикаментозні та хірургічні методи лікування ХМ є не більш ніж
симптоматичними та призводять лише до короткочасної ремісії [238].
Особливо це відноситься до медикаментозної терапії.
Розробка схем лікування хвороби Меньєра розподіляється на допомогу
хворим під час нападу запаморочення та у період між нападами [49].
Лікування гострого нападу ХМ базується на блокуванні патологічної
імпульсації з вушного лабіринту, зниженні чутливості до цієї імпульсації
вестибулярних та вегетативних центрів, створенні ощадних умов для хворого.
У історичному аспекті треба зазначити метод введення 1 мл 0,01 %
розчину гістаміну у 250 мл фізіологічного розчину внутрішньовенно повільно
для купування нападу хвороби Меньєра [128]. Зважаючи на фармакодинаміку
гістаміну, який викликає спазм гладенької мускулатури, розширення капілярів
та зниження артеріального тиску, цей метод не набув широкого використання.
За даними Тімена Г.Е. (1967), гарний ефект при гострому нападі
вестибуловегетативних розладів досягався при введенні сумішей 0,5 мл
0,005 % розчину скополаміну, 0,5 мл 0,1 % розчину атропіну та 2мл 2,5 %
розчину піпольфену [122]. Деякий час використовувався метод введення
розчину преднізолону [24] у поєднанні з сечогінними препаратами. При
супутньому гіпертонічному кризі доцільно вводити попередньо 20 мг 25 %
розчину магнію сульфату [117].
Пізніше для купування гострого вестибулярного розладу при ХМ були
запропоновані такі симптоматичні засоби, як алкалоїди, фенотіазін, а в тяжких
випадках – діазепам та тіфлупромазин [158].
За даними Крюкова А.І. доцільне використання внутрішньовенного
введення новокаїну разом з гіпертонічним розчином глюкози чи інших
препаратів дегідратуючої дії та сульфату магнію внутрішньом‟язево [49].
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На думку Parnes S.M. та Spektor Z. внутрішньовенне введення анестетиків
(новокаїну, лідокаїну) сприяє зниженню гостроти вестибулярного нападу
завдяки безпосередній дії на рецепторні структури завитки та на лабіринтні
функції

через

центральну

нервову

систему,

що

було

доведено

експериментально. Інші автори пропонують введення цих препаратів
інтратимпанально, що також має цілком задовільний ефект [104].
Більш того, ефективність дії ліків на патологічно змінений лабіринт
суттєво відрізняється при введенні їх не в загальну циркуляцію, а в ділянку,
що безпосередньо межує з вогнищем патології. Таким чином і діє
меатотимпанальне введення препаратів. За даними Солдатова І.Б. [113] такий
шлях введення ліків сприяє швидкому купуванню нападів запаморочення у
94 % хворих, притому у більшості з них протягом 10 хв. Особливо виражений
ефект досягається при введенні новокаїну [1, 117]. У інших дослідників існує
сумнів щодо доцільності меатотимпанального введення препаратів [103, 104].
Вони пояснюють це наявністю різних джерел кровопостачання середнього та
внутрішнього вуха, превалюючим проникненням

різних препаратів у

лабіринт через кров у порівнянні з мембраною вікон завитки.
Неоднозначне ставлення різних дослідників до дегідратаційної терапії, що
повинна проводитись під контролем гематокриту для запобігання підвищення
в‟язкості крові, та до форсованого діурезу за допомогою фуросеміду та
етакринової кислоти з огляду їх негативного впливу на слухову функцію.
Деякі автори пропонують вводити до схеми допомоги хворим на ХМ при
гострому нападі запаморочення розчин тримекаїну, новокаїну, платифіліну,
атропіну,

кофеїну,

зазначають, що
вегетативної

тренталу

у різних

варіантах [111, 114, 116]. Вони

меатотимпанальне введення новокаїну викликає блокаду

інервації

внутрішнього вуха, що призводить до зниження

кількості патологічних імпульсів [80, 112, 113]. Крім того,

Солдатов І.Б. та

інші дослідники [117] доводять, що новокаїн має, крім рефлекторної і
трофічної дії, вплив на місцеву реактивність. Але це викликає сумніви у
іноземних дослідників, незважаючи на описаний механізм дії і досягнутий
клінічний ефект [158, 229].
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За

досвідом

російських

дослідників

доцільним

є

використання

фармакофізичної дії за допомогою фоноелектрофорезу гліцерина, кавінтона,
еуфіліна, що сприяє безпосередньому проникненню ліків у порожнини
внутрішнього вуха через гематолабіринтний бар‟єр [47, 48, 77, 79].
Ще одним методом екстреної допомоги хворим під час нападу є введення
1,0-1,5 мл міорелаксанту в одну чи обидві барабанні порожнини, що повинно
припинити запаморочення протягом 20-30 хвилин [133].
Методом вибору для лікування гострого нападу хвороби Меньєра може
бути внутрішньовенне введення 7 % розчину натрію гідрокарбонату
150 – 200 мл [79]. В деяких випадках натрій гідрокарбонат з успіхом може
бути замінений на трисамін. Цей препарат легко проникає через клітинні
мембрани і усуває клітинний ацидоз, а також діє як діуретик. Його вводять
внутрішньовенно у вигляді 3,66 % розчину, середня доза 8 мл/кг ваги тіла.
Перспективно у відношенні нападів хвороби Меньєра використання
плазмозаміщуючих розчинів та розчинів для парентерального харчування
(поліглюкін, реололіглюкін, реосорбілакт, желатиноль та інш.). Ці препарати
мають

здатність

поліпшувати

гемодинаміку

та

мікроциркуляціію

у

внутрішньому вусі. Їх доцільно поєднувати з осмотичними діуретиками
(манніт та інші), що сприяють виведенню з організму надлишку води, але
зберігають у ньому поживні речовини.
Медикаментозне лікування хвороби Меньєра у міжнападному періоді
суттєво

не

відрізняється

від

медикаментозного

лікування

у

періоді

загострення. Розширюється лише коло препаратів, установлюється можливість
курсового

лікування,

створюються

умови

чередування

різних

курсів

лікування, поєднання медикаментозних засобів з іншими видами лікування.
Як відмічає C.Beck [158], зразу після закінчення нападу потрібно
продовжувати лікування, що спрямоване на дегідратацію лабіринту та
стабілізацію у ньому кровообігу. За думкою Бабияк В.І., Гофман В.Р.,
Накатис Я.А., лікування в міжнападному періоді повинно бути активним,
систематичним та комплексним [6].
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Умовно терапія хвороби Меньєра поділяється на два основні напрямки: дія
на загальні процеси та на місцеві стабілізаційні реакції.
Серед препаратів загальної дії фігурують ті, що поліпшують метаболічні
процеси, кисневе забезпечення тканин, кровообіг, функцію нервової системи
та інших процесів, які мають відношення до патологічних змін нез‟ясованої
природи і тому не характеризуються вибірковістю чи специфічністю.
Існує великий досвід у лікуванні хвороби Меньєра гідрокарбонатом
натрію. Ефективність його оцінюється різними авторами по-різному, але вже
десятиріччя він не виключається з переліку активно діючих речовин.
Більшість

пацієнтів

добре

переносять

цей

препарат.

За

даними

Сагаловича Б.М. та Пальчуна В.Т., позитивні результати при лікуванні хворих
гідрокарбонатом натрію виявлені у 90,7 % випадків. Стійка відсутність
нападів запаморочення мала місце у 21,8 % випадків, відсутність нападів при
наявності короткочасних легких запаморочень – у 28,1 % випадків, напади
повторювались, але перебіг їх був більш м‟яким – у 40,9 %. Зменшуючи
частоту нападів та збільшуючи період ремісії, гідрокарбонат натрію сприяє
стабілізації слухової функції та є препаратом профілактики прогресуючого
падіння слуху у пацієнтів з хворобою Меньєра [116].
Крім того, розчин гідрокарбонату натрію має діуретичний ефект та
поліпшує забезпечення киснем внутрішнього вуха [158]. Однак, потрібно
враховувати, що гідрокарбонат натрію збільшує вміст вуглекислого газу у
крові, що погано впливає на внутрішньолабіринтний метаболізм. У зв‟язку з
цим, краще його замінити на трисамін, який нормалізує кислотно-лужний стан
у крові та у тканинних рідинах. За даними досліджень [104], застосування
трисаміну у вигляді внутрішньовенних ін‟єкцій позитивно впливає на стан
хворих, зменшує запаморочення, а у ряді випадків поліпшує слухову функцію
(зокрема, підвищує розбірливість). Аналогічну дію має препарат димефосфон.
Менше розповсюдження має лікування хвороби Меньєра препаратами
літію, однак окремі клініцисти вважають, що їх використання у терапевтичних
дозах призводить до зменшення кількості загострень та вираженості проявів
вестибулярної дисфункції [105]. Механізм дії цих препаратів складний та

24

недостатньо вивчений, але, за думкою прибічників використання препаратів
літію, вони призводять до поліпшення стану хворих, у яких не спостерігалось
вагомих змін у перебігу хвороби Меньєра від антигістамінних, седативних та
інших препаратів. На відміну від бікарбонату натрію, карбонат літію не має
широкого розповсюдження головним чином у зв‟язку з численними
побічними ефектами.
У схемах лікування хвороби Меньєра фігурують дегідратаційні засоби, що
направлені на усунення ГЛ. Найбільш розповсюджене

використання

препаратів, що сприяють виведенню з організму води шляхом підвищення
осмолярності крові. До них належать гіпертонічний розчин глюкози, маннітол,
сечовина,

фруктоза,

гліцерин

[146,

158].

Більшість

з

них

вводять

внутрішньовенно. Про доцільність використання маннітола думки різних
авторів суперечливі, а іноді протилежні. В експериментах на тваринах було
показано, що маннітол більш ефективний у порівнянні з гліцерином, але
парціальний тиск кисню у судинах вушного лабіринту при використанні
маннітолу вищий [295]. Однак, у той же час маннітол менш ефективний у
відношенні його впливу на ендолімфатичний гідропс [167] . Але за іншими
дослідженнями, він підвищує кровообіг у завитці [255]. В той же час
відмічається явний позитивний клінічний ефект у відношенні осмотичної
активності маннітола, що доведено O. Sterkers та спів. (1987) при використанні
10% 500 мл розчину внутрішньовенно, поліпшення слуху відмічено у 50 %
хворих [282].
Суперечливі данні з‟являються у літературі відносно результатів лікування
ізосорбідом дінітратом чи нітросорбідом. Деякі дослідники відмічають
позитивний ефект у відношенні вестибулярних проявів захворювання у
72 - 92 % хворих [215]. За даними інших авторів, при лікуванні хвороби
Меньєра ізосорбідом дінітратом не відмічається поліпшення слуху чи
зменшення вушного шуму [211], а деякі вчені спостерігали одночасне
покращення стану хворих і щодо слухової, і щодо вестибулярної функції
[245].
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Використання сечовини при хворобі Меньєра мало позитивні результати
ще з 1956 року, яка вперше була запропонована I. Muskat [240]. Вона має
значення у лікуванні і у теперішній час [199]. Сечовину вводять
внутрішньовенно у вигляді 3 - 5 % розчину чи у вигляді сиропу реr os при
довготривалому лікуванні протягом 3 - 4 тижнів, звичайна доза складає 9 г
сечовини, в тяжких випадках – 18 г. Побічна дія пов‟язана з підвищенням
концентрації сечовини у крові при нирковій недостатності, що швидко минає
при відміні препарату [235]. При тривалому прийомі сечовини відмічається
позитивний вплив на слух у хворих, зменшуються явища атаксії та
суб‟єктивний вушний шум [158]. Аналогічний механізм дії мають інфузії
сульфату магнію.
Лікування з використанням сірчанокислого магнію у поєднанні з
діакарбом особливо рекомендовано при перилімфатичному гідропсі, що
обумовлений порушенням внутрішньочерепної ліквородимаміки і що має
двобічний характер [86].
При недостатній ефективності препаратів, що виводять рідину з організму
шляхом зміни осмолярності крові, використовують петльові діуретики
(фуросемід), однак вводити їх потрібно з обережністю у зв‟язку із
ототоксичним ефектом [87].
У цілому, ефект дегідратаційної медикаментозної терапії проявляється
передусім у хворих з початковими чи слабо вираженими формами хвороби,
коли клінічна картина може бути віднесена за рахунок функціональних змін
без

зворотніх

структурних

уражень.

Показанням

до

призначення

дегідратуючих препаратів повинна бути наявність флюктуації слуху і
позитивні дегідратаційні тести. Однак, за думкою вестибулологів, результати
лікування можуть бути позитивним і за відсутності цих показників, тому вони
не мають абсолютизуючої ролі у призначенні препаратів [49].
Серед багатьох гіпотез патогенезу ХМ окреме місце посідає порушення
кровообігу у лабіринті, і у зв‟язку з цим, в комплексі загальних
медикаментозних заходів важливу роль займають препарати, що направлені на
стабілізацію кровообігу. Як вже було відмічено, кровообіг у лабіринті щільно
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пов‟язаний з церебральною циркуляцією, і це впливає на вибір ліків. Однак,
деякі автори припускають існування автономної регуляції кровообігу у
завитці. Тому спроби медикаментозного впливу на лабіринтний кровообіг
мають загальний характер, незважаючи на ту чи іншу позицію щодо механізму
його регуляції [198].
Судинні препарати, що використовувалися у лікуванні ХМ, умовно
розподілені на дві групи: ті, що безпосередньо впливають на гладенькі м‟язи
судин, та ті, що діють опосередковано через нервову систему [104].
До першої групи належить папаверин, що одночасно стимулює кровообіг
мозку та завитки. Він добре усуває спазм гладеньких м‟язів кровоносних
судин [49]. Аналогічну дію має дібазол, але його вазодилатуючий ефект більш
короткочасний [101, 280].
За даними експериментів еуфілін має позитивні результати у лікуванні
ХМ, незважаючи на те, що він не має безпосереднього впливу на судини
лабіринту [101].
Широкого застосування набули препарати нікотинової кислоти, що
використовуються десятиріччями, хоча їх ефективність визнають не всі
автори. Останні дослідження не виявили вазодилатуючого ефекту у
нікотинової кислоти [87, 87].
Взагалі, не усі дослідники згодні з доцільністю введення у схему лікування
хвороби Меньєра вазоактивних препаратів, зважаючи на ізольованість
кровообігу у внутрішньому вусі та наявність гематолабіринтного бар‟єра [86,
222]. У повній мірі це підтверджується результатами досліджень, що показали
існування у модіолюсі завитки нервового сплетіння, що, як вважають,
здійснює місцеве регулювання кровообігу у ньому [199].
Останнім часом серед клініцистів отримали широку популярність такі
вазоактивні препарати, як пентоксифілін (його аналоги: трентал, агапурин,
пентоксифілін та інші), які поліпшують мікроциркуляцію та зменшують
агрегацію тромбоцитів і еритроцитів, знижують концентрацію фібриногену у
плазмі, підвищують фібриноліз. Це впливає на зменшення в‟язкості крові та
поліпшення її реологічних властивостей [227].
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Позитивний вплив на перебіг хвороби Меньєра має широко відомий
ціннарізин (стугерон), який поліпшує мозковий та периферійний кровообіг,
знижує тонус гладеньких м‟язів артеріол. Одночасно він зменшує збудливість
вестибулярного апарату, вегетативні прояви при запамороченні, вушний шум
[49].
До вазоактивних препаратів, що використовують останнім часом для
лікування хвороби Меньєра, належать ноотропіл, предуктал, вазобрал,
танакан.
Предуктал призначають тривалим курсом. Він нормалізує енергетичний
обмін клітин, поліпшує трансмембранний транспорт іонів Na та K за рахунок
підтримання нормального функціонування іонних каналів мембран, зменшує
лабіринтне запаморочення і вушний шум [104].
Вазобрал має вазоділатуючий вплив, поліпшує мозковий метаболізм. Він
блокує

альфа - і

тромбоцитів,

бета - адренорецептори гладеньких м‟язів судин,

стимулює

дофамінергійні

і

серотонінергійні

рецептори

центральної нервової системи [6].
В результаті тривалого застосування ноотропілу при хворобі Меньєра у
пацієнтів відмічається істотне зменшення частоти та тривалості нападів
запаморочення [236].
Більшість

вазотропних

препаратів

разом

з

цереброваскулярним

розширюючим ефектом діють і на периферичний кровообіг. У зв‟язку з цим
стає

перспективним

пошук

та

застосування

таких

вазодилатуючих

медикаментів, що призводять до розширення мозкових судин без зниження
периферійного артеріального тиску. Таким препаратом став кавінтон –
етиловий ефір аповинкамінової кислоти. Позитивні результати були отримані
при включенні внутрішньовенних введень кавінтону у схему лікування
хвороби Меньєра, який впливає на центральний кровообіг та оксигенацію
мозку без значного зниження периферійного артеріального тиску [72].
Клінічні дослідження доводять позитивну дію танакану у комплексному
лікуванні хвороби Меньєра, основними діючими компонентами якого є
рослинні компоненти – флавоноїди і терпени. Він впливає на процеси обміну
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речовин у клітинах, реологічні властивості крові і мікроциркуляцію, а також
на вазомоторні реакції судин. Цей препарат має властивості впливати на всю
судинну систему - і артерії, і вени, і капіляри. Він перешкоджає утворенню
вільних радикалів і перекисному окисленню ліпідів клітинних мембран. До
того ж танакан впливає на вивільнення, повторне поглинання і катаболізм
нейромедиаторів (норадреналіну, допаміну, ацетилхоліну) і на їх здатність до
зв‟язування з мембранами рецепторів. За даними клінічних досліджень,
танакан має позитивний вплив на вестибулярну і слухову функцію при
використанні його у хворих на ХМ.
Препарати другої групи, що мають опосередкований вплив на судини
через вегетативну нервову систему – симпатичну та парасимпатичну – не
мають широкого розповсюдження у лікуванні ХМ на відміну від препаратів
безпосередньої дії.
Пояснення тому доцільно шукати не в порівняно низькій їх ефективності
та одночасному впливі їх на загальний кровообіг, як вважають деякі автори
[137, 138, 141, 158], а у тому, що сам регулюючий вплив вегетативної нервової
системи, особливо її симпатичного відділу, не має великої кількості
прихильників у літературі в зв‟язку з відсутністю достовірних морфологічних
даних про симпатичну іннервацію внутрішнього вуха.
Однак, серед препаратів другої групи заслуговує на увагу нафтидрофурил,
що є одночасно симпатолітиком і вазодилататором [233]. Він поліпшує
внутрішньоклітинний метаболізм, сприяє підвищенню АТФ, підвищує
утилізацію глюкози і кисню клітинами, зменшує рівень молочної кислоти в
умовах гіпоксії тканин [192].
Препаратом вибору при лікуванні хвороби Меньєра є аденозитрифосфатна
кислота, яка є джерелом енергії для усіх клітин організму. Зменшення
кровотоку у будь-якій області викликає зменшення доставки з кров‟ю АТФ до
клітини, що провокує виникнення енергетичного «голодування». Підвищення
концентрації АТФ в ураженій ділянці викликає периферійну вазодилатацію,
внаслідок чого посилюється метаболізм [211].
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В експерименті на тваринах показано гальмування вестибулярного
ністагму під дією АТФ та посилення метаболізму у внутрішньому вусі після
його введення [211]. При проведенні клінічних досліджень доведено значне
зменшення проявів лабіринтної симптоматики, що говорить на користь
використання АТФ у складі комбінованої терапії хвороби Меньєра [104] .
Викликає суперечки застосування гістаміну для лікування хвороби
Меньєра по причині індивідуальної реакції на нього судин внутрішнього вуха:
він може викликати не тільки розширення капілярів та венул, але й звуження
артерій та більш великих судин. За своїм змістом гістамін є місцевим
гормоном – медіатором, оскільки він задіяний у передачі нервових імпульсів
як нейромедіатор. Гістамін взаємодіє як з Н1- та Н2- постсинаптичними,
так і з Н3- пресинаптичними рецепторами гістамінергійних нейронів. Таким
чином, він приймає участь у багатьох фізіологічних процесах, що
відбуваються у центральній нервовій системі, зокрема у такій важливій
частині мозку, як задньовентральна частина гіпотоламуса. Гістамін впливає на
секрецію гормонів, приймає участь у енергетичному обміні, регулює процеси
сну та бадьорості, мозковий кровообіг [235]. Крім того, гістамін поліпшує
проникливість

капілярів

та

розширює

посткапілярні

венули

[289].

Експерименти, що проводились на тваринах, показали, що фосфат гістаміну
підвищує кохлеарний кровообіг [284], парціальний тиск кисню у перилімфі,
підсилює кровообіг у вертебробазилярній системі [144].
Приймаючи до уваги позитивну дію гістаміну на кровообіг завитки, його
почали застосовувати у клініці для лікування хворих на вестибулярне
запаморочення та отримали позитивні результати [5, 6, 35, 67, 98].
Але потрібно зазначити побічний ефект гістаміну з боку шлунковокишкового тракту та, що особливо важливо, з боку серцево-судинної системи.
Гістамін потребує внутрішньовенного введення і має короткий термін впливу.
Зважаючи на побічні дії гістаміну, його індивідуальний вплив на організм та
відсутність можливості тривалого прийому у вигляді таблеток чи капсул, це
лімітувало його широке використання при хворобі Меньєра. З часом був
розроблений структурний і фармакологічний аналог гістаміну – бетагістин [3].
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У численних експериментах на тваринах показано, що бетагістин
підвищує кохлеарну циркуляцію [284], має судинорозширюючий ефект на
судинну стрічку і капіляри спіральної зв‟язки, на артеріоли та артеріовенозні
арки [228].
Підвищена кількість гістаміну, що звільнюється з гістамінергічних
нервових закінчень, може стимулювати Н1- рецептори, що потенціює пряму
агонистичну дію бетагістину на ці ж рецептори [151]. Даний феномен пояснює
причину міцного вазодилатуючого ефекту бетагістину у внутрішньому вусі,
який чітко описаний у літературі [144, 228]. Припускається, що він підвищує у
мозку рівень такого нейромедіатору, як серотонін, який знижує активність
вестибулярних ядер. Фармакологічні дослідження на тваринах виявили чітке
зниження електричної активності вестибулярних ядер після введення
бетагістину. Взаємодія з Н3- рецепторами може бути головним механізмом, за
допомогою якого бетагістин реалізує свої клінічні ефекти [289].
Вживання бетагістину у клініці показало його позитивний вплив на
вестибулярну функцію. Дослідження, які проводились з використанням
подвійного сліпого методу, виявили, що запаморочення, нудота, блювота,
суб‟єктивний вушний шум значно зменшується при лікуванні хвороби
Меньєра бетагістином [87].
У інших дослідженнях, що проводилися з використанням бетагістину і
плацебо, показали статистично достовірну перевагу бетагістину над плацебо
стосовно зменшення запаморочення і поліпшення слуху. Автори цих
досліджень констатували, що початкові форми ХМ повністю зворотні, якщо
проводиться своєчасна діагностика і лікування хворих бетагістином. Проміжні
стадії хвороби частково зворотні, а пізні – незворотні.
Подальші численні клінічні дослідження показали, що тривале (протягом
6 – 9 місяців) лікування пацієнтів з хворобою Меньєра бетагістином у
більшості випадків мало гарні результати у відношенні вестибулярної функції:
зменшення частоти, сили нападів запаморочення, навіть до їх повного
зникнення, відсутність спонтанного та експериментального викликаного
ністагму, зникнення головної болі [196, 201, 262, 281].
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У відношенні слухової функції результати лікування бетагістином
виявилися менш вражаючими. Більшість клініцистів відмічали позитивні
щодо слуху результати тільки на ранніх стадіях хвороби [161, 265].
Препарат особливо рекомендований для тривалого призначання пацієнтам
після проведення їм курсу стаціонарного лікування [158]. Позитивний ефект
також

виявлений

при

застосуванні

антигістамінних

(неседативних)

препаратів, зокрема лоратадину.
Виходячи з того, що при хворобі Меньєра обов‟язково у тому чи іншому
ступені порушено кровообіг у внутрішньому вусі, останнім часом при
лікуванні хворих застосовують антикоагулянти, вважаючи, що вони сприяють
поліпшенню мікроциркуляції у артеріолах і капілярах внутрішнього вуха.
Останнім часом широко використовують для лікування хвороби Меньєра
дезагреганти, зокрема ацетилсаліцилову кислоту. Вона повністю і незворотньо
блокує

циклооксигеназу,

перешкоджаючи

таким

чином

утворенню

тромбоксану А. З іншого боку, ацетилсаліцилова кислота зменшує продукцію
простациклінів (PG 12) у стінці судини, яке призводить до зменшення
агрегації тромбоцитів та викликає вазодилатацію, що також може сприяти
антитромбоцитарній дії [28].
Особливу

увагу

привертають

можливості

місцевої

дії

лікарських

препаратів на внутрішнє вухо при хворобі Меньєра. Це застосовується у
вигляді введення ліків в тимпанальний простір для подальшого проникнення
їх у внутрішнє вухо крізь лабіринтні вікна. Досягнення цієї мети здійснюється
шляхом перитубарної інсталяції, ретроаурикулярних та транстимпанальних
ін‟єкцій. Перший метод не має широкого розповсюдження, носить історичний
характер. Меатотимпанальний спосіб введення відмічається деякими авторами
як найбільш прийнятий у практиці [158] .
Серед препаратів, що використовуються для локального введення,
особливе місце посідають анестетики, при використанні яких відмічається
стійка нормалізація вестибулярної функції. Відсутність нападів запаморочення
пояснюється одними дослідниками афінітетом анестетиків до меланінових
включень у чутливих структурах задньої порції лабіринту [6]. Інші автори
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вважають, що анестетики лише блокують проведення нервових імпульсів, які
регулюють судинні реакції у лабіринті, але безпосередньо у внутрішнє вухо не
проникають [217]. Існують також дослідження щодо місцевого застосування
антибіотиків групи аміногликозидів для лікування хвороби Меньєра, зокрема
стрептоміцину та гентаміцину.
Із результатів експериментальних робіт було з‟ясовано, що стрептоміцин
(та в більшій мірі гентаміцин) пошкоджує спочатку темні клітини, що
розташовані

на

planum

semilunatum,

судинній

стрічці,

утрікулюсі

внутрішнього вуха, а пізніше і його сенсорні клітини [214] . Дія на темні
клітини лабіринту викликає уповільнення виділення ними ендолімфи і, таким
чином, попереджує розвиток ЕГ [158] .
У подальшому експерименти на тваринах показали можливість захисту
волоскових клітин завитки від токсичної дії стрептоміцину шляхом
одночасного введення озотину. Пізніше цей метод був введений у клініку для
лікування хворих на хворобу Меньєра. Озотин виконує роль препарата –
протектора, який зберігає функцію сенсорних клітин завитки [158].
Однак, деякі автори [288] висловлюють сумніви відносно позитивних
результатів вищеозначеного методу лікування, а деякі взагалі осуджують
використання антибіотиків аміноглікозидного ряду при хворобі Меньєра у
зв‟язку з пошкодженням ними центральних вестибулярних шляхів [179].
Що стосується введення антибіотиків в загальний кровообіг, то цей метод
вважають недоцільним у всіх випадках ХМ, включаючи і двобічні форми
[174].
Місцева дія на внутрішнє вухо ліків не обмежується анестетиками та
антибіотиками. Перелік препаратів для місцевої дії може бути розширений,
але цьому перешкоджає обмеженість проникнення їх у внутрішнє вухо.
З метою поліпшення проникнення препаратів почав використовуватись
ендауральний

фоноелектрофорез.

Ця

методика

дозволяє

препаратам

проникати у барабанну порожнину крізь барабанну перетинку та через
вторинну мембрану вікна завитки [47, 48, 80].
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Для введення шляхом електрофорезу різні автори застосовували кавінтон,
еуфілін, трентал, клофелін, та отримали позитивні результати щодо
зменшення частоти і сили нападів запаморочення [47, 72] .
У комплексній терапії з іншими препаратами клініцисти рекомендують
використовувати кортикостероїди [182]. Вони стабілізують стан клітинних
мембран і органел, захищають лізосоми від дії власних ферментів шляхом
інгібіції активності останніх, зменшують проникливість капілярів, знижують
рівень метаболізму клітини, зменшуючи вживання нею глюкози.
Приймаючи до уваги аутоімунну теорію хвороби Меньєра, особливо при
двобічному ураженні [178, 231, 292], доцільно призначати стероїди [274], які
мають протинабряковий вплив, ліквідують набряк ендотелію. Зважаючи на
багатогранність та поліорганність дії кортикостероїдів, перевага надається
місцевому їх застосуванню, зокрема транстимпанальному введенню [157].
З нових препаратів, що застосовуються місцево, потрібно згадати
мілдронат – синтетичний аналог природного метаболіту бітілобетаніну [97].
Його дія пов‟язана з регенераторними процесами у сенсорних клітинах
завитки і має позитивний результат щодо кохлеовестибулярних порушень.
Для

лікування

використовують

хворих

і

у

складі

вітамінотерапію.

комбінованої
Особливо

терапії

часто

також

застосовують

фосфорильований вітамін В1 – кофермент кокарбоксилазу, а також вітамін С
як сильний антиоксидант та такий, що приймає участь у процесі тканинного
дихання [6]. Існують багато різних схем лікування вітамінами А, Е та іншими
при хворобі Меньєра [168].
Таким чином, використання клініцистами різноманітних медикаментозних
засобів, дія яких направлена на різні ланки патогенезу хвороби, у складі
комбінованої чи монотерапії, не завжди має позитивний вплив на перебіг
хвороби Меньєра. Дані щодо використання тих чи інших медикаментозних
засобів суперечливі, а іноді і протилежні. В публікаціях останнього часу
медикаментозна терапія оцінюється як ефективна лише на ранніх строках від
початку захворювання.
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1.3 Хірургічні методи лікування хвороби Меньєра
При тяжкому перебігу та неефективності консервативного лікування
клініцисти вдаються до хірургічних втручань, які останні десятиріччя мають
широке застосування у практиці. Деякі автори вважають, що хірургічне
лікування показано 70 % хворих на хворобу Меньєра [147].
В основі хірургічних методів лікування хвороби Меньєра лежать ті ж
гіпотетичні уявлення про патогенез цього захворювання, що і в основі
медикаментозного лікування [52, 103, 154, 160]. Останні роки хірургічний
напрямок в отології та вестибулології завойовує все більше прихильників
серед клініцистів [88].
Усі хірургічні методи, що використовуються при лікуванні пацієнтів з
хворобою Меньєра, умовно

поділяються

на

3

групи:

операції на

вегетативній нервовій системі, що направлені на усунення аферентної
симпатичної імпульсації та поліпшення трофіки органа (втручання на нервах
барабанної порожнини та зірчастому ганглії); операції на вушному лабіринті,
що

направлені

на нормалізацію

тиску рідин у внутрішньому вусі;

деструктивні операції, орієнтовані на виключення функції кохлеарного та/чи
вестибулярного відділів лабіринту – пересікання вестибулярної порції
кохлеовестибулярного нерва [41, 43, 85, 112, 113, 114, 125, 221].
Розвиток

хірургії на симпатичних внутрішньовушних та позавушних

утвореннях почався як один з перших хірургічних методів лікування ХМ.
Вдосконалення його у різних формах і варіантах відбувалося протягом
тривалого часу.
Операції на нервах барабанної порожнини при хворобі Меньєра вперше
були

виконані

С.Розеном

у

1955

році.

Він

припустив,

що

кохлеовестибулярний нерв має анатомічні і функціональні зв‟язки з
проміжним нервом у внутрішньому слуховому ході. Таким чином, за думкою
автора, барабанне сплетення та барабанна струна передають аферентні
імпульси до сенсорного ядра, пов‟язаного функціонально з вестибулярними
ядрами. Пересікання та видалення цих нервів сприяє зникненню у пацієнтів
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вестибулярних розладів [266]. Але, при подальшому використанні цього
метода, виявилося, що хордоплексусектомія має позитивний ефект щодо
вестибулярних розладів лише в перші роки після її проведення [95]. Слух у
більшості хворих також прогресивно знижувався внаслідок ендолімфатичного
гідропсу [61, 94]. З часом пацієнтам з ХМ почали проводити одномоментне
видалення симпатичного барабанного нервового сплетіння та барабанної
струни [116].
Пізніше різні дослідники виявили недостатню ефективність цього
оперативного метода лікування [256], але деякі отохірурги рекомендують його
застосування в практиці разом з іншими заходами [125, 126].
Останнім часом вдосконалення операцій на нервах барабанної порожнини
відображується у експериментальному та клінічному використанні ербієвого
та аргонового лазерів [127]. Дослідження показали нешкідливість дії
лазерного опромінення барабанного сплетіння для рецепторних клітин
завитки [71]. У клініці розроблена техніка резекції барабанної струни і
сплетіння, глибока селективна деструкція нервів, в тому числі і тих, що
знаходяться у кісткових канальцях і розширеннях венозних судин слизової
оболонки, що поліпшують дренаж внутрішнього вуха [242, 243].
Автори рекомендують використовувати цей метод у разі неефективності
медикаментозного лікування і перед втручанням на ендолімфатичному мішку,
як більш патогенетично обумовлений [79]. Аналізуючи ефективність операцій,
що проводилися за допомогою лазерного опромінювання, хірурги зазначають,
що метод ефективний лише щодо вестибулярної дисфункції і зовсім
неефективний щодо слухової [65, 129].
Ще одним хірургічним методом лікування хвороби Меньєра є блокада
зірчастого ганглія та його видалення. Він базується на принципі виключення
симпатичної іннервації внутрішнього вуха, що, на думку авторів, поліпшує
кровопостачання лабіринту, посилює саморегуляцію кровообігу у його
судинах [20, 237]. Блокади зірчастого ганглію здійснюють введенням хворим
10 мл 2% розчину прокаїна в ділянку шиї [203, 232, 241]. Останнім часом ця
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методика рідко використовується у зв‟язку з недостатньою ефективністю і
короткочасністю її позитивної дії.
Більш ефективними та патогенетично обумовленими виявилися хірургічні
втручання на лабіринті, що були спрямовані на нормалізацію тиску та
кровообігу у внутрішньому вусі. Вони отримали назву декомпресійних
операцій.
Вперше втручання на ендолімфатичному мішку виконав G.Portmаn у 1926
році [257, 258, 259]. Операція полягала у оголенні зовнішньої стінки ЕМ та її
розсіченні. Незважаючи на позитивні результати, публікація не звернула на
себе увагу інших хірургів. Сучасний рівень знань про анатомічні, фізіологічні
та патофізіологічні особливості ЕМ та його ролі у розвитку хвороби Меньєра
створює наукову базу для проведення хірургічних втручань на ЕМ. Сучасною
модифікацією операції Ж.Портмана є шунтування ЕМ, тобто створення
субарахноїдального шунта для дренування ЕМ при ендолімфатичному
гідропсі

[209]. Іншими варіантами операцій на ЕМ є дренування його у

соскоподібний відросток та оголення ЕМ (тобто його декомпресія). Останнім
часом

з‟явилися

методи

кріоультразвукового

та

лазерного

способів

дренування, ендолімфатико-субарахноїдального шунтування [113, 115, 149].
Перевага того чи іншого метода дренування ЕМ обговорюються у
літературі. За думкою M.Glasscock [193] мастоїдальний шунт має перевагу над
субарахноїдальним у зв‟язку з можливими ускладненнями при втручанні на
мозковій оболонці. За деякими даними, при субарахноїдальному шунтуванні
можуть виникати порушення слуху [170].
З іншого боку, шунтування з соскоподібним відростком визнається
ефективним методом не багатьма дослідниками. Існують спостереження, що
ефект операції короткочасний, і хвороба Меньєра продовжує прогресувати
[279]. Це особливо стосується слухової функції [81, 82]. Але деякі автори мали
позитивні наслідки шунтування ЕМ у відношенні вушного шуму [91].
До декомпресійних операцій

належить операція ендоперілімфатичного

шунтування. Її суть полягає у створенні однойменного шунта, який забезпечує
евакуацію надлишку ендолімфи у перилімфатичний простір, що попереджує
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подальше ураження сенсорних структур внутрішнього вуха [269, 270].
Операція полягає у доступі до саккулюса через основу стремінця і створенню
фістули саккулюса, що забезпечує відтік ендолімфи у перилімфатичний
простір присінку вушного лабіринту. Ця операція була описана I.Fick, як
саккулотомія та носить його ім‟я [183, 184].
Історичне значення має операція otic-periotic шунтування, що була
запропонована у 1968 році J.Pulec і полягала у з„єднанні завиткового хода з
барабанними сходами за допомогою платинового шунта [260, 261]. Пізніше
І.Б.Солдатов розробив модифікації операції – фенестрацію та шунтування
завитки скрізь промонторіум [116, 117]. Останнім часом у клініці вони не
використовуються у зв‟язку з малою ефективністю метода.
Серед інших хірургічних методів лікування хвороби Меньєра найбільш
радикальним та насправді переконливим є деструктивна хірургія. До цього
заходу вдаються лише за відсутності ефекту від інших засобів лікування на
перебіг захворювання та тяжкий її прояв.
Однією з перших деструктивних операцій, проведених ще на початку
минулого сторіччя, була трансмеатальна лабіринтектомія. Ця операція
проводиться через зовнішній слуховий прохід та барабанну порожнину [223].
При цьому в одному з варіантів цієї операції нейроепітелій присінку повністю
видаляється, а присінок заповнюється желатиновою губкою, що змочена
розчином ототоксичного антибіотика [162].
Згідно класифікації D.Plester [256], сучасна деструктивна хірургія включає
разом з лабіринтектомією (з варіантом одночасного видалення Скарпова
ганглія), транслабіринтне пересічення VIII пари черепно-мозкового нерва з
доступом через задню черепну ямку. Транслабіринтне пересічення нерва
посилює ефект деструкції та засвідчує те, що лише деструкція лабіринту не
завжди має позитивний результат [22].
Але, за даними інших дослідників, проведення лабіринтектомії без
наступної нейректомії, призводить до усунення тяжких вестибулярних
розладів і може вважатися методом вибору при однобічному периферичному
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ураженні

вестибулярного

апарата

у

поєднані

з

високим

ступенем

приглухуватості [77, 85, 216, 291].
Деструкція лабіринту ультразвуком належить якоюсь мірою до засобів
патогенетичної дії, оскільки завдяки дії ультразвуку на нейроепітелій
пригнічується продукція ендолімфи. Низка досліджень виявила, що УЗ
викликає зміни у рецепторах не тільки півколових каналів та присінку, але й
завитки. При цьому спостерігається деструкція волоскових клітин спірального
органу, зменшення кількості клітин спіральної зв‟язки, значне ушкодження
гребінця заднього півколового каналу [253]. Отримані клінічні дані після
проведення ультразвукових втручань, свідчать про позитивний їх ефект щодо
вестибулярної дисфункції [18] та неоднозначну дію на слухову функцію
[152, 153, 207].
Аналогічним методом деструкції є кріохірургія лабіринту, що вперше була
проведена W.House у 1966 році [204]. З метою виключення вестибулярних
рецепторів була запропонована хімічна лабіринтектомія [171], що також не
здобула популярності.
Більш розповсюдженою методикою хірургічного лікування хвороби
Меньєра

є

операція

вестибулярної

нейректомії,

що

належить

до

„напівдеструктивної хірургії”. Вперше операцію виконав W.Dandy у 1928 році
[173], але довгий час вона не мала широкого використання у зв‟язку з
численними ускладненнями. Останній час, у зв‟язку з розвитком отохірургії,
популярність операції збільшилась. Хірурги стали пропонувати використання
різних оперативних доступів: субокципітальний, транстемпоральний [185],
транслабіринтний [188, 194]. У наш час операція проводиться з одночасним
видаленням ганглія Скарпа [200]. Недоліком транстемпорального доступу до
внутрішнього слухового проходу виявились такі ускладнення, як глухота,
парез n.facialis, неповна центральна компенсація вестибулярної функції [185,
277]. При субокципітальному доступі VIII пара черепно-мозкового нервів
більш легко досяжні, але виникають певні складності при ідентифікації
кохлеарної та вестибулярної порції кохлеовестибулярного нерва [162].
Результати операцій при субокципітальному та транстемпоральному доступі
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суттєво не відрізняються

[213, 267]. У хворих з наявністю інтенсивного

вушного шуму хірурги під час операції рекомендують одночасне пересічення
слухового, а іноді і проміжного нервів [85, 247, 256].
Деякі клінічні дослідження [188, 267] показали, що при однаковій
ефективності лабіринтектомії та нейректомії у відношенні попередження
нападів запаморочення, селективна вестибулярна нейректомія зберігає
функцію слуху у хворих у переважний кількості випадків.
Експериментальні дослідження свідчать про те, що після однобічної
лабіринтектомії найбільш швидко компенсація відбувається у вегетативній
сфері, більш тривало – у ністагменних реакціях [33]. Клінічні ж дослідження
[156] підтверджують наявність компенсації у хворих, яким була виконана
унілатеральна вестибулярна деаферентація, однак вона може мати неповний
характер. Результат інтракраніальної селективної нейректомії вестибулярної
порції акустичного нерва залежить від досвіду хірурга, і у деяких дослідників
позитивний результат досягає 90 % випадків [256].
Заслуговує

на

увагу

розроблена

М.П.Ніколаєвим

[69]

методика

виключення вестибулярних рецепторів фронтального чи горизонтального
півколових каналів шляхом опромінення їх кісткових капсул імпульсами
високоенергетичного неодимового лазера. Експериментально у лабіринтах, що
були опромінені

лазером, спостерігались наступні зміни: відшарування

ендосту у порожнину

лабіринту та

зміщення

купули

латерального

півколового каналу у бік [68, 69]. При цьому дистрофічних змін з боку
рецепторних утворень не відмічалось. У завитці зміни були мінімальні:
структура спірального органа не змінювалась, судинна стрічка та спіральний
ганглій залишилися інтактними.
1.4 Фізичні та загальнобіологічні методи лікування хвороби Меньєра
При ХМ численні вестибулологи у ході клінічних та експериментальних
досліджень виявили, що внутрішнє вухо у зв‟язку з різними обставинами
зазнає кисневого голодування. Особливо це відноситься до ЕМ [235].
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Природно, що у складі комплексної терапії хворим на хворобу Меньєра
почали призначати гіпербаричну оксигенотерапію. У перших спробах
вплинути

на

гідродинамічну

ситуацію

при

хворобі

Меньєра

також

використовувалася гіпербарична оксигенація. Метою цього методу лікування
було поліпшення насичення різних тканин організму людини киснем, оскільки
саме кисневе голодування та зниження обмінних процесів при хворобі
Меньєра вважалося одним із патогенетичних механізмів розвитку цієї
хвороби. Було показано, що при вдиханні чистого кисню в умовах
підвищеного атмосферного тиску, його парціальний тиск у артеріальній крові
підвищувався у 15-20 разів. В результаті цього підвищувалася насиченість
тканин киснем, особливо зон гіпоксії, зменшувався в них набряк тканин та
посилювалися

обмінні

процеси.

Лікування

проводили

у

барокамері,

використовуючи підвищений тиск 1,5-2 атм. Про позитивні наслідки
гіпербарооксигенотерапії зазначали багато дослідників [49, 104, 111, 190, 220,
254]. Деякі клініцисти підкреслюють, що цей метод удвічі ефективніший при
класичному перебігу хвороби Меньєра. Але в літературі зустрічаються
відомості про такі ускладнення, як баротравма [290], епілептичні напади та
пневмоторакс [235]. Великих успіхів у лікуванні хвороби Меньєра за
допомогою дії тиску на весь організм людини досягнуто не було.
Незважаючи на це, вищезгаданий метод використовується іноді у
теперішній час. Позитивні результати були отримані і при лікуванні хворих у
барокамері зі зниженим тиском [176, 296]. Використання дозованої дії
підвищеного чи зниженого тиску впливає на циркуляцію рідин лабіринту
безпосередньо чи опосередковано через динамічний стан церебрального
лікворообігу. Це дає змогу використовувати метод і під час нападу хвороби
Меньєра.
Пізніше, з метою з‟ясування взаємозв‟язку між тиском навколишнього
середовища

та

тиском

у

внутрішньому

вусі,

був

проведений

ряд

експериментів на тваринах. Виявилося, що тиск, який прикладався до
середнього вуха через тимпаностомічний отвір у барабанній перетинці, більш
ефективно впливає на рідини внутрішнього вуха, ніж зміни тиску відповідної
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амплітуди у зовнішньому слуховому проході [175, 177]. Порівняння передачі
тиску з цих двох ланок виявило, що амплітуда передачі з середнього вуха
вище, ніж рівні трансмісії крізь низку слухових кісточок [21, 23, 34].
І.Б.Солдатов

позитивно

відгукнувся

про

використання

при

ХМ

голкорефлексотерапії [116]. Метод використовується у формі класичної
акупунктури корпоральних крапок та аурикулярної акупунктури. Механізм дії
пояснюється впливом на лімфообіг голови, циркуляцію рідин лабіринту та
безпосередньою дією на його сенсорні структури [181]. Пізніше у клініці
знайшла використання електро- та лазеропунктура [92], але, як монометод,
рефлексотерапія зараз не використовується.
Допоміжним методом лікування хворих є дієтотерапія. Деякі автори
рекомендують дотримання суворої дієти зі зниженим вмістом солі та рідини у
їжі протягом тривалого часу з періодичним використанням діуретиків [111,
174, 194, 288].
Позитивні результати були отримані при проведенні гомеопатичної терапії
[181]. Іноді при запамороченні рекомендували проводити лікувальну
фізкультуру.
Таким чином, незважаючи на безліч методів терапії хвороби Меньєра,
багато питань щодо використання тих чи інших методик лікування та їх
ефективності залишаються нез‟ясованими. З роками комплекси доповнюються
новими препаратами, які також не можуть вирішити проблему виліковування
хвороби Меньєра, зважаючи на особливості розвитку хвороби, у тому чи
іншому ступені порушенням водного балансу, судинних реакцій, кисневого
постачання тканин, проникності клітинних мембран, імунологічних процесів,
нейрон-регуляторної активності та інших функціональних зсувів. Пошук
нових методів лікування ХМ є перспективним і необхідним у подальшому.
Отже, доцільною є робота, мета якої підвищення ефективності лікування
пацієнтів з хворобою Меньєра на основі розробки схеми сучасної комплексної
терапії та клінічного і інструментального обґрунтування її ефективності.
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РОЗДІЛ 2
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
ПАЦІЄНТІВ З ХВОРОБОЮ МЕНЬЄРА
2.1 Загальна характеристика обстежених хворих і осіб контрольної
групи
Для визначення ефективності терапії хвороби Меньєра нами було
обстежено 90 пацієнтів з ХМ, які знаходились на стаціонарному лікуванні у
відділенні

мікрохірургії

вуха

та

отонейрохірургії

ДУ

„Інститут

отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України”.
Діагноз клінічно ґрунтувався на параметрах, рекомендованих для
визначення

хвороби

Меньєра

Американською

Академією

Оториноларингології та хірургії голови та шиї у 1995 році. А саме: ХМ – це
ідіопатична патологія лабіринту та завитки, що викликана ендолімфатичним
гідропсом, в анамнезі у хворих - 3 та більше нападів запаморочення протягом
місяця, кожний з яких тривав не менш, ніж 20 хвилин.
Контрольну групу склали 20 отологічно та соматично здорових осіб в віці
від 18 до 40 років.
Всім хворим з ХМ першочергово проводилося збір анамнестичних
даних,

загальне

клінічне

обстеження

та

низка

додаткових

методів

дослідження з метою встановлення діагнозу та виключення іншої патології,
тобто проводилася диференційна діагностика з такими захворюваннями:
1. Функціональне запаморочення (захитування, висотне запаморочення).
2. Лабіринтит.
3. Доброякісне позиційне запаморочення (отолітолітіаз).
4. Вестибулярний нейроніт.
5. Післятравматичне запаморочення.
6. Перилімфатична фістула.
7. Токсичний нейроніт.
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8. Акустична невринома.
9. Сифілітичне ураження внутрішнього вуха.
10. Ішемія стовбура мозку.
11. Розсіяний склероз.
12. Базилярна мігрень.
13. Пухлини задньої черепної ями.
14. Вестибулярна епілепсія.
Вік хворих коливався від 18 до 62 років, з них 53 жінки та 37 чоловіків
(таблиця 2.1).
Таблиця 2.1
Розподіл пацієнтів з хворобою Меньєра за віком та статтю

Стать
Вік

Жінки
Чоловіки
(кількість хворих) (кількість хворих)

Всього

18 – 25 років

4

3

7

26 - 35 років
36 – 45 років
46 - 55 років

9
20
16

7
12
6

16
32
22

Більше 56 років

4

9

13

Разом

53

37

90

У групу обстеження увійшли пацієнти з давністю захворювання від 6
місяців до 10 років, більшість хворих з давністю від 2 до 5 років, з однобічним
та двобічним ураженням слухового та вестибулярного аналізаторів. Однобічне
ураження спостерігалося у 87 хворих, двобічне – у 3. Розподіл хворих за
давністю патологічного процесу наведений у таблиці 2.2. Частота нападів
коливалась від 3 - 4 разів на тиждень до 2 - 4 разів на місяць. Тривалість
нападів була від 20 хвилин до 1 доби.
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Таблиця 2.2
Розподіл хворих за давністю патологічного процесу

Давність

Однобічне

Двобічне

захворювання

ураження

ураження

До 1 року

7

0

7

2 - 5 років

48

1

49

6 - 10 років

32

2

34

Разом

87

3

90

Разом

Таким чином, при збільшенні давності захворювання спостерігалося
підвищення кількості випадків з двобічним ураженням слухового та
вестибулярного аналізаторів. Більшість випадків двобічного ураження
спостерігалося у пацієнтів з давністю захворювання від 6 до 10 років.
2.2 Методи обстеження хворих
Загальне дослідження хворих на хворобу Меньєра починали з anamnesis
morbi, що включав скарги, давність захворювання, початок захворювання
(слухова чи вестибулярна дисфункція). Вестибулярний анамнез включав
з‟ясування характеру запаморочення під час нападів, вегетативні порушення,
що супроводжують напад, наявність та характер аури, тривалість та частоту
нападів,

зв'язок

перенапруженням,

нападів
іншими

зі

стресовими

чинниками,

ситуаціями,

посилення

фізичним

запаморочення

при

переміщенні тіла, світових та звукових подразненнях. Також зверталася увага
на перебіг міжнападного періоду (порушення рівноваги, хиткість ходи,
закачування, зниження слуху, шум у вусі та інші прояви хвороби). У
anamnesis vitae

з‟ясовували, чи відмічається спадковість захворювання та

перенесені протягом життя травми та операції, що могли вплинути на початок
захворювання.
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Загальний огляд та огляд ЛОР-органів проводили за загальноприйнятими
правилами:

риноскопія,

орофарингоскопія,

отоскопія

(включаючи

отомікроскопію).
У подальшому проводили отоневрологічне обстеження, суб‟єктивне
(аудіометрія в повному обсязі)
викликані

потенціали)

та об‟єктивне (коротколатентні слухові

дослідження

слуху

та

визначення

функції

вестибулярного апарату.
З метою диференційної діагностики та виявлення супутньої патології, що
могла б вплинути на перебіг захворювання, всі хворі були консультовані
терапевтом та невропатологом.
Хворим проводили також лабораторні дослідження: загальний аналіз
крові, визначення вмісту глюкози у крові, загальний аналіз сечі за
загальноприйнятими методиками.
З метою диференційної діагностики пацієнтам проводили магнітнорезонансну томографію головного мозку.
2.2.1 Дослідження слухової функції
Визначення гостроти слуху, ступеня і характеру його порушень
здійснювали за даними аудіометрії. Дослідження проводили за допомогою
акуметрії (дослідження слуху шепітною та мовною мовами),

дослідами

оклюзії (дослід Бінга, Федеріче, ФОА), в звукопоглинаючій камері при рівні
оточуючого шуму не більше 30 дБ проводили порогову тональну аудіометрію
по повітряній та кістковій провідності, надпорогову тональну аудіометрію
(дослід Люшера, SiSi-тест, дискомфорт), мовну аудіометрію (визначення 50 %
порога розбірливості теста чисельників Є.М.Харшака по кістковій та
повітряній провідності і визначення 100

% розбірливості мови по

артикуляційним таблицям Р.И. Гринберга та Л.Р. Зиндера). Тональна порогова
аудіометрія проводилася на аудіометрі «Itera» (Данія) у діапазоні частот від
125 до 8000 Гц. При значній різниці (понад 30 дБ) порогів слуху між лівим та
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правим вухом використовували маскування краще чуючого вуха «білим»
шумом інтенсивністю 80 дБ над пороговим значенням.
На основі аналізу результатів аудіометрії проводили оцінку ступеня
тяжкості

приглухуватості,

типу

аудіометричної

кривої,

особливостей

надпорогових тестів і розбірливості мови 29, 239. Ступінь порушень
слухової функції оцінювали за класифікацією В.Г.Базарова, А.И.Розкладки
12, прийнятою на VIII з‟їзді отоларингологів України і рекомендованої для
застосування в сурдологічній практиці.
З метою диференційно-топічної діагностики та об‟єктивізації отриманих
даних стан слухової системи оцінювали за пороговими та амплітудночасовими

характеристиками

коротколатентних

слухових

викликаних

потенціалів (КСВП)
Реєстрація КСВП проводилась за допомогою аналізуючої системи Eclipse
Interacoustic (Данія) в звукоізольованій камері. Хворі знаходилися в лежачому
положенні. Електроди прикріплювалися на лобі (активний позитивний),
сосковидних відростках (активний негативний) і щоці (заземлюючий).
Викликана електрична активність реєструвалася у відповідь на іпсилатеральну
монауральну стимуляцію.
В якості звукової стимуляції пред‟являлися акустичні

клацання

тривалістю 100 мкс інтенсивністю від 30 до 100 дБ. Частота подачі
стимулюючих сигналів

становила 21/с. Кількість накопичувань 1500.

Використовували епоху аналізу - 12 мс при смузі пропускання фільтрів (0,52) кГц. При аналiзi приймались до уваги латентнi перiоди пiкiв I, II, III, IV i
V хвиль КСВП, а також міжпiковi iнтервали I-III, III-V i I-V КСВП.
Дослідження проводили в декілька етапів: на першому етапі визначали
поріг реєстрації КСВП відносно мінімального порога чутливості (дБ HL). На
другому етапі для досягнення повної можливості диференціації всіх піків
КСВП використовували рівні стимуляції, які на 40 дБ перевищували порогові.
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2.2.2 Дослідження вестибулярної функції
Дослідження вестибулярної функції здійснювали за

методикою,

розробленою в ДУ „Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченко
НАМН України” В.Г. Базаров і А.І. Розкдадка, (1978). Вона включала
дослідження спонтанних вестибулярних реакцій: спонтанного і позиційного
ністагму з використанням методу електроністагмографії, стійкості статичної
рівноваги з застосуванням методу кефалографії; визначення стану динамічної
рівноваги за результатими ходи по прямій доріжці, флангової ходи,
"крокуючого" тесту, координації ходи; графічну реєстрацію ністагму при
обертальній

стимуляції,

оцінку вираженості

вестибуло-сенсорних

і

вестибуло-вегетативних реакцій.
Оцінку

статичної

рівноваги

визначали

по

показнику

індексу

кефалографії (Ркфг), який дозволяє об'єктивно характеризувати стійкість
рівноваги в кількісному значенні [9,10]:
Ркфг = n + (n1 ∙ N)/ 60, де:
n – кількість крапок в центральному колі,
n1 – кількість крапок за межею центрального кола,
N – номер найбільш віддаленого від центра кола, що містить крапки,
60 – загальна кількість крапок на кефалограмі.
При оцінці індексу кефалографії визначали ступінь порушення статичної
рівноваги.
Значення до 2,5 ум.од. свідчило про стійкість функції статичної
рівноваги (0 ступінь), до 4,0 ум.од.- вказувало на незначне її порушення
(I ступінь), до 6,0 ум. од. - помірне порушення (ІІ ступінь), понад 6,0 ум.од. різке порушення статичної рівноваги, що межує з падінням (ІІІ ступінь).
При виконанні "крокуючого" тесту Fukuda реєстрували кут ротації
досліджуваного навколо власної осі під час ходи на місці (50 кроків) із
закритими очима. В нормі зсув здорової людини вперед можливий до 100 см,
а кут повороту в одну або іншу сторону навколо власної осі не перевищує 30
град. При захворюванні вестибулярного аналізатора, особливо за наявності
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вираженої дисфункції лабіринтів, ротація можлива на кут 100 град і більше.
Величина зміщення обстежуваного вперед є малоінформативною [9,10].
Для дослідження флангової ходи хворому пропонували пройти
приставними кроками вправо і вліво по доріжці завдовжки 5 метрів із
закритими очима. Оцінку здійснювали візуально, при цьому враховували
ступінь збереження рівноваги (від похитування до падіння) і зміщення від
прямої лінії. Порушення при ході дозволяють до певної міри характеризувати
стан вестибуло-соматичної реактивності випробовуваного.
Також проводилася графічна
експериментального
вираженість

реєстрація спонтанного, позиційного і

ністагму при обертальної стимуляції, оцінювали

вестибуло-сенсорних

і

вести

було-вегетативних

реакцій.

Обертову стимуляцію здійснювали на кріслі Барані, причому проводили
обертання пацієнта в обидва боки у площині подразнення горизонтальних
напівколових каналів зі швидкістю 10 обертів за 20 с.
Реєстрація електроністагмограми проводилася на апараті EEG-8S
(Угорщина). З метою аналізу електроністагмограми оцінювали наступні
показники: частоту, середню амплітуду та швидкість повільної фази ністагму
(ШПФ), вираженість вестибуло-вегетативної (ВВР) та тривалість вестибулосенсорної післяобертової реакції [8, 11, 13]. Вестибуло-вегетативні реакції
реєстрували по схемі, запропонованій К.Л. Хиловим (1969): відсутність
вегетативних

порушень

оцінювалася

як

0

ступінь,

збліднення

або

почервоніння шкірних покривів - I ступінь, виникнення холодного поту і
нудоти - як ІІ ступінь, виникнення блювоти - як ІІІ ступінь [55, 108].
Тривалість сенсорної реакції оцінювалася по виникненню і припиненню
запаморочення.
Оцінка ступеня тяжкості вестибулярної дисфункції проводилася за
класифікацією Базарова В.Г. (2003 р.).
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2.2.3 Гліцероловий тест
Для діагностики хвороби Меньєра застосовували гліцероловий тест, при
якому хворому натще пропонували випити суміш гліцерину з розрахунку
1,5 г на 1 кг ваги навпіл з кислим соком. Аудіометричне та вестибулометричне
обстеження проводили двічі: до та через 2 години після прийому суміші.
За даними аудіометричного дослідження гліцероловий тест вважали
позитивним, якщо відмічалося зниження порогів сприйняття тонів на 5 дБ по
всій тон - шкалі або на 10 дБ і більше на 3 частотах [14].
При оцінці вестибулярних реакцій у відповідь на гліцероловий тест
найбільш

достовірними

і

постійними

являються

наступні

показники

післяобертального ністагму, а саме - ШПФ, середня амплітуда ністагму та
тривалість сенсорної реакції. В залежності від змін їх характеристик кількісну
оцінку лабіринтних реакцій за результатами гліцеролового тесту у хворих з
наявністю гідропсу лабіринту оцінювали за 4 ступенями: 0 ступінь реакції –
результат проби з гліцерином негативний (зміни середньої амплітуди, ШПФ
ністагму та тривалості сенсорної реакції після гліцеринового тесту у межах 019 % від початкових значень); І ступінь - проба слабо - позитивна (середня
амплітуда ністагму і сенсорна реакція змінюються у межах 0-19 %, а ШПФ –
від 20 до 29 % ); II ступінь – гліцероловий тест позитивний (вихідні значення
середньої амплітуди ністагму та тривалість сенсорної реакції після прийому
гліцерину змінюються у межах 20-29 %, ШПФ – від 30 до 39 %); III ступінь –
результат гліцеролової проби різко позитивний (зміни середньої амплітуди та
тривалості сенсорної реакції перевищують 30 %, ШПФ ністагму – вище 40 %
від вихідних даних) [14, 15, 53].
2.2.4 Отоневрологічне обстеження
Частою причиною вестибулярних, а іноді і слухових порушень є пухлини
мосто-мозочкового кута. Вони складають 12-13 % усіх пухлин головного
мозку та біля 30 % пухлин задньої черепної ями 50. Найбільш
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розповсюджена серед цих пухлин - невринома VIII черепно-мозкового нерва
(85-95 % від усіх пухлин мосто-мозочкового кута). Мосто-мозочковий кут –
це перехідна зона між мостом, довгастим мозком та мозочком. Мостомозочкова “порожнина”, що займає цей простір, медіально переходить в
передмостову порожнину. Попереду та латерально її межами є задня поверхня
піраміди скроневої кістки, попереду та зверху – намет мозочка та зверху і
позаду – півкуля мозочка. Медіальна межа утворена мостом, brachium pontis та
вентро-латеральною поверхнею верхньої частини довгастого мозку. У
мосто- мозгочковому куті розташовані V, VI, VII, VIII, IX, X, XІ, XІІ
черепно – мозкові нерви. З діагностичною метою, для виключення пухлин
мосто-мозочкового кута, ми проводили обстеження функції цих нервів.
1. Дослідження функції V пари черепно-мозкових нервів (трійчастий, нерв
N. trigeminus). Дослідження чутливості у зоні іннервації трійчастого нерва
проводили за загальними правилами у відповідності з зонами іннерваціі
гілками нерва шкіри обличчя та голови. З метою дослідження рухливої порції
трійчастого нерва проводили перевірку корнеального рефлексу та функції
жувальних м‟язів.
2. Дослідження функції VI пари черепно-мозкових нервів (відвідний нерв,
N. аbducens) проводили, пропонуючи хворому слідкувати за рухами молоточка
в різні боки, розташованого на відстані 30 см від обличчя пацієнта. При цьому
порівнювали обсяг рухів очей для виявлення обмеження рухливості очних
яблук чи виникнення у хворого диплопії.
3. Дослідження функції VII пари черепно-мозкових нервів (лицевий нерв,
N. facialis) проводили за допомогою огляду обличчя, оцінювали симетричність
мімічних м‟язів у спокої та під час мімічних рухів обличчя.
4. Дослідження IX пари черепно-мозкових нервів (язикоглотковий нерв,
N. glossopharyngeus) та X пари (блукаючий нерв, N. vagus) проводяться
наступним чином. Під час бесіди з хворим звертають увагу на гучність та
тембр його мови. При порушенні функції вищевказаних нервів м‟яке
піднебіння недостатньо прикриває вхід у порожнину носа, виникає гугнявість.
При порушенні функції голосових зв'язок спостерігається дисфонія. Також ми
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з‟ясовували у хворих, чи не виникає у них поперхування при ковтанні. При
орофарингоскопії виявляють наявність відхилення м‟якого піднебіння та
язичка у здоровий бік. Проводили перевірку піднебінного та глоткового
рефлексів, їх симетричність.
5. Дослідження

XI пари черепно-мозкових нервів (додатковий нерв,

N. accesorius Willisii) проводили за допомогою вивчення сили грудиннососкоподібного та трапецієвидного м‟язів. При ураженні N. Accesorius може
спостерігатись парез, атрофія відповідних м‟язів з одного боку, клонічні чи
тонічни судоми їх.
6. Дослідження XII пари черепно-мозкових нервів (під‟язиковий нерв,
N. gypoglosus) проводять шляхом огляду язика та його рухливості (при
ураженні нерва відмічається відхилення язика від середньої лінії та атрофія
відповідної половини – витонченість, складчастість язикової оболонки).
2.2.5 Магнітно-резонансна томографія
Невід‟ємною частиною сучасної діагностики у отоларингології є магнітнорезонансна томографія (МРТ). Особливо гостро це стосується діагностики
хвороби Меньєра у зв‟язку зі складностями диференціації захворювання від
інших порушень слухової та вестибулярної функції. Незважаючи на повний
комплекс загально-кліничних та функціональних обстежень, вирішальна роль
у виключенні іншої патології у хворого є магнітно-резонансна томографія. Це
актуально щодо такої патології, як пухлини задньої черепної ями, мостомозочкового кута, розсіяний склероз, ішемія стовбура мозку, хронічний
гнійний середній отит з перилімфатичною фістулою, холестеатома піраміди
скроневої кістки.
МРТ – це складний та коштовний, але високоінформативний неінвазивний
діагностичний метод, заснований на принципах ядерно-магнітного резонансу
та методу спектроскопії, що використовується вченими для отримання даних
про хімічні та фізичні властивості молекул. Суть методу полягає в тому, що
сигнали, які генеруються у тілі людини ядрами атомів водню, під впливом
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радіочастотних імпульсів у магнітному полі приймаються у вигляді ехосигналів і використовуються для створення зображень у будь-якій площині.
МРТ головного мозку проводилася у коронарній та аксіальній площинах з
інтервалами між межами сканування 1-3 мм. Таке дослідження дозволяло
оцінити у повному обсязі наступні критерії:
- наявність чи відсутність об‟ємних утворень у головному мозку;
- стан мосто-мозочкового кута;
- товщину та симетричність VII та VIII пари черепно-мозкових нервів;
- ділянки ішемії мозку;
- стан барабанної порожнини;
- стан піраміди вискової кістки.
2.3 Характеристика контрольної групи
Контрольну групу склало 20 здорових осіб віком від 18 до 40 років. За
даними аудіометричного обстеження у осіб контрольної групи

шепітна і

розмовна мова сприймалися з відстані більше 5 метрів, пороги сприйняття
тонів не перевищували 10 дБ по всій тон-шкалі аудіометра (125 - 8000 Гц) по
повітряній та по кістковій провідності. Кістково-повітряний інтервал був
відсутнім. При надпороговій аудіометрії величина диференціального порогу
сприйняття сили звуку (при рівні звукового тиску 20 дБ над порогом) на
частоті 500 і 2000 Гц коливалась в межах фізіологічної норми: від 1,0 до
1,5 дБ. При проведенні SiSi - тесту на тих же частотах позитивні відповіді
складали від 0 до 20 %. Поріг 50 % розбірливості тесту чисельника
Є.М. Харшака (1967) реєструвався в середньому при 20 дБ. Поріг 100%
розбірливості тесту слів Р.І. Грінберга і Л.З. Зіндера (1957 р.) досягався при
рівні звукового тиску 50 дБ над порогом. При подальшому підвищенні рівня
звукового тиску мовних сигналів до 100 дБ у всіх осіб контрольної групи
зберігалась 100% розбірливість.
Поріг реєстрації КСВП у нормальночуючих, оцінений за візуалізацією
піка V хвилі, зазвичай, складає (25±5) дБ. По мірі підвищення рівня
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стимуляції

можна диференціювати і інші піки хвиль. Слідом за V хвилею

реєструється III, I, II, IV хвилі КСВП. Виходячи з багатьох досліджень,
амплітуда КСВП, як параметр, в значному ступені залежить від умов та
особливостей проведення стимуляції та реєстрації (від смуги фільтрації,
способу накладання електродів та інше). Таким чином, характеристики
амплітуди не можуть бути достатньо надійним критерієм стану слуху.
Суттєво

більш

стабільними

та

менш

варіабельними

є

часові

характеристики даних потенціалів, а саме латентний період піків хвиль і
міжпікові інтервали. Саме за цими показниками можна достовірно оцінювати
зміни слухової функції людини.
В таблицях 2.4, 2.5 представлені показники латентних періодів та
міжпікових інтервалів I - III, III - V, I-V хвиль КСВП у осіб контрольної
групи.
Таблиця 2.3
Латентні періоди I, III та V хвиль КСВП у осіб контрольної групи

Латентні періоди, мс
Інтенсивність, дБ
I

III

V

30

-

-

6,35±0,07

40

-

-

6,25±0,08

50

_

_

6,12±0,07

60

2,14±0,04

4,27±0,04

6,09±0,07

70

1,82±0,02

3,94±0,04

5,80±0,06

80

1,64±0,03

3,81±0,03

5,63±0,09

90

1,54±0,03

3,76±0,03

5,56±0,08

100

1,51±0,02

3,59±0,02

5,48±0,09
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Таблиця 2.4
Міжпікові інтервали (МПІ) I-III, III-V, I-V хвиль КСВП у осіб контрольної
групи

МПІ, мс
Інтенсивність, дБ
I-III

III-V

I-V

30

-

-

-

40

-

-

-

50

-

-

-

60

2,13±0,01

1,82±0,03

3,95±0,01

70

2,12±0,01

1,86±0,04

3,98±0,02

80

2,17±0,02

1,82±0,03

3,99±0,02

90

2,22±0,01

1,80±0,03

4,02±0,03

100

2,08±0,02

1,89±0,04

3,97±0,02

З даних таблиць слідує, що поріг сприйняття у осіб контрольної групи,
виявлений за латентністю V піку КСВП, складав 30 дБ HL, що відповідало
показникам для нормальночуючих осіб.
Латентні періоди І, ІІ, ІІІ, ІV, V хвиль та міжпікові інтервали I - III, III V та I - V хвиль при надпороговій стимуляції у осіб контрольної групи не
перевищували (4,02±0,03) мс і були

в межах нормальних значень. Це

свідчило про нормальний стан слухового аналізатора.
При проведенні вестибулометричного обстеження встановлено, що
показники стато-кінетичої стійкості знаходились в межах фізіологічних
коливань (табл. 2.6). Індекс кефалографії складав (1,60±0,12) ум. од., середня
величина "крокуючого" тесту - (24,30±1,73) град., флангова хода

–

(0,15±0,05) м, відхилення в тесті ходи по прямій доріжці – (0,200,06) м, що
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узгоджується з результатами аналогічних досліджень здорових людей,
виконаних В.Г.Базаровим (1974, 1976), В.Г. Базаровим і Е.П. Тарасевич
(1976), Fukuda (1959) [9, 16, 124]. На електроністагмограмі в спокої і при
різних положеннях голови спонтанний і позиційний ністагм не був зареєстрований в жодному спостереженні.
Таблиця 2.5
Середні показники стато-кінетичної стійкості у здорових осіб
(контрольна група, n = 20)

Показники стато-кінетичної стійкості
Відхилення в тесті

Відхилення в

ходи по прямій

тесті флангової

доріжці, м

ходи, м

0,200,06

0,150,05

Показники

експериментального

«Крокуючий»

ністагму,

тест, град.

Р кфг,
ум.од.

24,31,73

1,600,12

отримані

при

обертальній

стимуляції осіб контрольної групи, свідчили про нормальну функцію
вестибулярного апарату. Ністагменна реакція мала ритмічний характер.
Ознаки, характерні для порушень центрального

відділу

вестибулярного

аналізатора („німі” поля, дизритмія, дисоціація показників післяобертального
ністагму)

не

відмічалися.

представлені в таблиці 2.7.

Показники

післяобертального

ністагму
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Таблиця 2.6
Показники післяобертального ністагму у здорових осіб
(контрольна група)

Проба
Барані 10
об. за 20 с

Середня
Частота
амплітуда
ністагму,
ністагму,
Гц
мм

ШПФ
ністагму,
градс

Сенсорна
реакція, с

ВВР
(ступінь по
К.Л.Хілову)

Правий
лабіринт

11,10,4

2,80,2

42,71,3

11,20,9

0

Лівий
лабіринт

11,30,6

2,80,4

43,11,5

11,10,8

0

Таким чином, за даними проведених вестибулометричних обстежень у
всіх осіб контрольної групи виявлений нормальний стан вестибулярного
аналізатора.
2.4 Вивчення якості життя у пацієнтів з хворобою Меньєра
Підвищений інтерес до вивчення якості життя стимулюється бурхливим
розвитком

технічного

оснащення

медичної бази, що призводить до

нераціонального використання великого арсеналу інструментальних методів
обстеження та лікування хворих, іноді до поліпрагмазії. Незважаючи на
всеохоплюючі методи об‟єктивного обстеження хворих, вони не завжди
можуть дати точну оцінку стану пацієнта, іноді мають суперечливий характер
і не відповідають суб‟єктивному самопочуттю хворого [58, 130, 131, 132].
Останнім

часом

класифікується, як
інструментальних

та

було

показано,

що

інформація,

яка

історично

об‟єктивна (це показники, що отримані
лабораторних

обстежень)

не

завжди

у ході

відповідає

уявленням самого пацієнта про свій стан здоров‟я. В той час, коли аналіз
суб‟єктивних показників (дані о симптомах хвороби, детальний аналіз,
відношення хворого до свого самопочуття та функціональних можливостей)
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більш точно відображає стан хворого, впливає на вірне розуміння
ефективності проведеного лікування і того, чи задоволений результатами
пацієнт і чи буде проводитись співпраця лікар-пацієнт у подальшому [2, 4].
Все це необхідно, враховуючи хронічний перебіг хвороби Меньєра та той
факт, що хворий певний проміжок часу повинен лікуватися самостійно (див.
розділ “Вестибулярна реабілітація”).
Зважаючи на це, дослідницька група Всесвітньої Організації Охорони
Здоров‟я (ВООЗ) пропонує розглядати питання ефективності і якості медичної
допомоги з урахуванням трьох критеріїв: адекватності, економічності,
науково-технічного рівня [42]. При цьому під “адекватністю” медичної
допомоги розуміють необхідність досягнення прийнятної для хворого “якості
життя” [51, 56, 99, 100, 234] .
Відомо, що хвороба Меньєра не загрожує життю хворого, але вагомо
впливає на стан здоров‟я хворого та якість життя.
Якість життя – дуже широке та неоднозначне поняття. Воно розглядається
як загально-соціологічне, соціально-економічне поняття. Важливими його
критеріями є рівень доходу, економічні показники. Це поняття включає в себе
об‟єктивні параметри життя та їх суб‟єктивну оцінку на рівні суспільства в
цілому та рівні існування окремих індивідів. Якість життя має такі аспекти, як
економічний, демографічний, соціальний та біологічний [46, 278]. Якість
життя - це

ступінь комфорту людини всередині себе

та

у

рамках

суспільства, в якому вона мешкає [25].
Якість життя – це інтегральна характеристика фізичного, психологічного,
емоційного та соціального функціонування здорової чи хворої людини, що
основана на його суб‟єктивному сприйнятті [234].
В цілому, якість життя відображує задоволеність людини у фізичному,
соціальному, психологічному та духовному аспектах життя, що оцінюється за
сукупністю суб‟єктивних переживань та не завжди відповідає об‟єктивним
критеріям (наявності патологічних симптомів, професійним досягненням та
інш.), але певною мірою залежать від них [106, 107, 118, 121].
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У літературі зустрічається велика кількість методик оцінки якості життя за
допомогою анкет, тестів, шкал, індексів, але найбільш розповсюдженим і
загальноприйнятим інструментом, що дозволяє дати оцінку

якості життя

хворого, є стандартизовані опитувальники.
Методологія якості життя містить:
- розробку протоколу дослідження;
- вибір інструмента дослідження (опитувальника);
- опитування (інтерв‟ювання) хворих;
- шкалування опитувальника і формування бази даних;
- статистичну обробку, аналіз та інтерпретацію результатів дослідження
[54, 57, 58, 66].
Розробка протоколу дослідження здійснюється на початку дослідження.
Протокол у ході дослідження не змінюється. У протокол дослідження
якості життя включені:
1. Визначення мети дослідження.
2. Критерії виключення хворих з дослідження.
3. Розробка дизайну дослідження
4. Розробка клінічної карти хворого.
5. Опис інструменту дослідження (опитувальника).
6. Таблиця обліку даних.
Розробка дизайну дослідження повинна включати:
- точки обстеження;
- спосіб заповнення опитувальника [132].
Підходи до вивчення якості життя при різних захворюваннях мають
необхідні часові оціночні інтервали: найближчі та відстрочені показники
якості життя хворого. Аналіз найближчих параметрів в основному базується
на суб‟єктивних відчуттях пацієнта. У цієї категорії розглядають симптоми
захворювання, скарги, короткочасну втрату працездатності, що визначає
короткочасне зниження якості життя. Оцінка відстрочених показників
залежить від частоти необхідних госпіталізацій. При цьому аналізують
симптоми хвороби і скарги, що впливають на прогноз захворювання,
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швидкість прогресування процесу, залежність від ліків, постійний медичний
контроль, стійка втрата працездатності, втрата соціальної активності тощо.
Для оцінки якості життя у клінічних обстеженнях необхідно включати
наступні компоненти, що характеризують медичні аспекти якості життя.
1. Функціональні можливості – збереження фізіологічних функцій, що
забезпечує спроможність здійснювати повсякденну діяльність, соціальну,
інтелектуальну та емоційну функції, здійснювати економічну забезпеченість.
2. Сприйняття – включає погляди людини на цінність вищезгаданих
компонентів, сприйняття нею загального стану здоров‟я, рівня благополуччя
та задоволеністю життям.
3. Варіабельність симптомів, чи є вони наслідком основної чи супутньої
патології, чи зменшуються вони протягом і внаслідок лікування, чи
збільшуються у зв‟язку з побічною дією терапії чи внаслідок прогресування
процесу.
Не може вважатися достовірною оцінка якості життя хворого рідними,
близькими та медичним персоналом. У родичів виникає під час оцінки стану
“синдром опіки”, тобто вони дають гіпертрофовану оцінку стражданням
хворого в зв‟язку з надмірним хвилюванням. В той же час, медичні робітники
відмічають більш високий рівень якості життя пацієнта, ніж існуючий
(„синдром благодійника”) [234].
В наш час існує низка опитувальників, що складаються з певної кількості
категорій та параметрів, включають задану кількість питань. Оцінка
здійснюється за шкалами, кожна відповідь відображується у балах. При цьому
окремий параметр може відбивати будь-який бік життя пацієнта.
Існуючі опитувальники можуть бути розподілені на неспецифічні
(загального типу), тобто використовуються незалежно від нозологічної форми,
та специфічні (для

осіб

з визначеною хворобою). Перевага

загальних

опитувальників полягає у тому, що їх валідність (достовірність) встановлена
для різних нозологій. Вони призначені для оцінки якості життя незалежно
від наявності чи відсутності захворювання і структурно не пов‟язані з
конкретною нозологією. Їх використання дозволяє встановити якість життя у
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будь-якої групи респондентів. Вони дозволяють проводити порівняльну
оцінку впливу різних медичних програм, нових методів лікування на здоров‟я
пацієнтів. Деякі дослідники вважають що перевагу слід надавати специфічним
опитувальникам. При цьому вони повинні бути стандартизовані для
використання у багатоцентрових дослідженнях і адаптовані у зв‟язку з
регіональними особливостями соціального, психологічного та економічного
статусу респондентів.
Найбільш часто застосовують наступні загальні опитувальники:
- методика NHP ( Nottengham Health Profile );
- методика SIP ( Sickness Impact Profile );
- методика Stanford Physical Activity Recall;
- методика ВООЗЯЖ – 100 (розроблений ВООЗ опитувальник) та інші
[294].
Більшість опитувальників створені іноземними вченими, деякі з них
мають російськомовні та україномовні версії.
2.4.1 Оцінка якості життя при хворобі Меньєра
Хвороба Меньєра – це захворювання, що має хронічний, часто
прогресуючий перебіг, з високим рівнем вестибулярних та слухових
порушень, приступами запаморочення, що повторюються доволі постійно і
це потребує від хворого проведення майже постійного протирецидивного
лікування. Це істотно впливає на зміну звичайного ритму життя, часто
призводить до обмеження працездатності (а іноді - до інвалідізації). Все це
впливає на виникнення у хворих емоційних розладів, серед яких зустрічається
навіть депресія. На фоні підвищеної тривожності, неспокою частота та сила
нападів запаморочення можуть збільшуватися. До специфічних симптомів
хвороби Меньєра приєднуються такі, як підвищена стомлюваність, зниження
працездатності,

енергійності, пригнічений настрій, відсутність бадьорості,

головний біль тощо. При прогресуванні хвороби відзначається стійке
зниження слуху, що може мати двобічний характер, вестибулярні розлади не
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зникають повністю в міжнападний період. Все це призводить до істотного
зниження якості життя як за показниками фізичного, так і психічного
здоров‟я. На показник якості життя дуже впливає частота, тривалість та
інтенсивність нападів запаморочення, а іноді – тривалість перебігу хвороби.
Оцінка якості життя при хворобі Меньєра може бути одним з критеріїв
ефективності проведеного лікування, прогностичною ознакою для перебігу
захворювання,

критерієм

вибору

між

подальшим

проведенням

консервативного чи хірургічного методів лікування.
Ми проводили вивчення якості життя пацієнтів з хворобою Меньєра
за допомогою розробленої нами україномовної версії опитувальника
загального типу Medical Outcome Study Short - Form Health Survey (SF-36) з
введенням у нього запитань, що відображують специфічні для хвороби
Меньєра симптоми, адаптованої до клінічного використання.
Опитувальник SF-36 (J.F. Ware, 1992) був створений для того, щоб
задовольнити мінімальні психометричні стандарти, необхідні для групових
порівнянь. При цьому опитувальник SF-36 відображує загальний стан
здоров‟я, тобто ті параметри які не є специфічними для вікових груп, окремих
захворювань чи програм лікування. Ця методика розроблена для вивчення усіх
компонентів якості життя.
При створенні SF-36 дослідники з 40 концепцій здоров‟я відібрали 8
параметрів, які найбільш часто вимірюються у популяційних дослідженнях та
на які найбільш часто впливає захворювання та процес його лікування.
Аналіз цих 8 концепцій показав, що вони є основними складовими
характеристиками здоров‟я, які включають функцію та дисфункцію, стрес та
благополуччя, об‟єктивні та суб‟єктивні оцінки, позитивні та негативні
самооцінки загального стану здоров‟я [234].
Експериментальна версія опитувальника була створена у 1988 році, а
стандартна – у 1992 році. Стандартна форма SF-36 є скороченою версію,
вдосконалена за форматом та процедурою шкалування. Опитувальник SF-36 є
загальним опитувальником

якості

життя,

має

надійні

психометричні
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властивості і може використовуватись для оцінки якості життя як здорових
людей так і хворих з різними захворюваннями.
Дослідження, які були

проведені в різних країнах, показали, що

опитувальник відповідає наступним обов‟язковим для шкал критеріям:
1. Надійність, що проявляється у здатності опитувальника давати постійні та
точні виміри.
2. Чутливість – можливість давати достовірні зміни балів якості життя
відповідно змінам стану досліджуваних людей у ході лікування, у динаміці
тощо.
3. Валідність – здатність опитувальника достовірно вимірювати основні
критерії, що вивчаються [140].
Вдосконалена та адаптована нами версія опитувальника має наступні
шкали:
1. Фізичне функціонування (ФФ) – відображує ступінь, у якій стан здоров‟я
хворого лімітує виконання фізичних навантажень (самообслуговування, хода,
підйом по сходах тощо). Низькі показники за цією шкалою свідчать про те, що
фізична активність пацієнта значно обмежується станом його здоров‟я.
2. Рольове

функціонування, обумовлене фізичним станом (РФ) – вплив

фізичного стану на рольове функціонування (праця, виконання загальної
діяльності). Низькі

показники

за цією

шкалою

свідчать про значне

обмеження повсякденної діяльності фізичним станом пацієнта.
3. Індекс запаморочення (ІЗ) - відображує інтенсивність запаморочення та
його вплив на здатність займатися повсякденною діяльністю. Низькі
показники цієї шкали свідчать про значне обмеження активності пацієнта у
зв‟язку з вестибулярним синдромом.
4. Загальний стан здоров‟я (ЗЗ) – оцінка хворим свого стану останнім часом.
Чим нижче бали за цією шкалою, тим нижча оцінка стану здоров‟я.
5. Життєздатність (Ж) - відзначає відчуття себе як людини енергійної чи
знесиленої. Низькі бали цієї шкали свідчать про втому пацієнта, зниження
життєвої активності.
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6. Соціальне функціонування (СФ) – відзначається ступенем, в

якому

фізичний чи емоційний стан обмежує соціальну активність, спілкування у
суспільстві. Низькі

бали за цією шкалою свідчать про значне обмеження

соціальних контактів, зниження рівня спілкування у зв‟язку з погіршенням
емоціонального та фізичного стану.
7. Рольове функціонування, обумовлене емоційним станом (РЕФ), – оцінює
ступень емоційного стану, який перешкоджає виконання праці чи іншої
повсякденної діяльності (включаючи великі витрати часу, зменшення об‟єму
роботи, зниження її якості). Низькі показники цієї шкали свідчать про
обмеження у виконанні повсякденної праці, обумовлене погіршенням
емоційного стану.
8. Психологічне здоров‟я (ПЗ) - характеризує настрій, наявність депресії,
тривоги, загальний показник позитивних емоцій. Низькі показники цієї шкали
свідчать про присутність депресивних, тривожних хвилювань,

психічне

неблагополуччя (див. додаток 1).
Шкали опитувальника об‟єднані у два основних критерії:
1. Фізичний компонент здоров‟я – складається з:
- фізичного функціонування;
- рольового функціонування, обумовленого фізичним станом;
- індекс запаморочення;
- загального стану здоров‟я.
2. Психологічний компонент здоров‟я – складається з:
- життєздатності;
- соціального функціонування;
- рольового функціонування, яке обумовлено емоційним станом;
- психологічного здоров‟я.
Основними критеріями виключення хворих з дослідження були: тяжка
супутня соматична патологія та сенсоневральна приглухуватість високого
ступеню, що могло істотно вплинути на результати дослідження.
При розробці дизайну обстеження ми визначили наступні точки
обстеження:
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- до початку лікування;
- через 3 місяці після проведеного лікування;
- через 12-18 місяців після проведеного лікування.
Перша точка обстеження має значення для визначення вихідного рівня
якості життя хворого, визначення важкості захворювання та прогнозування
подальшого перебігу. Друга точка – проміжна. Визначається якість життя у
найближчому періоді після проведеного курсу лікування. Остання точка
обстеження визначає оцінку проведеного лікування та його раціональність у
віддаленому періоді щодо якості життя хворого, прогнозує можливість зміни
обраного методу консервативного лікування чи необхідність проведення
оперативного втручання.
Опитувальник заповнювався хворим самостійно під час перебування у
стаціонарі (1-а точка обстеження) чи під час контрольного амбулаторного чи
стаціонарного обстеження (2-а та 3-а точки).
Отже,

за допомогою пов‟язаної зі здоров‟ям якості життя ми маємо

можливість оцінити комплексний вплив хвороби Меньєра на життя пацієнта,
порівняти ефективність різних методів лікування, прогнозувати перебіг
захворювання та провести корекцію плану подальшого лікування з метою
вибору оптимальної тактики.
Вдосконалена та адаптована нами версія опитувальника має наступний
вигляд (див. додаток 1).
Низькі бали свідчать про досить низький рівень життя досліджуваного
щодо

відповідних

фізичних

та

психологічних

показників

здоров‟я.

Максимальні показники за шкалами спостерігаються у здорових осіб.
2.5 Методи статистичного аналізу досліджень
Для аналізу результатів дослідження використовували методи варіаційної
статистики з визначенням частотних характеристик досліджуваних показників
(розподіл у %), середніх величин (середньої арифметичної - Х) та оцінкою їх
варіабельності (середнього квадратичного відхилення та середньої похибки).
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Оцінка статистичної значимості різниці між порівнюваними групами за їх
частотними характеристиками (у %) проводилась з використанням критерія
Хі-квадрат (χ2).
Для визначення критерію Стьюдента розраховували середнє арифметичне
першої сукупності, що порівнюються, - (M1), та середню арифметичну другої
– (M2), середню похибку першої середньої арифметичної (m1) та другої (m2).
Критерій Стьюдента рахували за формулою

Порівняння між групами проводилось з використанням параметричних (Ттест) та непараметричних критеріїв (Критерій Вілкоксона для оцінки
результатів в динаміці та критерій Манна-Уітні для порівняння між групами).
Критеріями вибору для непараметричних методів статистичного аналізу була
оцінка невідповідності первинних даних параметрам нормального розподілу
(за критерієм Шапіро-Уілка) та малого числа спостережень.
Статистична значимість різниці між групами при порівняльному аналізі
оцінювались при заданому граничному рівні похибки першого роду (α) не
вище 5% (p<0,05).
Первинну базу для аналізу сформовано в Microsoft Excell. Статистична
обробка проводилась з використанням ліцензійної версії статистистичного
пакету аналізу Stata 12.
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РОЗДІЛ 3
РЕЗУЛЬТАТИ ОБСЕЖЕННЯ ХВОРИХ
3.1 Аналіз скарг пацієнтів з хворобою Меньєра, клінічних даних та
даних додаткових методів обстеження
Клінічне обстеження усіх пацієнтів розпочинали зі збору скарг, анамнеза
захворювання. Всі хворі скаржились на напади запаморочення, що
супроводжувались нудотою, блюванням, на зниження слуху, шум у вусі (чи в
обох вухах). Запаморочення під час нападів мало у різних пацієнтів різний
характер, чи являло собою поєднання деяких відчуттів:
- обертання навколишніх предметів чи власного тіла – 78 (86,7 %)
хворих;
- упливання – 47 (52,2 %) хворих;
- провалювання – 36 (40 %) хворих;
- хитання – 25 (27,8 %) хворих;
- порушення орієнтації у просторі 23 (25,6 %) хворих.
Вегетативні порушення під час нападів запаморочення спостерігались у
всіх хворих. Шум у вусі турбував усіх пацієнтів, причому мав постійний
характер у 67 (74,4 %) хворих (шум підсилювався перед нападом), чи
з‟являвся безпосередньо перед нападом у 23 (25,6 %) хворих (був відсутній у
міжнападний період). На відчуття повноти (рідини) у вусі під час нападу
скаржились 57 (63,3 %) хворих. Зв‟язок нападів запаморочення з нервово психічним

перенапруженням,

перенапруженням

зорового

аналізатора,

стресом чи фізичним перевантаженням спостерігався у 23 (25,6 %) пацієнтів.
Погіршення стану хворого під час нападу при переміщенні тіла у просторі,
звукових чи світлових подразненнях відмічалось у 12 (13,3 %) хворих. На
вестибулярні розлади у міжнападному періоді (порушення рівноваги,
хиткість ходи, закачування у транспорті) скаржилися 58 (64,4 %) пацієнтів.
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У 35 (38,9 %) хворих клінічна маніфестація хвороби Меньєра
проявилася у вигляді слухових розладів (вушний шум, зниження слуху,
закладеність вуха, відчуття рідини у вусі), а вестибулярні розлади
приєднувалися лише у період протягом від декількох місяців до 2 років. У 55
(61,1 %) пацієнтів початком захворювання були вестибулярні розлади
(напади запаморочення, хиткість ходи, порушення рівноваги) чи одночасно
з‟явилися слухові та вестибулярні розлади.
Перебіг захворювання мав дуже індивідуальний характер стосовно
частоти,

тривалості

та тяжкості нападів запаморочення, прогресування

незвортніх порушень з боку слухового та вестибулярного аналізатора.
Частота нападів різнилася від 3 - 4 разів на тиждень до 3 - 4 разів на місяць.
Тривалість становила від 20 хвилин до 1 доби.
При

загальному

огляді

та

огляді

лор-органів,

включаючи

отомікроскопію, ніяких патологічних змін не було виявлено.
При отоневрологічному обстеження з боку функціонування черепно –
мозкових нервів відхилень не виявлено. Магнітно – резонансне обстеження не
виявило патологічних змін з боку головного мозку, мосто - мозочкового кута
та соскоподібних відростків.

3.2 Дані аудіологічного обстеження
За даними аудіометричного обстеження у

хворих було виявлено як

однобічне ураження слуху, причому правобічне складало 32,5 %, лівобічне
64,2 %, так і двобічне (3,3 %).
При первинному аудіометричному обстеженні були виявлені наступні
ступені втрати слуху (див. таблицю 3.1).
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Таблиця 3.1
Середні пороги тонального слуху у хворих з хворобою Меньєра

Умови
дослідження
До прийому
гліцерину
I

Середні пороги тонального слуху, дБ
I ступінь втрати
слуху (n=40)

II ступінь втрати
слуху (n=41)

III ступінь втрати
слуху (n=9)

35,8±4,0

51,8±3,1

65,1±5,5

ступінь втрати слуху відмічалася у 40 хворих (44,4 %), II – у 41

пацієнтів (45,6 %), III – у 9 осіб (10 %).
Встановлено,

що

криві

порогів

чутливості

мали

переважно

горизонтальний характер - у 61 хворого та горизонтально - низхідний - у 29
пацієнтів.
У хворих з хворобою Меньєра з I ступенем втрати слуху шепітна мова
сприймалася з відстані від 2,0 до 3,0 м, розмовна мови – з відстані більше 5,0
метрів; з II ступенем втрати слуху шепітна мова сприймалася з відстані від
2,0 до 3,0 м, розмовна 4,0-4,5 м, з

III ступенем втрати слуху шепітна мова –

біля вушної раковини- 0,3 м, розмовна 2,0-3,0 м.
Порушення слуху у хворих на хворобу Меньєра формується по типу
звукосприймаючого апарату, з елементами порушення звукопровідного
апарату в зоні низьких частот.
Тому у всіх хворих був зареєстрований кістково-повітряний інтервал на
частотах від 125 до 1000 Гц, який складав від 5 до 35 дБ, що підтверджувалося
негативним дослідом Бінга у всіх пацієнтів.

62 хворих, у яких кістково-

повітряний інтервал був менше 15 дБ, відмічали, що при проведенні досліду
Федерічі, вони краще чують з козелка, ніж з сосковидного відростка, а решта
28 пацієнтів, у яких кістково-повітряний інтервал перевищував 15 дБ – краще
чули гудки камертона з сосковидного відростка, ніж з козелка.

Треба

зазначити, що величина кістково-повітряного інтервалу не залежав від ступеня
втрати слуху.
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При проведенні надпорогових тестів у всіх хворих були низькі
диференціальні пороги сприйняття силу звуку (0,6 - 0,8) дБ при тесті Lusher
та підвищені величини SiSі - теста – від 50 до 90 % відповідей. Це свідчило
про феномен прискореного наростання гучності, що є диференційнодіагностичною ознакою ХМ та свідчить про гідропічні зміни у завитці.
У 32 хворих (з них у 20 з I ступенем втрати слуху та 12 з II ступенем)
розбірливість мови не була порушена і відповідала ступеню втрати слуху,
досягалась 100 % розбірливість мови. У решти 58 хворих (у 16 з II ступенем та
у

42

з

III)

відмічалося

порушення

розбірливості

мови

у

вигляді

парадоксального падіння розбірливості, що є патогномоничним симптомом
для ХМ.

Так у 6 хворих з II ступенем втрати слуху та у 12 – з III ступенем

при рівні звукового тиску (РЗТ)

30 дБ над порогом слуху досягалась

розбірливість мови від 80 до 90 %. Зі збільшенням РЗТ РМ не змінювалась. У
решти 34 пацієнтів, з них у 10 з II ступенем втрати слуху при РЗТ 30 дБ над
порогом слуху досягалась РМ від 40 до 65 %, а у 30 з III – при РЗТ 30 дБ над
порогом РМ становила від 10 до 40 %. Зі збільшенням РЗТ РМ зменшувалась
від 30 до 50 % і від 10 д 25 % відповідно. Таким чином зі збільшенням РЗТ РМ
у хворих з II

ступенем втрати слуху РМ погіршувалась на 7,5 %, з III

ступенем на 6,0 %.
Для діагностики та підтвердження хвороби Меньєра (визначення
наявності

чи

відсутності

ендолімфатичного

гідропсу)

гліцероловий тест, при якому хворому пропонували випити

застосовували
гліцерин

з

розрахунку 1,5 г на 1 кг маси тіла навпіл з кислим соком. Аудіометричне та
вестибулометричне обстеження проводили двічі: до та через 2 години після
прийому суміші гліцерину навпіл з кислим соком.
Гліцероловий тест вважали позитивним, якщо параметри показників
вестибулярних реакцій змінювалися на 25 і більше відсотків від вихідних
даних.
Через 2 години після прийому гліцерину проводили повторне дослідження
стану слухової функції. У всіх 90 обстежених хворих відмічали зміни порогів
тонального слуху (таблиця 3.2).
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Таблиця 3.2
Середні показники слухової функції у хворих до та після
прийому гліцерину
Середні пороги тонального слуху за повітряною
провідністю, дБ
Умови дослідження

I ступінь
втрати слуху
(n=40)

II ступінь
втрати слуху
(n=41)

III ступінь
втрати слуху
(n=9)

До прийому гліцерину

36,6±3,7

52,7±3,4

65,2±4,9

Через 2 години після
прийому гліцерину

26,5±2,4*

35,6±2,2*

53,2±2,5*

Покращення слуху , дБ

10,1±1,3

17,1±1,2

12,0±2,4

Примітка: * - р < 0,05 - показники тонального слуху після прийому гліцерину
достовірно відрізняються від відповідних значень до прийому гліцерину.
Слід відмітити, що найбільше зниження порогів сприйняття тонів після
прийому гліцерину відмічалося у хворих з II ступенем втрати слуху, що
проявлялося

зменшенням показників

кістково-повітряного інтервалу в

середньому на (17,1±1,2) дБ. Найменше зниження порогів сприйняття тонів
було зареєстроване при I ступені втрати слуху, в середньому на (10,1±1,3) дБ.
Незважаючи на те, що після прийому гліцерину у всіх хворих відмічалося
зниження порогів тонального слуху, тобто зменшення кістково-повітряного
інтервалу, РМ покращилась тільки у 46 з 58 пацієнтів, причому у 18 з них на
10 %, у 14 – на 20 % і у 5 на 50 %. У 12 – РМ після прийому гліцерину не
змінювалась (див. таблицю 3.3)

72

Таблиця 3.3
Розбірливість мови у пацієнтів з хворобою
Меньєра після прийому гліцерину

Ступінь
втрати слуху

Розбірливість мови, %
0

10

20

50

II

4

8

4

0

III

8

13

13

8

Всього

12

21

17

8

Слід відмітити, що покращення РМ було більш вираженим у хворих з III
ступенем втрати слуху (від 20 до 50 %), ніж у осіб з II ступенем втрати слуху
(від 10 до 20 %).
Слід також зазначити, що давність захворювання у пацієнтів з хворобою
Меньєра при I ступені втрати слуху становила від 4 місяців до 3 років, при II
– від 1 до 5 років, при III – від 3 до 10 років.
На основі проведеного

аудіометричного обстеження, та

враховуючи

вищенаведені дані, а саме скарги хворих на запаморочення у вигляді
обертання з нудотою та блювотою,

горизонтальний або горизонтально –

низхідний тип аудіометричної кривої з наявністю кістково - повітряного
інтервалу в зоні низьких частот, порушення розбірливості мови у вигляді
парадоксального падіння та даних, отриманих після гліцеролового тесту
(зниження порогів сприйняття тонів після прийому гліцерину від (10,1±1,3) дБ
до (17,1±1,2) дБ на 4 і більше частотах, що проявлялося

зменшенням

кістково-повітряного інтервалу в зоні низьких частот), всім 90 обстежуваним
за показниками аудіометрії був встановлений діагноз хвороба Меньєра.
Отже:
При хворобі Меньєра були виявлені 3 ступені втрати слуху, в основному
переважав I і II ступінь.
У всіх пацієнтів виявлено наявність кістково-повітряного інтервалу, який
не залежав від ступеня втрати слуху та давності захворювання.
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Зниження порогів сприйняття тонів після прийому гліцерину відмічалося
у всіх хворих (найбільш виражене воно було у хворих з II ступенем втрати
слуху), однак відсоток РМ збільшувався тільки у – 63,3 % хворих, причому
більш виражений був також у хворих з III ступенем втрати слуху.

3.3 Дані дослідження коротколатентних слухових викликаних
потенціалів
Аналіз показників КСВП показав, що у хворих з хворобою Меньєра з
втратою слуху I ступеня тяжкості поріг піку V хвилі КСВП реєструвався при
рівні звукового тиску (49,4±6,3) дБ HL, II ступеня тяжкості – при рівні
звукового тиску (69,3±5,4) дБ HL, III ступеня тяжкості – (88,2±4,3) дБ HL.
Латентний період V хвилі становив (5,65±0,12) мс при І ступені втрати слуху,
(5,97±0,11) мс – при ІІ та (5,34±0,10) мс при ІІІ ступені втрати слуху
(табл. 3.4).
Часові порогові показники та міжпікові інтервали

хвиль КСВП при

надпороговій стимуляції у хворих з хворобою Меньєра представлені в таблиці
3.4 та 3.5.
Аналіз даних КСВП свідчить про те, що у всіх хворих з хворобою
Меньєра пороги диференціації хвиль відповідають ступеню зниження слуху.
Латентні періоди та міжпікові інтервали знаходилися в межах
нормальних величин, тобто не перевищували 4,0 мс. Це свідчило про те, що
ретрокохлеарної патології не було виявлено.
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Таблиця 3.4
Порогові показники V хвилі КСВП у хворих з хворобою
Меньєра

Ступінь зниження слуху

Поріг реєстрації V хвилі,
дБ HL

ЛП V, мс

I
n=40

48,50±6,30

5,65±0,11

II
n=41

68,30±5,50

5,87±0,11

III
n=9

88,2±4,3

5,43±0,10

Таблиця 3.5
Часові порогові показники та міжпікові інтервали

хвиль КСВП при

надпороговій стимуляції у хворих з хворобою Меньєра
Ступінь
зниження
слуху

ЛП, мс
I

III

МПІ, мс
V

I-III

III-V

I-V

I
n=40

1,72±0,04 3,82±0,07 5,65±0,11 2,20±0,03 1,83±0,04

3,93±0,04

II
n=41

1,82±0,02 3,79±0,06 5,87±0,11 1,96±0,02 1,95±0,03

3,98±0,05

ІІІ
N=9

Не
реєструвався

Не реєструвався

Не реєстНе реєст- Не реєст5,43±0,10
рувався
рувався
рувався

3.4 Дані вестибулометричного обстеження
При вестибулометричному обстеженні у хворих на ХМ було виявлено 3
ступеня тяжкості вестибулярної дисфункції (ВДФ).
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Показники стато – кінетичної рівноваги представлені в таблиці 3.6.
Таблиця 3.6
Результати дослідження стато-кінетичної стійкості у пацієнтів з ХМ
до прийому суміші гліцерину

Ступінь
ВДФ
Контрольна
група
n=20
I
n=39
II
n=43
III
n=8

Відхилення в
тесті ходи по
прямій доріжці, м

Відхилення в
тесті флангової
ходи, м

«Крокуючий»
тест, град.

Р кфг,
ум.од.

0,200,06

0,150,05

24,31,73

1,600,12

0,450,06*

0,500,05*

33,32,1*

3,550,41*

0,850,09*

0,770,08*

58,43,1*

5,100,35*

0,990,03*

0,830,09*

68,84,2*

6,700,25*

Примітка: * - р < 0,05 - показники стато-кінетичної стійкості пацієнтів з ХМ
достовірно відрізняються від відповідних значень контрольної групи.
Аналіз показників, які відображають стан стато - кінетичної рівноваги,
дозволив встановити, що відхилення від норми параметрів флангової ходи та
«крокуючого» тесту свідчить про порушення функції динамічної рівноваги,
які більш виражені при ВДФ III ступеня тяжкості.
При цьому у 6,7 % пацієнтів відхилення флангової ходи та ротація при
«крокуючому» тесті була в сторону хворого вуха, у 65,6 % - визначалась в
сторону здорового вуха, у 25

хворих (27,7 %) «крокуючий» тест не мав

чіткого вектору (в тому числі у 3 хворих з двобічним ураженням).
Статична рівновага, яку характеризує індекс кефалографії, була порушена
у всіх пацієнтів, при чому І ступінь порушення відмічалася у 39 пацієнтів
(43,3 %), ІІ ст. – у 43 (47,8 %), ІІІ ст. – у 8 (8,9 %), тобто переважав середній
ІІ ступінь порушення статичної рівноваги.
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Спонтанний ністагм реєструвався у 67 (74,4 %) хворих, при цьому у 55
(61,1 %) осіб він був направлений в сторону ураженого вуха, у 12 (13,3 %) - в
сторону здорового вуха.
Отримані

дані

можуть

опосередковано

підтвердити

асиметрію

вестибулярної збудливості лабіринтів, про що свідчить гармонійне порушення
координаторних проб при дослідженні стато - кінетичної рівноваги.
У 12 (13,3 %) пацієнтів реєструвався позиційний ністагм ІІІ тип за
класифікацією C.O. Nylen, який не мав чітких характеристик, був
нерегулярний при зміні положення тіла у просторі. Він характерний як для
центральних, так і для периферичних уражень вестибулярного аналізатора.
У 11 (12,2 %) осіб з ХМ спонтанний чи позиційний ністагм не
реєструвався.
Результати обертальної проби у хворих з хворобою Меньєра наведені в
таблиці 3.7.
На електроністагмограмі у хворих з вестибулярною гіпорефлексією за
даними обертальної стимуляції отримані більш низькі показники (в порівнянні
з нормою) експериментального ністагму. Наприклад, частота ністагму –
(1,80,1) Гц, ШПФ – (24,71,1) градс (р<0,05).
У

пацієнтів з асиметрією спостерігалися також ознаки центрального

ураження

вестибулярного

аналізатора,

на

електроністагмограмі

при

обертальній стимуляції отримані більш низькі, в порівнянні з нормою,
показники експериментального ністагму. Однак, відмічалась дисоціація між
вираженістю ністагменної реакції (гіпорефлексія), тривалості сенсорної
реакції (гіперрефлексія) та вираженості вегетативної реакції. У всіх випадках
ністагменна реакція носила дизритмічний характер, були зареєстровані
«німі» поля тривалістю від 2 до 4 с. При обертальній стимуляції на
здоровому лабіринті отримані

більш високі показники післяобертального

ністагму (частота – (2,30,1)) Гц, ШПФ –(32,82,3) градс)) в порівнянні з
ураженим лабіринтом (частота – (1,10,1)) Гц, ШПФ – (18,91,9) градс)).
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Таблиця 3.7
Показники експериментального ністагму у пацієнті з хворобою
Меньєра при обертальній пробі по Barany до прийому суміші гліцерину

Стан вестибулярної
функції
Контрольна
група
n=20
Гіпорефлексія
n=47
Асиметрія
n=43

Середня
амплітуда
ністагму,
мм

Частота
ністагму,
Гц

ШПФ
ністагму,
градс

Сенсорна
реакція, с

ВВР по
К.Л.Хілову

11,20,5

2,80,3

42,91,4

11,20,9

0

8,80,6*

1,80,1*

24,71,1*

8,00,5*

I-ІІ

14,71,4
8,90,7*

2,30,1
1,10,1*

32,82,3
18,91,9*

35,02,3
24,31,8*

I-ІІ

Примітка: в чисельнику показники вестибулярних реакцій при обертальній
стимуляції „здорового”, в знаменнику – хворого лабіринту;
* - р < 0,05 - показники післяобертального ністагму достовірно відрізняються
від відповідних значень контрольної групи.
Отримані дані свідчили про те, що у пацієнтів з ХМ патологічні зміни, що
виникали з боку вестибулярного аналізатора, локалізувалися не лише в
периферичному відділі, а й в центральному. Це є патогномонічною ознакою
ХМ.
Як видно з представлених результатів, у пацієнтів з хворобою Меньєра,
незважаючи на ступінь втрати слуху, переважала гіпорефлексія лабіринтів, що
спостерігалася у 47 (52,2 %) хворих. У них, на нашу думку, переважали
функціональні або, можливо, незначні морфологічні зміни чутливого
нейроепітелію лабіринтів. Наявність асиметрії вестибулярних реакцій, що
виявлена у 43 (47,8 %) осіб, могла свідчити про більш глибокі дегенеративні
зміни периферичного відділу вестибулярного аналізатора та вказувала на
участь центральної і вегетативної нервової системи у розвитку ХМ.
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Вестибулометричне обстеження проводилось пацієнтам з ХМ двічі: до та
після прийому суміші гліцерину. Були отримані наступні дані.
Порівняння параметрів стато-кінетичної рівноваги показало, що гліцерин
позитивно впливає як на стан статичної, так і динамічної рівноваги (табл. 3.8).
Таблиця 3.8
Результати дослідження стато-кінетичної стійкості у хворих хворобою
Меньєра до та після прийому суміші гліцерину

Ступінь
ВДФ

Відхилення в тесті
ходи по прямій
доріжці, м

Відхилення в
тесті
флангової
ходи, м

«Крокуючий»
тест, град.

Р кфг,
ум.од.

I
n=39

0,450,06
0,270,04*

0,500,05
0,320,04*

33,32,1
24,32,3*

3,550,41
2,020,36*

II
n=43

0,850,09
0,550,08*

0,770,08
0,520,07*

58,43,1
42,43,5*

5,100,35
3,600,29*

III
n=8

0,990,03
0,760,02*

0,830,09
0,550,08*

68,84,2
47,43,6*

6,700,25
5,220,31*

Примітка: в чисельнику показники стато-кінетичної стійкості до прийому
суміші гліцерину, в знаменнику – після прийому суміші гліцерину;
* - р < 0,05 - показники стато-кінетичної стійкості після прийому гліцерину
достовірно відрізняються від відповідних значень до прийому.
Так, при вестибулярній дисфункції І ступеня тяжкості після прийому
суміші гліцерину стато-кінетичні показники були в межах нормальних
значень. При ВДФ ІІ ступеня тяжкості показники флангової ходи
покращились на 32,5 %, «крокуючого» тесту - на 27,4 %. Статична рівновага
за даними кефалографії стала краще на 29,4 %. При ВДФ ІІІ ступеня тяжкості
показники флангової ходи покращились на 33,7 %, а «крокуючого» тесту - на
31,1 %. Статична рівновага за даними кефалографії покращилась на 22,1 %.
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Показники експериментального ністагму при обертальній пробі у хворих
з хворобою Меньєра після прийому суміші гліцерину представлені в таблиці
3.9.
Таблиця 3.9
Показники експериментального ністагму при обертальній пробі по Barany
у пацієнтів з хворобою Меньєра після прийому суміші гліцерину
Стан
вестибулярної
функції

Середня
Частота
ШПФ
амплітуда ністагму, ністагму,
ністагму,
Гц
градс
мм

Сенсорна
реакція,
с

ВВР по
К.Л.Хілову

Гіпорефлексія
n=47

17,20,6*

2,20,1*

36,41,2*

12,11,5*

0-І

Асиметрія
n=43

13,51,4
12,51,3*

2,20,1
2,40,1*

30,52,3
28,51,1*

22,02,3
19,52,5*

0-I

Примітка: в

чисельнику

показники

вестибулярних

реакцій

при

обертальній стимуляції здорового, в знаменнику – хворого лабіринту;
* - р < 0,05

- показники експериментального ністагму після прийому

гліцерину достовірно відрізняються від відповідних значень до прийому.
Аналіз параметрів експериментального ністагму при обертальній пробі
після прийому суміші гліцерину показав, що збудливість лабіринтів
змінювалась неоднозначно.
Так у хворих з вестибулярною гіпорефлексією вона підвищувалась, а саме
при порівняльному аналізі даних, отриманих до та після прийому суміші
гліцерину відмічалося

підвищення показників середньої

амплітуди

(8,80,6) мм до (16,20,6) мм, ШПФ ністагму з (24,71,1) градс

з
до

(36,41,2) градс.
У осіб з вестибулярною асиметрією після прийому суміші гліцерину
спостерігалося підвищення вестибулярної активності з боку ураженого
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лабіринту, а саме

збільшення середньої амплітуди з

(8,90,7) мм до

(12,51,3) мм з боку ураженого лабіринту, зменшення проявів асиметрії
вестибулярних реакцій (збільшення ШПФ ністагму з (18,91,9) град/с до
(28,51,1) град/с). В той же час зменшилась тривалість сенсорної та
вираженість

вегетативної

реакції.

Ністагменна

реакція

носила

більш

ритмічний характер, «німі» поля не реєструвалися.
Отримані дані свідчать про те, що при позитивному гліцероловому тесті
за даними вестибулометричного обстеження показники вестибулярної функції
можуть змінюватися двояко (підвищуватись або знижуватись), що свідчить
переважно про ураження лабіринтів.
При цьому слід зазначити, що зниження вестибулярної збудливості
достовірно було підтверджено не тільки зменшенням сумарної, середньої
амплітуди та ШПФ ністагму, а й тривалістю експериментального ністагму і
сенсорної реакції. Вестибуло-вегетативні реакції були відсутні.
На основі отриманих даних можна зробити висновок, що у всіх пацієнтів
за даними аудіометричного та вестибулометричного обстеження гліцероловий
тест був позитивний, що підтверджувало правильність поставленого діагнозу
– хвороба Меньєра.
3.5 Якість життя пацієнтів з хворобою Меньєра до лікування
Вихідний рівень якості життя пацієнтів 1-ої, 2-ої та 3-ої груп визначався
анкетуванням перед початком лікування. Результати анкетування пацієнтів з
хворобою Меньєра показали, що якість життя у цих осіб істотно знижена у
порівнянні з особами контрольної групи.
Дані, наведені у таблиці 3.10, свідчать, що у хворих 1-ої, 2-ої та 3-ої груп
відмічалися досить низькі показники якості життя по всіх шкалах, і не було
достовірної різниці показників між групами. У пацієнтів 1-ої групи фізичний
компонент здоров‟я складав (41,48±3,01) бали, а саме: фізичне функціонування
– (21,65±0,92) бали, рольове фізичне функціонування – (4,35±0,68) бали, індекс
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запаморочення

–

(12,24±0,95)

бали,

загальне

фізичне

здоров‟я

–

(3,24±0,46) бали. У пацієнтів 2-ї групи фізичний компонент здоров‟я складав
(36,48±3,16) бали, а саме: фізичне функціонування – (18,64±0,88) бали, рольове
фізичне функціонування – (4,14±0,76) бали, індекс запаморочення –
(10,50±1,04) бали, загальне фізичне здоров‟я – (3,20±0,48) бали. У пацієнтів 3-ї
групи фізичний компонент здоров‟я мав показник (38,06±2,50) бали, при цьому
фізичне функціонування відповідно (19,84±1,04) бали, рольове фізичне
функціонування – (4,18±0,47) бали, індекс запаморочення – (10,64±0,81) бали,
загальне фізичне здоров‟я - (3,40±0,10) бали.
Психологічний

компонент

здоров‟я

пацієнтів

1-ої

групи

складав

(27,30±2,12) бали, відповідно: життєздатність (5,2±0,8) бали, соціальне
функціонування (3,47±0,26) бали, рольове емоційне функціонування –
(3,24±0,08) бали, психологічне здоров‟я – (14,59±0,98) бали.
Психологічний компонент здоров‟я пацієнтів 2-ої групи

складав

(27,91±2,23) бали і істотно не відрізнявся від такого 1-ої групи, а саме:
життєздатність (6,5±0,7) бали, соціальне функціонування (3,73±0,43) бали,
рольове емоційне функціонування – (3,18±0,08) бали, психологічне здоров‟я –
(14,5±0,95) бали.
Психологічний компонент здоров‟я пацієнтів 3-ої групи істотно не
відрізнявся від такого 1-ої та 2-ої груп і складав (27,71±2,52) бали, а саме:
життєздатність (6,4±0,9) бали, соціальне функціонування (3,45±0,65) бали,
рольове емоційне функціонування – (3,26±0,05) бали, психологічне здоров‟я –
(14,6±0,92) бали.
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Таблиця 3.10
Рівень якості життя здорових та хворих 1-ої, 2-ої і 3-ої груп перед початком
лікування (бали)

Шкали якості
життя
1
Фізичне
функціонування
Рольове фізичне
функціонування
Індекс
запаморочення
Загальний стан
здоров‟я

Контрольна

1

група

група хворих

(n = 20)

(n =30)

(n =30)

(n =30)

2

3

4

5

28,6±1,4

21,65±0,92*

18,64±0,88*

19,84±1,04*

7,2±0,8

4,35±0,68*

4,14±0,76*

4,18±0,47*

29,8±1,2

12,24±0,95*

10,5±1,04*

10,64±0,81*

8,60±1,40

3,24±0,46*

3,20±0,48*

3,40±0,18*

74,2±4,8

41,48±3,01*

36,48±3,16*

38,06±2,50*

18,2±1,8

5,2±0,8*

6,5±0,7*

6,4±0,9*

8,82±1,18

3,47±0,26*

3,73±0,43*

3,45±0,65*

4,80±0,12

3,24±0,08*

3,18±0,08*

3,26±0,05*

52,26±1,74

14,59±0,98*

14,5±0,95*

14,6±0,92*

2

3

група хворих група хворих

Фізичний
компонент
здоров‟я
Життєздатність
Соціальне
функціонування
Рольове
емоційне
функціонування
Психологічне
здоров‟я
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1

2

3

4

5

84,08±5,92

27,30±2,12*

27,91±2,23*

27,71±2,52*

169±10,72

68,78±5,13*

64,39±5,39*

65,77±5,02*

Психологічний
компонент
здоров‟я
Загальний
рівень здоров‟я

Примітка: * - р < 0,05 - показники якості життя в групах хворих достовірно
відрізняються від відповідних значень в контрольній групі.
Отже, загальний вихідний рівень здоров‟я пацієнтів з хворобою Меньєра
1, 2 та 3 груп складав відповідно (68,78±5,13), (64,39±5,39) та (65,77±5,02)
бали і достовірно (р<0,05) відрізнявся від показників осіб контрольної групи, у
якої загальний рівень здоров‟я складав (169±10,72) бали. Це свідчило про
досить вагомий негативний вплив хвороби Меньєра на якість життя пацієнтів.
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РОЗДІЛ 4
ТАКТИКА ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ З ХВОРОБОЮ МЕНЬЄРА.
Всі пацієнти з хворобою Меньєра були розподілені на 3 рівноцінні за
віком, статтю та клінічними проявами хвороби групи в залежності від
методики лікування по 30 осіб.
Таблиця 4.1 - Розподіл пацієнтів за статтю та віком

Група хворих

1 група
(кількість
хворих)

2 група
(кількість
хворих)

3 група
(кількість
хворих)

Всього
хворих

Стать хворих
Жінки

16

18

19

53

Чоловіки

14

12

11

37

Вік хворих
18-35 років

8

7

8

23

36-55 років

18

19

17

54

56 та більше років

4

4

5

13

4.1

Лікування хворих 1 групи

Пацієнти 1-ої групи (n=30) отримували курс медикаментозної терапії, що
включала препарати, які мали вазоактивну, метаболічну, протинабрякову,
дегідратаційну дію чи впливали на мозковий кровообіг.
З метою посилення мозкового кровообігу та поліпшення метаболічних
процесів у головному мозку, посилення оксигенації та утилізації глюкози,
зниження

агрегації

тромбоцитів

кавінтон, стугерон, теонікол та інши.

застосовували

вазотропні

препарати:
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З метою поліпшення реґіонарного кровотоку в ішемізованих ділянках
мозку, підвищення стійкості тканин мозку до гіпоксії та токсичних впливів
використовували ноотропні препарати, що стимулювали окисно - відновні
процеси у нервовій тканині, посилювали утилізацію глюкози, відновлювали та
стабілізували порушення функцій мозку: ноотропіл, луцетам, пірацетам та
інші.
Механізм дії гідрокарбонату натрію, який також застосовували для
лікування пацієнтів з хворобою Меньєра, полягав у його впливі на
метаболічний

ацидоз, що присутній у таких хворих,

нормалізацію

біохімічних процесів у внутрішньому вусі та діуретичному ефекті.
З метою нормалізації тиску ендолімфи у лабіринті та завитці, що сприяло
зменшенню вестибулярних порушень, призначали препарати бетагістину
(синтетичні аналоги гістаміну).

Важливою їх особливістю є здатність

поліпшувати кровообіг лабіринту за рахунок розширення прекапілярів. Також
препарати бетагістину є агоністами гістамінових Н1 – рецепторів та мають
антагоністичну дію у відношенні до Н3 – рецепторів вестибулярних ядер у
головному мозку. Це сприяє блокаді патологічних імпульсів, що надходять з
внутрішнього вуха до центральних відділів вестибулярного аналізатора при
гідропсі лабіринту. Отже, суб‟єктивне відчуття запаморочення зменшується,
тобто препарати бетагістину мають симптоматичну дію при хворобі Меньєра.
4.2 Лікування пацієнтів 2 групи
Пацієнти 2-ої групи (n=30) отримували курс комплексної терапії, що
включав, окрім основного медикаментозного лікування, пневмомасаж вікон
лабіринту

та

кінезітерапію.

Пневмомасаж

проводився

за

допомогою

отологічного пристрою для пульсової подачі низького тиску Meniett до вікон
лабіринту. Для транстимпанальної передачі імпульсів низького тиску до
середнього вуха та вікон лабіринту у барабанну перетинку встановлювалася
вентиляційна трубка (шунт). Тимпаностомічна трубка вводилася у задньо нижній квадрант барабанної перетинки ураженого вуха пацієнта під місцевою
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або загальною анестезією, що визначалося лікарем та пацієнтом. Один цикл
лікування займав 5 хвилин і складався з трьох циклів по 60 секунд та двох
перерв по 40 секунд.
Після закінчення курсу пневмомасажу вікон лабіринту шунт видалявся із
барабанної перетинки.
Отологічний пристрій Meniett був створений у 1990 році американською
лікаркою Барбарою Денсерт [175, 176, 177]. У Європі апарат зареєстрований у
1997 році, в Україні – у 2000 році, але й досі не отримав широкого
використання серед лікарів. Пристрій, призначений для пневмомасажу вікон
лабіринту, створює імпульси низького тиску (у діапазоні від 0 до 20 мм
водного стовпчика) частотою 6 Гц, пульсація протягом 0,6 секунд. Імпульси
подаються у зовнішній слуховий прохід скрізь поліетиленову трубку. Прилад
відмічає, коли етап лікування повністю завершено. Вбудована пам‟ять записує
режим лікування. Вбудований сенсор тиску забезпечує стабільність умов
подачі тиску та відстежує правильність встановлення трубки в слуховому
каналі. Якщо під час циклу лікування відбувається протікання повітря, на
приладі засвічується сигнал, та цикл переривається. Пацієнту тоді необхідно
правильно вставити трубку і знов запустити цикл. Безпека пацієнта
забезпечується клапаном безпеки, який обмежує тиск до 35 см водного
стовпчика. Негативний тиск до вуха не доставляється.
Терапевтичний ефект досягався завдяки покращенню мікроциркуляції
рідин внутрішнього вуха (перилімфи та ендолімфи), поліпшенню евакуації
ендолімфи до ендолімфатичної протоки та мішка. Таким чином, у зв‟язку з
тим, що рідини внутрішнього вуха не стискаються, кожне підвищення тиску у
перилімфатичному відділі (внаслідок одночасного тиску на кругле та овальне
вікна лабіринту) впливало на ендолімфатичний тиск. Тому об‟єм ендолімфи,
що проходив у гідродинамічній системі, повинний бути перерозподіленим під
час стимуляції низьким тиском [303]. Внаслідок цього відбувалося зміщення
ендолімфи від лабіринту у бік ендолімфатичної протоки та мішка. До того ж,
відбувалася передача енергії від мембрани круглого вікна крізь барабанні
сходи до базилярної мембрани та апекса [290]. Це, в свою чергу, впливало на
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розтягнення та вип‟ячування мембрани у гелікотремі. При цьому можливо
відбувалося усунення деяких внутрішніх перешкод у лабіринті, що виникають
при хворобі Меньєра [303].

4.2.1

Вестибулярна реабілітація (кінезітерапія) пацієнтів з хворобою
Меньєра

Останній час зростає інтерес до такого аспекту медичної і соціальної
діяльності, як реабілітація. Це обґрунтоване такими факторами, як зміна
здоров‟я населення, частота хронічних захворювань з тривалим обмеженням
працездатності, велика цінність кваліфікованих кадрів, посилення темпів
науково-технічного розвитку суспільства. Метою сучасної медицини є
виліковування хворого не тільки як індивідуума, але як повноцінного члена
суспільства. На це спрямована реабілітація [91, 172, 189, 202, 218, 283].
Реабілітація – це динамічна система взаємопов‟язаних медичних,
психологічних та соціальних компонентів (заходів), що направлені не тільки
на відновлення та збереження здоров‟я, а і на можливо більш повне
відновлення (збереження) особистості та соціального статусу хворого [93].
Якщо лікування – це комплекс зовнішніх засобів та методів дії на організм
хворого та на окремі ланки патогенезу хвороби (чи симптоми), то реабілітація
сприяє гармонійному відновленню здоров‟я.
Реабілітація

складається

з

медичної,

соціальної

та

професійної

реабілітації.
Метою медичної реабілітації хворих є прискорення процесів відновлення
нормального

функціонування

хворого,

прискорення

випрацювання

комплексних процесів, адаптація хворого при незворотних змінах, що виникли
протягом захворювання, до нових умов життя.
Реабілітація повинна бути обов‟язковим етапом лікування (у широкому
розумінні) хворих, як метод, що сприяє більш швидкому поверненню у
повноцінне особисте та суспільне життя.
Основними принципами реабілітації є:
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- ранній початок проведення відновлювальних заходів;
- адекватність стану хворого;
- підбір програм реабілітації для конкретного захворювання та хворого;
- безперервність протягом визначеного часу [93].
Основним засобом медичної реабілітації є лікувальна фізична культура
(ЛФК), чи кінезітерапія.
ЛФК – це метод комплексної функціональної терапії, що використовує
фізичні вправи, як засіб збереження організму хворого у стані діяльності,
стимуляції його внутрішніх резервів. У основі лікувальної фізичної культури
лежить використання основної біологічної функції організму людини – руху
[91]. Кінезітерапія
від

може бути методом загальної дії (тобто, в залежності

скорегованого комплексу

вправ,

неспецифічним подразником), що

направлена на стимуляцію фізіологічних процесів організму в цілому та
викликає реакцію всього організму, чи методом

спеціальної

дії (тобто

специфічним подразником), що направлений на окрему функцію чи систему
організму людини, які уражені хворобою.
Систематичне виконання
адаптаційні

механізми

комплексу вправ

хворого,

сприяє

позитивно

розвитку

та

впливає

на

раціональному

використанню функціональних резервів організму в цілому чи окремої
системи (органу, функції).
Механізмом відновлення вестибулярної функції є компенсація, що
забезпечується наявністю численних анатомічних та функціональних зв‟язків
між різними відділами нервової системи та пластичністю нервових центрів
[6, 7, 96].
Статокінетична

рівновага – це здатність людини зберігати нормальну

координацію рухів та рівновагу при активних та пасивних переміщеннях у
зовнішньому

середовищі.

Фізіологічною

основою

аферентної

ланки

статокінетичної рівноваги є нормальна функціональна взаємодія нервових
процесів у системі вестибулярного, зорового, пропріоцептивного та інших
аналізаторів при вирішальній ролі найвищих відділів центральної нервової
системи (Базаров В.Г.). Порушення рівноваги і ходи типові для ураження
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вестибулярного апарату при хворобі Меньєра, та знаходяться у прямій
залежності від тяжкості та давності захворювання.
Іноді хворих більше турбують вегетативні реакції, вони розвивають
навіть на адекватне вестибулярне подразнення і виражені більш різко, ніж
статокінетичні розлади [8, 32].
К.Л. Хилов (1926 р.) зазначав, що

вестибуло-вегетативні

реакції

у

вигляді серцебиття, потовиділення, почервоніння чи збліднення шкіри, зміни
кров‟яного тиску, нудоти, блювоти можуть розвиватися ізольовано і не
збігатися з руховими реакціями.
Численні

зв‟язки

вестибулярного

аналізатора

сприяють

значним

компенсаторним можливостям організму при різних вестибулярних розладах,
зокрема при хворобі Меньєра. При виникненні розладів у будь-якій ланці
вестибулярного аналізатора включаються власні компенсаторні механізми,
яким сприяють численні зв‟язки вестибулярного аналізатора. Механізми ці
до

кінця

не

вивчені.

При

компенсаторних механізмів

недостатньому

функціонуванні

необхідно застосовувати ЛФК,

як

власних
метод

тренування вестибулярного апарату.
Використання
фізичної

спеціального

вестибулярного

тренування (лікувальної

культури, кінезітерапії) у комплексному лікуванні хворих на

хворобу Меньєра сприяє відновленню стійкості, орієнтації у просторі,
зниженню вестибуло-вегетативних реакцій, поліпшує загальний стан хворого,
пристосовує до фізичних навантажень та зміни положень тіла [17, 36, 84].
Вплив тренування на соматичні, вегетативні та сенсорні реакції
вестибулярного аналізатора вивчений доволі детально. Було встановлено, що
соматичні реакції (в першу чергу ністагм) можуть зменшитись під впливом
спеціальної (специфічної) лікувальної фізичної культури. Це стосується також
і захисних рухів у отолітовій реакції за Воячеком і ходи [11]. Зменшення чи
зникнення вестибуло-вегетативних і сенсорних реакцій

під впливом

тренування доведено низкою дослідників. Це має велике значення, тому що ці
розлади досить тяжко переносяться хворими. Н.Н. Лозанов (1938) вважає, що
тренування є єдиним ефективним методом удосконалення усіх боків
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лабіринтної функції. Отже, спеціальне тренування може змінити стан
вестибулярного апарату, вибірково діючи на різні ланки цього складного
механізму. Дозуючи навантаження, можливо змінювати вестибулярні реакції
як у кількісному, так і в якісному відношенні, що має велике значення у
клінічній практиці [6].
Вестибулярна реабілітація базується на стимуляції двох головних процесів
компенсації: адаптації та сенсорного заміщення. Ці процеси, в свою чергу,
забезпечуються

важливою

нейропластичністю.

властивістю

Адаптація

виявляється

нервової
у

здатності

системи

-

центральної

вестибулярної системи пристосовуватися до розузгодженості інформації,
що надходить від периферичних вестибулярних рецепторів. Так, основне
завдання вестибулярного рецептора – забезпечення нерухомості зображення
на сітківці ока при поворотах голови. При дисбалансі інформації від
периферійних
нетривалого
Вестибулярна

вестибулярних
руху

апаратів

навколишніх

гімнастика

(лабіринтів)

предметів

дозволяє

після

адаптувати

виникає

відчуття

повороту

голови.

центральну

ланку

вестибулярної системи до аферентних стимулів, що змінилися під час перебігу
хвороби, і тим самим відновити вестибулоокулярний рефлекс [6,11].
Другий компонент вестибулярної компенсації – заміщення – базується на
більш ефективному використанні збережених сенсорних систем замість
пошкодженої при хворобі Меньєра . При цьому у хворого зір не стає ліпше,
але пацієнт навчається сприймати зорову інформацію, що надходить від
органу зору, більш ефективно [8].
Отже, вестибулярна компенсація – це складний процес, що потребує
перебудови чисельних вестибулоокулярних та вестибулоспинальних зв‟язків.
Вестибулярна компенсація залежить від сенсорних імпульсів, що
надходять від візуальних (зорових) та пропріоцептивних джерел, а також від
неушкодженої ділянки вестибулярного апарату. Ці сенсорні імпульси,
включаючи складні нейрофізіологічні та адаптаційні механізми, сприяють
функціональному відновленню. При лікуванні пацієнтів потрібно враховувати
ці складні механізми [5, 8].
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Тренування вестибулярного апарату хворих на хворобу Меньєра не має
зараз широкого застосування у клініці, незважаючи на те, що доведений
позитивний вплив від спеціальних фізичних вправ, що виконуються хворими
при різних вестибулярних порушеннях.
Нами запропонований та введений у клініку комплекс вправ для
вестибулярної реабілітації хворих на хворобу Меньєра. Програма лікувальної
фізичної культури включає три типа вправ, при яких рухи очей, голови та
тулуба призводять до сенсорного розузгодження:
1.

- Зорові вправи

2.

- Вправи для статичної рівноваги

3.

- Вправи для динамічної рівноваги
1. Зорові вправи
1 вправа. Витягнути

руку

перед собою, фіксувати

погляд на кінці

вказівного пальця. Переміщати руку зліва направо і справа наліво. Слідкувати
за переміщенням вказівного пальця очима, голова залишається нерухомою.
2 вправа. Зафіксувати погляд на будь-якому предметі, що знаходиться на
відстані двох метрів на рівні очей. Повертати голову в обидва боки,
збережуючи фіксацію погляду на цьому предметі. Амплітуда рухів не повинна
бути великою. Обраний предмет залишається нерухомим під час рухів
головою. Швидкість поворотів головою поступово збільшується.
3 вправа. Встати у центрі кімнати. Повертати голову та погляд з одного
боку в інший, як при переході дороги. Тулуб та стопи повинні залишатися
нерухомими.
Зорові вправи пацієнтам з порушеним зором потрібно виконувати без
окулярів. Кожна вправа виконується 10 разів.
2. Вправи для статичної рівноваги
1 вправа. Ставати почергово однією та другою ногами на сходи.
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2 вправа. Зафіксувати одну ногу на сходинці, іншу – на підлозі. Повернути
голову та погляд з одного боку в інший. Повторювати вправу, стоячи на іншій
нозі.
3 вправа. Поставити одну ногу на сходинку, закрити очі і утримувати
рівновагу протягом 15 секунд. Якщо виконувати вправу складно, можливо
зменшити час до 5 секунд, поступово збільшуючи його до 15 секунд.
4 вправа. Ноги поставити по ширині плечей, переміщати вагу тіла з однієї
ноги на іншу, затримуючись у кожному положенні на 20 секунд.
5 вправа. Поставити праву ногу на 30-40см попереду лівої, переносити
вагу тіла з однієї ноги на іншу, затримуючись у кожному положенні на 20
секунд. Вправу повторити з лівою ногою. Якщо виконувати вправу складно,
руки покласти на опору ( стілець, спинку ліжка, стіну ).
6 вправа. Поставити ноги разом та піднятися на носки, зафіксуватися у
цій позі на 15-20 секунд. Встати на п‟ятки , зафіксуватися у цій позі на 15-20
секунд.
7 вправа. Встати прямо, одночасно відвести назад праву ногу і підняти
вгору ліву руку. Одночасно відвести ліву ногу назад і підняти вгору праву
руку.
8 вправа. Стоячи праву ногу підняти і завести стопу під коліно лівої.
Зберігати рівновагу протягом 15 секунд. Підняти ліву ногу і завести стопу під
коліно правої.
Кожна вправа виконується 10 разів.
Після достатнього тренування і поліпшення стану хворого вправи
можливо виконувати з заплющеними очима чи поєднувати з поворотами
голови вбік.
3. Вправи для динамічної рівноваги
1 вправа. Стоячи виконувати повороти на місці вправо і вліво на 90, на
180, на 360 градусів. Якщо виконувати вправу складно, руки покласти на
опору.
2 вправа. Хода по прямій.
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3 вправа. Хода на носках і п‟ятках.
4 вправа. Хода з високим підняттям стегна.
5 вправа. Хода, приставляючи п‟ятку до носка, по одній лінії.
6 вправа. Хода приставними кроками – вбік.
7 вправа. Хода з відведенням прямої ноги у бік.
8 вправа. Хода спиною уперед.
9 вправа. Хода з поворотами: зробити крок лівою ногою вперед і вбік з
повертанням корпусу уліво на 180 градусів, приставити праву ногу. Таким же
чином у правий бік з поворотом на 180 градусів.
10 вправа. Хода зі зміною напрямку – по колу “вісімкою”, з поворотами
на 180 та 360 градусів.
11 вправа. Хода поперемінно з відкритими та закритими очима.
12 вправа. Хода, повертаючи голову та кидаючи погляд назад.
13 вправа. Хода з м‟ячем (м‟яч підкидати вгору, кидати на підлогу, об
стінку).
Якщо виконувати ці вправи дуже складно, у перші дні під час ходи
можливо фіксувати погляд перед собою.
Перші заняття з пацієнтами ми проводили індивідуально, під наглядом
лікаря, бо хворі не впевнені у своїх рухах, часто втрачають рівновагу,
відмічається підвищена чутливість півколових каналів та отолітового апарату.
У подальшому хворі самі виконують комплекс вправ вестибулярної
гімнастики

згідно нашим методичним рекомендаціям. Під час виконання

вправ хворі повинні відчувати певні складності, вправи не повинні
виконуватися

легко

та

без

дискомфорту. Навантаження

поступово

збільшується в залежності від самопочуття хворого. При появі нестерпних
неприємних відчуттів (нудота, запаморочення та інші) виконання вправ
припиняли, проводили дихальні вправи. Через деякий час лікувальну
гімнастику відновлювали.
Поліпшенню вестибулярної компенсації сприяють посилення візуальних
та

пропріоцептивних

імпульсів.

Лікар

повинний

проводити

детальні

співбесіди з хворим, заохочувати пацієнта до активної тактики лікування
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хвороби. Необхідна тісна співпраця лікаря та пацієнта особливо на перших
заняттях, коли вправи викликають значний дискомфорт у пацієнта. Важливо
пояснити хворому про необхідність активізувати і мобілізувати внутрішні
резерви організму, досягнення ефективності від вправ лише при викликанні
дискомфортних відчуттів та необхідність тривалого самостійного виконання
гімнастики для подальшого поліпшення стану.
В той час, коли відновлення статичної рівноваги відбувається доволі
швидко

та є повним, стабільним та тривалим, відновлення динамічної

рівноваги більш слабке і часткове. У таких пацієнтів часто зберігається
запаморочення при ході та одночасному повороті голови. Потрібно пояснити
ці моменти хворому, тому що це може вплинути на припинення їм
подальшого

виконання

гімнастики,

появи

відчуття

незадоволеності

результатом лікування.
Перші дні вправи проводили дрібно протягом дня, закінчуючи зайняття
не пізніше, ніж за 2 години до сну. Якщо у хворого відмічався напад
запаморочення, у цей день зайняття лікувальною фізичною культурою не
проводилися. Виконувалися лише дихальні вправи неспецифічної гімнастики.
Наступного

дня

вестибулярна

гімнастика

відновлювалася

з

меншою

інтенсивністю, ніж перед нападом хвороби Меньєра з поступовим, протягом
тижня, збільшенням навантаження.
Швидкість розвитку вестибулярної компенсації, а відповідно, і тривалість
вестибулярної реабілітації залежала від тяжкості перебігу хвороби Меньєра.
Вестибулярна гімнастика проводилася протягом 2-3 місяців.
Під час проведення курсу вестибулярної реабілітації пацієнти повинні
були уникати прийому алкоголю та препаратів, що мали седативну
(транквілізуючу) дію. Якщо ці препарати призначали з метою ліквідації
нападу хвороби Меньєра, рекомендували використовувати їх протягом
максимально до 2-3 діб, оскільки вони затримували процес природнього
відновлення вестибулярної функції шляхом розвитку компенсації. Вживання
їх під час лікування комплексом вестибулярних вправ знижувало ефективність
лікування.
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Отже, вестибулярна реабілітація була направлена на поліпшення стійкості
та рівноваги, зменшенню суб‟єктивних відчуттів при запамороченні та
надмірній залежності від зорових та сомато-сенсорних стимулів, відновлення
координації

рухів, а також на зниження тривоги, що обумовлена

захворюванням.
Вестибулярна реабілітація є важливим компонентом у лікуванні пацієнтів
з хворобою Меньєра, вона підвищує ефективність інших методів, прискорює
видужання, тобто сприяє підвищенню якості життя хворих. Особливо
актуальна вестибулярна реабілітація у хворих похилого віку, вона суттєво
знижує ризик травматизму, який небезпечний для життя цих пацієнтів.
4.3 Лікування пацієнтів 3 групи
Пацієнтам 3-ої групи (n=30)

проводилося комплексне лікування з

пролонгованою тимпаностомією, що включало медикаментозну терапію,
пневмомасаж вікон лабіринту за вищевказаною методикою протягом 10 днів
та курс розробленої нами кінезітерапії (вестибулярної реабілітації) протягом
2 місяців (Патент №73224 «Спосіб лікування пацієнтів з хворобою Меньєра»).
На відміну від пацієнтів 2-ої групи, хворим 3-ої групи тимпаностомічна
трубка не видалялася після закінчення лікування, а залишалася у барабанній
перетинці

протягом

6

місяців.

Терапевтичний

ефект

пролонгованої

тимпаностомії досягався, на нашу думку, завдяки природнім перепадам
атмосферного

тиску,

що

позитивно

впливали

на

циркуляцію

рідин

внутрішнього вуха. Крім того, при підвищенні тиску ендолімфи мембрана
круглого вікна та підніжна пластинка стремінця вільно зміщувалися у бік
барабанної

порожнини,

а

надлишок

повітря

евакуювався

через

тимпаностомічний отвір зовні. Це позитивно впливало на функціонування
внутрішнього вуха в умовах підвищеного тиску ендолімфи.
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Розділ 5
ДИНАМІКА ПЕРЕБІГУ ЗАХВОРЮВАННЯ У РІЗНІ СТРОКИ ПІСЛЯ
ЛІКУВАННЯ У ПАЦІЄНТІВ З ХВОРОБОЮ МЕНЬЄРА
5.1 Особливості клінічного перебігу хвороби Меньєра у пацієнтів після
лікування
Оцінка результатів проведеного лікування проводилася у різні строки: у
найближчі (через 3 місяці) та у віддалені (через 12 - 18 місяців). Результати
проведеного лікування у ранні строки після лікування наведені у таблиці 5.1.
Основними критеріями ефективності за клінічними даними було
покращення стану хворого, більш легкий перебіг захворювання, зникнення чи
полегшення основних симптомів захворювання, а саме:
- зменшення частоти, тривалості та тяжкості нападів запаморочення (чи їх
зникнення), при чому ефективним вважалося лікування при зменшенні хоча б
одного з цих показників;
- зменшення вираженості чи зникнення вегетативних порушень;
- зменшення вираженості чи зникнення атактичних порушень у міжнападному
періоді;
- зменшення чи зникнення вушного шуму;
- зменшення чи зникнення досить частих супутніх проявів хвороби, таких, як
головний біль, загальна слабкість, зниження толерантності до фізичного
навантаження, тривожність та інші.
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Таблиця 5.1
Результати проведеного лікування у ранні строки у хворих різних груп за
клінічними даними

Скарги
хворого до
лікування
1

Всього Динаміка змін скарг хворих після
лікування
Група
(к-ть
хворих хворих зі Зникнення Зменшення
(нормаліза- (покращен- Без змін
скаргами)
ція)
ня)
2

3

4

5

6

Перша
n=30

30

0

18
(60 %)

12
(40 %)

30

2
(6,7%)

23
(76,7 %)

5
χ2=14,5
(16,6 %) р=0,006*

30

5
(16,7%)

23
(76,7 %)

2
(6,6 %)

Перша
n=30

30

5
(16,7%)

14
(46,7 %)

11
(36,6 %)

Друга
n=30

30

7
(23,3%)

18
(60 %)

5
χ2=5,9
(16,7 %) р=0,201

Третя
n=30

30

9
(30%)

17
(56,7 %)

4
(13,3 %)

Перша
n=30

15

2
(13,3%)

2
(13,3 %)

11
(73,4 %)

18

5
(27,8%)

4
(22,2 %)

9
(50 %)

17

9
(52,9%)

6
(35,3 %)

2
(11,8 %)

Перша
n=30

30

2
(6,7%)

5
(16,7 %)

23
(76,6 %)

Друга
n=30

30

4
(13,3%)

17
(56,7 %)

9
(30 %)

Третя
n=30

30

4
(13,3%)

18
(60 %)

8
(26,7 %)

Нападоподібні
Друга
вестибулярні
n=30
порушення
Третя
n=30

Вегетативні
порушення

Атактичні
порушення у Друга
міжнападному n=30
періоді
Третя
n=30

Вушний шум

р ( χ2 )

7

χ2=12,8
р=0,012*

χ2=19,2
р=0,0007*
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1

Супутні
прояви

2

3

4

5

6

Перша
n=30

14

1
(7,1%)

6
(42,9 %)

7
(50 %)

Друга
n=30

9

2
(22,2%)

5
(55,6 %)

2
(22,2 %)

Третя
n=30

8

2
(25%)

3
(37,5 %)

3
(37,5 %)

7

χ2=2,73
р=0,604

Примітка: р (χ2) – оцінка статистичної значимості різниці між групами за
критерієм хі - квадрат

(* - різниця між групами статистично значима,

р < 0,05).
За даними клінічних проявів захворювання у ранні строки після лікування
встановлено позитивну динаміку перебігу захворювання у бік зменшення
частоти, тривалості та тяжкості перебігу нападів запаморочення, вегетативних
розладів, зменшення вушного шуму, атактичних порушень у міжнападному
періоді, а також супутніх симптомів хвороби. Причому тенденція до
покращення стану відмічалася більшою мірою у пацієнтів 2 та 3 груп.
У пацієнтів 1 групи, що отримали курс класичної медикаментозної терапії,
спостерігалися наступні позитивні зміни щодо перебігу захворювання:
- зникнення нападів чи зменшення частоти, тривалості та тяжкості нападів
запаморочення (чи хоча б одного з цих показників) у 18 хворих;
- зникнення (5) чи зменшення (14) вегетативних проявів – у 19 хворих;
- зменшення чи зникнення атактичних порушень у міжнападному періоді – у 4
хворих;
- зникнення чи зменшення вушного шуму – у 7 пацієнтів;
- зменшення чи зникнення головного болю – у 7 хворих.
Неефективним виявилося лікування у 6 хворих, які не відмітили
полегшення перебігу захворювання чи зменшення будь-яких симптомів
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хвороби. Крім того, ще у 6 пацієнтів не відмічалося зменшення частоти,
тривалості та сили нападів запаморочення, але дещо зменшилися вегетативні
прояви хвороби та атактичні порушення у міжнападному періоді, щодо
зменшення вушного шуму, терапія виявилася неефективною у 23 хворих, у 7
хворих покращення щодо супутніх проявів захворювання не відмічалося (рис.
5.1).
Клінічні прояви у пацієнтів 2 групи, що отримували курс пневмомасажу
вікон лабіринту, мали більш вагому тенденцію до зменшення, а саме:
- зменшення частоти, тривалості та/чи тяжкості нападів запаморочення (чи їх
зникнення) - у 25 пацієнтів;
- зменшення вираженості чи зникнення вегетативних порушень – у 25
пацієнтів;
- зменшення вираженості чи зникнення атактичних порушень у міжнападному
періоді – у 9 хворих;
- зменшення чи зникнення вушного шуму – у 21 пацієнта;
- зменшення чи зникнення досить частих супутніх проявів хвороби – у 7
хворих.
У 8 хворих будь-яких позитивних змін щодо частоти, тривалості, тяжкості
нападів запаморочення та вегетативних проявів хвороби не спостерігалося.
Також малоефективною виявилася терапія щодо перебігу міжнападного
періоду, у 9 хворих атактичні порушення та у 9 хворих вушний шум не мав
позитивної динаміки, аналогічно, у 2 пацієнтів не спостерігалося зменшення
супутніх проявів захворювання (рис. 5.2).
У пацієнтів 3 групи, що отримували курс комплексної терапії з
пролонгованою тимпаностомією, динаміка перебігу захворювання мала
наступні прояви:
- зменшення частоти, тривалості та/чи тяжкості нападів запаморочення (чи їх
зникнення) - у 28 пацієнтів;
- зменшення вираженості чи зникнення вегетативних порушень – у 26 хворих;
- зменшення вираженості чи зникнення атактичних порушень у міжнападному
періоді – у 15 хворих;
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- зменшення чи зникнення вушного шуму – у 22 пацієнтів;
- зменшення чи зникнення таких досить частих супутніх проявів хвороби, як
головний біль,

загальна слабкість, зниження толерантності до фізичного

навантаження, тривожність та інші – у 5 хворих.
Неефективним виявилося лікування у 2 хворих щодо частоти, тривалості
та

тяжкості

нападів

запаморочення,

а

також

щодо

інших

проявів

захворювання. Крім того, ще у 4 хворих не відмічалося зменшення
вегетативних проявів, у 8 – зменшення вушного шуму, у 3 – супутніх проявів
захворювання (рис. 5.3).
При оцінці ефективності проведеного лікування у віддаленому періоді
(через 1 рік та більше) встановлено, що у пацієнтів 3 групи відмічалася
подальша позитивна динаміка перебігу хвороби після комплексного лікування
з пролонгованою тимпаностомією, що проявлялася зменшенням частоти,
тривалості та/чи тяжкості нападів запаморочення (чи їх зникненням),
зменшенням вираженості чи зникнення вегетативних порушень, зменшенням
вираженості чи зникненням атактичних порушень у міжнападному періоді,
зменшенням чи зникненням вушного шуму, зменшенням чи зникненням
супутніх проявів хвороби. В той час, як після класичного медикаментозного
лікування (пацієнти 1 групи), спостерігається різке погіршення клінічних
показників практично до вихідного рівня.
Результати проведеного лікування у пізні строки після лікування наведені
у таблиці 5.2.

101

Таблиця 5.2
Результати проведеного лікування у пізні строки у хворих різних груп за
клінічними даними

Скарги
хворого до
лікування
1

Всього Динаміка змін скарг хворих після
лікування
Група
(к-ть
хворих хворих зі Зникнення Зменшення
(нормаліза- (покращен- Без змін
скаргами)
ція)
ня)
2

3

4

5

6

Перша
n=30

30

0

6
(20 %)

24
(80 %)

30

2
(6,7 %)

14
(46,7 %)

30

5
(16,7 %)

15
(50 %)

10
(33,3 %)

30

2
(6,7%)

5
(16,7%)

23
(76,6%)

Друга
n=30

30

3
(10%)

14
(46,7%)

13
χ2=23,2
(43,3%) р=0,0001*

Третя
n=30

30

8
(26,7%)

17
(56,7%)

5
(16,6%)

Перша
n=30

15

0

3
(20%)

12
(80%)

18

0

2
(11,1%)

16
χ2=28,3
(88,9%) р=0,0001*

17

7
(41,2%)

8
(47,1%)

2
(11,7%)

Перша
n=30

30

0

6
(20%)

24
(80%)

Друга
n=30

30

2
(6,7%)

12
(40%)

16
χ2=9,5
(53,3%) р=0,048*

Третя
n=30

30

4
(13,3%)

12
(40%)

14
(46,7%)

Нападоподібні
Друга
вестибулярні
n=30
порушення
Третя
n=30
Перша
n=30
Вегетативні
порушення

Атактичні
порушення у Друга
міжнападному n=30
періоді
Третя
n=30

Вушний шум

р ( χ2 )

7

14
χ2=16,1
(46,6 %) р=0,003*
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1

Супутні
прояви

2

3

4

5

Перша
n=30

14

1
(7,1%)

2
(14,3%)

11
(78,6%)

Друга
n=30

9

2
(22,2%)

2
(22,2%)

5
χ2=6,22
(55,6%) р=0,183

Третя
n=30

8

3
(37,5%)

3
(37,5%)

6

7

2
(25%)

Примітка: р (χ2) – оцінка статистичної значимості різниці між групами за
критерієм хі-квадрат (* - різниця між групами статистично значима, р<0,05).
У пацієнтів 1 групи, що отримали курс класичної медикаментозної терапії,
спостерігалися наступні зміни щодо перебігу захворювання у пізні строки
після лікування:
- зменшення частоти, тривалості та тяжкості нападів запаморочення (чи хоча б
одного з цих показників) у 6 хворих;
- зникнення (2) чи зменшення (5) вегетативних проявів – у 7 хворих;
- зменшення атактичних порушень у міжнападному періоді – у 3 хворих;
- зменшення вушного шуму – у 6 пацієнтів ;
- зменшення чи зникнення головного болю – у 3 хворих (рис. 5.1).
У 18 хворих через 12-18 місяців після проведеного лікування
захворювання практично мало такий же перебіг та тяжкість, як і до початку
лікування. Тобто, 18 пацієнтів у віддаленому періоді не відмітили полегшення
перебігу захворювання чи зменшення будь-яких симптомів хвороби. А саме, у
24 пацієнтів не відмічалося зменшення частоти, тривалості та сили нападів
запаморочення, але дещо зменшилися вегетативні прояви хвороби та
атактичні порушення у міжнападному періоді, у 23 хворих не відмічалося змін
щодо вегетативних порушень, щодо зменшення вушного шуму, терапія
виявилася неефективною у 24 хворих, у 12 пацієнтів не було покращення
щодо атактичних порушень у міжнападному періоді, у 11 хворих покращення
щодо супутніх проявів захворювання не відмічалося (рис. 5.1).
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Клінічні прояви хвороби Меньєра у пізні строки після лікування у
пацієнтів 2 групи, що отримували курс комплексної терапії, мали більш
вагому тенденцію до зменшення, а саме:
- зменшення частоти, тривалості та/чи тяжкості нападів запаморочення (чи їх
зникнення) - у 16 пацієнтів;
- зменшення вираженості чи зникнення вегетативних порушень – у 17
пацієнтів;
-

зменшення

вираженості

чи

зникнення

атактичних

порушень

у

міжнападному періоді – у 2 хворих;
- зменшення чи зникнення вушного шуму – у 14 пацієнтів;
- зменшення чи зникнення досить частих супутніх проявів хвороби – у 4
хворих (рис. 5.2).
У 16 хворих будь-яких позитивних змін щодо частоти, тривалості,
тяжкості нападів запаморочення та вегетативних проявів хвороби не
спостерігалося. Також малоефективною виявилася терапія щодо перебігу
міжнападного періоду, у 16 хворих атактичні порушення та у 16 хворих
вушний шум не мав позитивної динаміки, аналогічно, у 5 пацієнтів не
спостерігалося зменшення супутніх проявів захворювання.
У пацієнтів 3 групи, що отримували курс комплексної немедикаментозної
терапії з пролонгованою тимпаностомією, у пізні строки після лікування
позитивна динаміка перебігу захворювання мала наступні прояви:
- зменшення частоти, тривалості та/чи тяжкості нападів запаморочення (чи їх
зникнення) - у 20 пацієнтів;
- зменшення вираженості чи зникнення вегетативних порушень – у 25 хворих;
- зменшення вираженості чи зникнення атактичних порушень у міжнападному
періоді – у 15 хворих;
- зменшення чи зникнення вушного шуму – у 16 пацієнтів;
- зменшення чи зникнення досить частих супутніх проявів хвороби – у 6
хворих.
У 3 хворих через 12-18 місяців після проведеного лікування перебіг та
тяжкість захворювання мали ті ж прояви, як і до лікування. Крім того, у 10
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пацієнтів у пізні строки не відмічалося змін щодо частоти, тривалості та
тяжкості нападів запаморочення відносно періоду до лікування, у 5 хворих
аналогічно щодо вегетативних проявів захворювання, у 2 пацієнтів щодо
атактичних порушень у міжнападному періоді (МНП), у 14 – щодо вушного
шуму, у 2 – щодо супутніх проявів хвороби (рис. 5.3).

Напади
запаморочення

Супутні
прояви

Вушний шум

30
25
20
15
10
5
0

К-ть хворих зі скаргами
до лікування
Вегетативні
прояви

Атактичні
порушення у
МНП

К-ть хворих зі скаргами
через 3 міс. після
лікування
К-ть хворих зі скаргами
через 12-18 міс. після
лікування

Рис. 5.1 - Діаграма результатів проведеного лікування пацієнтів 1 групи за
клінічними даними
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Напади
запаморочення

Супутні прояви

30
25
20
15
10
5
0

К-ть хворих зі скаргами до
лікування
Вегетативні
прояви

К-ть хворих зі скаргами
через 3 міс.після
лікування
К-ть хворих зі скаргами
через 12-18 міс. після
лікування

Атактичні
порушення у
МНП

Вушний шум

Рис. 5.2 - Діаграма результатів проведеного лікування пацієнтів 2 групи за
клінічними даними
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запаморочення
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К-ть хворих зі скаргами
до лікування
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15
Супутні прояви
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Вегетативні
прояви

5
0

Вушний шум

К-ть хворих зі скаргами
через 3 міс. після
лікування
К-ть хворих зі скаргами
через 12-18 міс. після
лікування

Атактичні
порушення у
МНП

Рис. 5.3 - Діаграма результатів проведеного лікування пацієнтів 3 групи за
клінічними даними
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5.2 Слухова та вестибулярна функція у пацієнтів з хворобою Меньєра після
проведеного лікування
5.2.1. Стан слухової функції у пацієнтів з хворобою Меньєра у різні
строки після проведеного лікування
У хворих першої групи при первинному обстеженні стану слухового
аналізатора була виявлена різна ступінь зниження слуху, а саме: I ступінь
втрати слуху - у 13 пацієнтів , II – у 13 осіб та III – у 4 хворих.
Через 3 місяці після лікування

аналіз аудіометричних характеристик

показав, що у пацієнтів з різними ступенями втрати слуху відмічалося його
достовірне покращення (зниження порогів в зоні частот від 125 до 4000 Гц) в
середньому на (11,97±1,80) дБ (див. табл. 5.3). Причому, найбільший приріст
слуху спостерігався при II ступені зниження слуху і складав (13,2±1,4) дБ.
При цьому вушний шум повністю був відсутнім у 2 осіб, зменшилась
його інтенсивність – у 5 чоловік, залишився без змін - у 23 пацієнтів.
Через 12 - 18 місяців після проведеного лікування були отримані наступні
аудіометричні результати: у пацієнтів 1 групи з хворобою Меньєра середні
пороги тонального слуху достовірно не відрізнялися від вихідних даних (див.
табл. 5.3).
Таким чином, при проведенні курсу класичної медикаментозної терапії у
пацієнтів 1 групи позитивна динаміка відмічалася лише протягом 3 місяців
після лікування. Через 12 – 18 місяців після лікування середні показники
порогів тонального слуху достовірно не відрізнялися від початкових даних
(див. рис. 5.4).
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Таблиця 5.3
Середні показники слухової функції за повітряною провідністю у хворих 1
групи з хворобою Меньєра до та після лікування
Середні пороги тонального слуху, дБ
Умови дослідження

I ступінь втрати
слуху
(n=13)

II ступінь
втрати слуху
(n=13)

III ступінь
втрати слуху
(n=4)

36,7±3,9

52,7±3,8

64,3±5,4

26,2±2,7*

39,5±2,4*

52,1±2,6*

Покращення слуху , дБ

10,5±1,2

13,2±1,4

12,2±2,8

Через 12 - 18 місяців
після лікування

35,9±3,3**

50,5±3,7**

63,1±4,2**

Покращення слуху , дБ

1,7±0,6

2,2±0,1

1,2±1,2

Вихідні дані (до
лікування)
Через 3 місяці після
лікування

Примітка: * - р < 0,05 - показники слухової функції в 1 групі хворих через 3
міс. після лікування достовірно відрізняються від відповідних значень до
лікування; ** р > 0,1 - показники слухової функції в І групі хворих через 12 18 міс. після лікування достовірно не відрізняються від відповідних значень до
лікування.
При аналізі аудіометричних даних у пацієнтів 2 групи отримані наступні
ступені втрати слуху: І ступінь втрати слуху була виявлена у 13 пацієнтів, II у 14 та III у 3 осіб.
Через 3 місяці після лікування суб‟єктивно усі хворі відмічали
покращення слуху, відсутність вушного шуму (4 особи), зменшення
інтенсивності шуму (17 чоловік). У 9 пацієнтів шум залишався без змін.
При повторній оцінці аудіометричних показників на ранніх строках після
лікування по повітряній провідності достовірно позитивні результати
спостерігались у всіх пацієнтів (середній приріст тонального слуху на
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частотах від 125 до 4000 Гц становив (14,03±1,1) дБ), найбільший середній
приріст тонального слуху відмічався у осіб з II ступенем втрати слуху
(19,1±1,1) дБ (табл. 5.4).
Через 12 - 18 місяців після проведеного лікування у пацієнтів 2 групи
середні пороги тонального слуху підвищились порівняно з даними у ранні
строки після лікування, але достовірно відрізнялись від порогів тонального
слуху до лікування (табл. 5.4). Середній приріст тонального слуху на частотах
від 125 до 4000 Гц становив (11,6±1,3) дБ.
Однак, при суб‟єктивній оцінці повністю зник шум у 3 осіб, зменшилась
його інтенсивність – у 11, залишився без змін – у 16 пацієнтів.
Отже, у пацієнтів 2 групи з хворобою Меньєра покращення слуху
відмічалося у всіх пацієнтів протягом 3 місяців. Однак, через 12 – 18 місяців
середні пороги тонального слуху дещо підвищилися у порівнянні з рівнем у
ранньому періоді після лікування (див. рис. 5.5).
Таблиця 5.4
Середні показники слухової функції у хворих 2 групи з хворобою Меньєра за
повітряною провідністю до та після лікування
Середні пороги тонального слуху, дБ
Умови дослідження
1

I ступінь втрати II ступінь втрати III ступінь втрати
слуху (n=14)
слуху (n=14)
слуху (n=2)
2

3

4

35,8±3,8

51,8±3,1

65,1±4,8

24,8±3,2*

32,7±2,0*

53,1±3,1*

Покращення слуху , дБ

11,0±0,6

19,1±1,1

12,0±1,7

Через 12 - 18 міс. після
лікування

26,2±2,5*

35,8±2,1*

55,9±3,2*

Вихідні дані (до
лікування)
Через 3 міс. після
лікування
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1

2

3

4

Покращення слуху , дБ

9,6±1,3

16,0±1,0

9,2±1,6

Примітка: * - р < 0,05 - показники слухової функції в 2 групі хворих через
3 міс. та через 12-18 міс. після лікування достовірно відрізняються від
відповідних значень до лікування.

В 3 групі хворих відмічалися наступні аудіометричні показники перед
початком лікування: I ступінь втрати слуху була виявлена у 14 осіб, II - у 14 та
III у 2 пацієнтів.
У пацієнтів з хворобою Меньєра 3 групи через 3 місяці стан слухової
функції достовірно покращився в усіх випадках в середньому на (18,6±1,1) дБ,
а саме: при I ступені втрати слуху на (14,0±0,4) дБ, при II ступені - на
(24,9±0,5) дБ, при III ступені втрати слуху - на (16,8±2,3) дБ (див. табл. 5.5).
Суб‟єктивно 4 пацієнти відмічали зникнення вушного шуму, у 18 –
інтенсивність вушного шуму зменшилась і лише у 8 осіб – вушний шум не
змінювався.
Через 12 - 18 місяців після лікування

за даними аудіометричного

обстеження середні пороги тонального слуху залишалися без суттєвих змін у
всіх хворих (див. табл. 5.5). Стан слухової функції достовірно покращився в
усіх випадках порівняно з даними до лікування в середньому на (17,7±1,0) дБ,
а сам: при I ступені втрати слуху - на (13,1±0,2) дБ, при II ступені - на
(24,1±0,6) дБ, при III ступені втрати слуху - на (15,9±2,1) дБ (див. табл. 5.5).
Отже, у осіб 3 групи з хворобою Меньєра достовірна позитивна динаміка
відмічалася у хворих як через 3 місяці, так і через 12 – 18 місяців після
лікування(див. рис. 5.6) .
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Таблиця 5.5
Середні показники слухової функції у пацієнтів 3 групи з хворобою Меньєра
за повітряною провідністю до та після лікування
Середні пороги тонального слуху, дБ
Умови дослідження
Вихідні дані (до
лікування)
Через 3 місяці після
лікування

I ступінь втрати
слуху (n=13)

II ступінь втрати III ступінь втрати
слуху (n=14)
слуху (n=3)

37,2±3,5

53,6±3,3

66,3±4,5

23,2±3,1*

28,7±2,8*

49,5±2,2

Покращення слуху , дБ

14,0±0,4

24,9±0,5

16,8±2,3

Через 12 - 18 місяців
після лікування

24,1±3,3*

29,5±2,7*

50,4±2,4

Покращення слуху , дБ

13,1±0,2

24,1±0,6

15,9±2,1

Примітка: * - р < 0,05 - показники слухової функції в 3 групі хворих через 3
міс. та 12-18 міс. після лікування достовірно відрізняються від відповідних
значень до лікування.
Таким чином, у віддаленому періоді після лікування середні показники
слуху за повітряною провідністю були достовірно кращими у 3 групі
пацієнтів, ніж у хворих 1 та 2груп (табл. 5.6).
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Таблиця 5.6
Середні показники покращення слуху за повітряною провідністю хворих
різних груп у віддаленому періоді після лікування.

Групи

І ступінь втрати
слуху

ІІ ступінь втрати
слуху

ІІІ ступінь втрати
слуху

І

1,7±0,6*

2,2±0,1*

1,2±1,2*

ІІ

9,6±1,3*

16,0±1,0*

9,2±1,6*

ІІІ

13,1±0,2*

24,1±0,6*

15,9±2,1*

р (1-2)

0,0001

0,0001

0,003

р (1-3)

0,0001

0,0001

0,0002

р (2-3)

0,011

0,0001

0,031

Примітка: * - р < 0,05 достовірна різниця між значеннями в групах (1-2),
(2-3) та (1-3).
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Таким чином, проведені дослідження слухової функції у ранньому періоді
(через 3 місяці) після лікування свідчать про достовірну (р<0,05) позитивну
динаміку (достовірне зниження порогів сприйняття по повітряній провідності
на тональній аудіограмі) у всіх групах хворих з хворобою Меньєра, причому
покращення тонального слуху більш виражене при II ступені втрати слуху.
Треба відмітити, що у хворих з хворобою Меньєра 3 групи відмічався
найбільший середній приріст тонального слуху.
Однак, у віддаленому періоді (через 12 - 18 місяців) після лікування
достовірна позитивна динаміка слуху відмічалася лише у хворих 2 та 3 груп.
Між тим, у пацієнтів 1 групи у пізні строки після лікування відмічалося
суттєве підвищення порогів слуху практично до початкового рівня (рівня
перед початком лікування). Причому, достовірно (р<0,05) найбільш виражені
зміни показників гостроти слуху у віддаленому періоді спостерігалися у
пацієнтів,

що

отримали

курс

комплексної

терапії

з

пролонгованою

тимпаностомією (таб. 5.6). Це свідчило про ефективність комплексної терапії з
пролонгованою тимпаностомією на відміну від медикаментозного лікування у
часовому аспекті.
5.2.2 Стан вестибулярної функції у пацієнтів з хворобою Меньєра у різні
строки після проведеного лікування
Вестибулометричне

обстеження

пацієнтів

з

хворобою

Меньєра

проводилось до лікування, через 3 та 12 – 18 місяців після лікування. Були
отримані такі дані.
Перед початком лікування у хворих 1 групи вестибулярна гіпорефлексія
реєструвалася у 16 осіб, асиметрія вестибулярної збудливості – у 14 пацієнтів.
У пацієнтів 1 групи спостерігалися наступні зміни з боку вестибулярного
аналізатора: при проведені аналізу даних стато - кінетичної стійкості,
експериментального ністагму, відмічалося три ступені тяжкості вестибулярної
дисфункції: I – у 12 хворих, II – у 15, III – у 3 осіб.
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При проведенні вестибулярного дослідження у пацієнтів 2 групи за даними
показників стато – кінетичної стійкості

та експериментального ністагму

гіпорефлексія виявлена у 17 осіб, асиметрія у 13.
Також була зареєстрована вестибулярна дисфункція 3 ступеней тяжкості, а
саме: ВДФ І ступеню у 14 осіб, ВДФ ІІ ступеня тяжкості – у 14 пацієнтів, ВДФ
ІІІ ступеню – у 2 хворих.
У хворих 3 групи за вестибулометричними даними

вестибулярна

гіпорефлексія відмічалася у 14 хворих, асиметрія вестибулярних реакцій – у
16 осіб.
У цих хворих також відмічалося три ступені тяжкості вестибулярної
дисфункції, а саме ВДФ І ступеню у 13 осіб, ВДФ ІІ ступеня тяжкості – у 14
пацієнтів, ВДФ ІІІ ступеню – у 3 хворих.
Таким чином, I ступінь тяжкості вестибулярної дисфункції виявлена у 39
хворих, II – у 43 та III - у 8 пацієнтів. З даної таблиці видно, що I ступінь
тяжкості ВДФ відмічається у хворих з хворобою Меньєра з порушенням слуху
I (29 пацієнтів) та II (10 пацієнтів) ступеня

тяжкості, II ступінь ВДФ з

порушенням слуху I (11 хворих), II (28 хворих) та III (4 пацієнтів) ступеня
тяжкості, III ступінь ВДФ з порушенням слуху II (3 хворих) та III (5 пацієнтів)
ступеня тяжкості. З погіршенням слуху ступінь ВДФ прогресує, тобто також
погіршується.
При

порівнянні

параметрів стато – кінетичної стійкості у хворих з

хворобою Меньєра 1 групи через 3 місяці після лікування виявлено, що
традиційне медикаментозне лікування позитивно впливало як на стан
статичної, так і динамічної рівноваги. Однак через 12 - 18 місяців показники
стато-кінетичної стійкості достовірно не відрізнялись від вихідних даних,
тобто даних перед початком лікування (див. таблиця 5.7).
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Таблиця 5.7
Результати дослідження стато-кінетичної стійкості у пацієнтів з хворобою
Меньєра 1 групи до та після лікування
Ступінь
ВДФ

0
n=20
I
n=12

II
n=15

III
n=3

Умови
Відхилення Відхилення «Крокуючий»
обстеження в тесті ходи
в тесті
тест, град.
по прямій
флангової
доріжці, м
ходи, м
Контрольна 0,200,06
0,150,05
24,31,73
група
До
0,450,06
0,500,05
33,32,1
лікування
Через 3 міс.

0,250,04*

0,330,03*

Р кфг,
ум.од.

1,600,12
3,550,41

22,52,0*

2,450,02*

32,42,1**

3,250,40**

58,43,1

5,100,35

44,93,2*

3,80,26*

57,83,1**

5,150,37**

68,84,2

6,700,25

0,530,09*

49,94,3*

5,450,24*

Через 12-18
0,970,03** 0,810,09**
міс.

65,74,3**

6,650,23**

Через 12-18
0,420,05** 0,530,05**
міс.
До
0,850,09
0,770,08
лікування
Через 3 міс.

0,540,06*

0,500,05*

Через 12-18
0,860,09** 0,750,07**
міс.
До
0,990,03
0,830,09
лікування
Через 3 міс.

0,750,02*

Примітка: * - р < 0,05 - показники вестибулярної функції в 1 групі хворих
до лікування достовірно відрізняються від відповідних значень після
лікування,
** р > 0,1 - показники вестибулярних реакцій в 1 групі хворих через 12 - 18
міс. після лікування достовірно не відрізняються від відповідних значень до
лікування.
Показники експериментального ністагму при обертальній пробі у хворих
1 групи до лікування представлені у таблиці 5.8. Через 3 місяці після
проведеного медикаментозного лікування у хворих 1 групи відбулося
покращення функції вестибулярного аналізатору (табл. 5.9).
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Таблиця 5.8
Показники вестибулярних реакцій у пацієнтів з хворобою Меньєра 1 групи
до лікування

Стан вестибулярної функції

ШПФ
Середня
Частота
амплітуда ністагму, ністагму,
ністагму, мм
Гц
градс

Сенсорна
реакція, с

ВВР по
К.Л.
Хілову

Контрольна група
n=20

11,20,5

2,80,3

42,91,4

11,20,9

0

Гіпорефлексія
n=16

9,20,3*

2,00,1*

27,61,1*

8,10,5

I-II

Асиметрія
n=14

14,91,3
9,10,7*

2,40,2
1,30,1*

32,82,3
19,32,1*

36,72,2
22,82,4*

I-ІІ

Примітка: в чисельнику показники вестибулярних реакцій при обертальній
стимуляції здорового, в знаменнику – хворого лабіринту,
* - р < 0,05 - показники вестибулярних реакцій в групах хворих до лікування
достовірно відрізняються від відповідних значень контрольної групи.
При обертальній пробі (10 обертів за 20 с) у хворих 1 групи з
вестибулярною гіпорефлексією відмічалося підвищення показників середньої
амплітуди з (9,20,3) мм до (17,10,6) мм, ШПФ ністагму з (27,61,1) градс до
(38,21,1)

градс,

тобто

спостерігалася

тенденція

до

нормалізації

вестибулярної збудливості (див. табл. 5.9).
У осіб 1 групи з вестибулярною асиметрією через 3 місяці після
проведення

традиційного курсу лікування спостерігалося зменшення

асиметрії між лабіринтами, яке проявлялося підвищенням вестибулярної
активності з боку ураженого лабіринту, а
амплітуди з

саме

збільшення середньої

(9,10,7) мм до (12,81,1) мм з боку ураженого лабіринту,

збільшення ШПФ ністагму з (19,32,1) град/с до (29,62,2) град/с). В той же
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час зменшилась тривалість сенсорної реакції при відсутності вегетативної
реакції (див. табл. 5.9).
Через 12 – 18

місяців після проведення класичної медикаментозної

терапії у всіх хворих з хворобою Меньєра

відмічалася зміна показників

експериментального ністагму практично до вихідного рівня (див. табл. 5.10).
Таблиця 5.9
Показники вестибулярних реакцій у хворих з хворобою Меньєра 1 групи
через 3 місяці після лікування

Стан
вестибулярної
функції
Контрольна група
n=20

Середня
ШПФ
Частота
амплітуда
ністагму, ністагму,
ністагму,
Гц
градс
мм

Сенсорна
ВВР по
реакція, с К.Л.Хілову

11,20,9

0

2,60,1*

38,21,1* 12,91,5*

0-I

2,20,1
2,40,1*

31,52,3
29,62,2*

0-I

11,20,5

2,80,2

Гіпорефлексія
n=16

17,10,6*

Асиметрія
n=14

13,91,4
12,81,1*

42,91,4

22,02,3
16,51,5*

Примітка: в чисельнику показники вестибулярних реакцій при обертальній
стимуляції здорового, в знаменнику – хворого лабіринту;
* - р < 0,05 - показники вестибулярних реакцій в групі хворих після
лікування достовірно відрізняються від відповідних значень до лікування.
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Таблиця 5.10
Показники вестибулярних реакцій у хворих з хворобою Меньєра 1 групи
через 12 – 18 місяців після лікування
Стан вестибулярної
функції

Середня Частота
ШПФ
амплітуда ністагму, ністагму,
ністагму,
Гц
градс
мм

Сенсорна
реакція,
с

ВВР по
К.Л.Хілову

Контрольна група
n=20

11,20,5

2,80,2

42,91,4

11,20,9

0

Гіпорефлексія
n=16

10,30,7*

2,00,3*

27,30,7*

9,60,4*

I-ІІ

Асиметрія
n=14

14,81,4
9,21,2*

2,40,3
1,30,2*

32,92,3
37,52,2
19,22,2* 23,22,5*

I-ІІ

Примітка: в чисельнику показники вестибулярних реакцій при обертальній
стимуляції здорового, в знаменнику – хворого лабіринту;
* р > 0,1

показники вестибулярних реакцій в групі хворих через 12 - 18

міс. після лікування достовірно не відрізняються від відповідних значень до
лікування.
У пацієнтів з хворобою Меньєра 2 групи також відмічалася достовірна
позитивна динаміка в показниках стато - кінетичної стійкості, отриманих
через 3 місяці після лікування, та менш виразна через 12 - 18 місяців (див.
табл. 5.11).
Показники експериментального ністагму при обертальній пробі у хворих
2 групи до лікування представлені у таблиці 5.12.
При

порівняльному

аналізі

даних

експериментального

ністагму,

отриманих до та через 3 місяці після лікування у пацієнтів з хворобою
Меньєра 2 групи з вестибулярною гіпорефлексією відмічалося підвищення
показників середньої амплітуди з (8,50,6) мм до (16,31,8) мм, ШПФ
ністагму з (22,21,1) градс до (36,91,3) градс (див. табл. 5.12, 5.13).
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Таблиця 5.11
Результати дослідження стато-кінетичної стійкості у хворих хворобою
Меньєра 2 групи до та після лікування

Ступінь
ВДФ
0
n=20

I
n=14

Відхилення
Відхилення
в тесті
Умови
в тесті
«Крокуючий»
Р кфг,
ходи по
обстеження
флангової
тест, град.
ум.од.
прямій
ходи, м
доріжці, м
Контрольна 0,200,06
0,150,05
24,31,73
1,600,12
група
До
0,440,06
0,550,05
34,202,1
3,650,38
лікування
Через 3 міс.

0,200,06*

0,250,04*

15,901,9*

2,240,40*

0,210,05*

0,260,04*

20,102,0*

2,350,03*

0,850,07

0,760,08

57,903,2

5,150,37

0,560,06*

0,490,07*

38,403,1*

4,000,31*

0,550,08*

0,500,07*

41,103,0*

4,050,09*

0,990,03

0,840,09

67,904,2

6,750,26

Через 3 міс.

0,670,03*

0,480,09

43,604,1

5,150,25*

Через 12-18
міс.

0,650,03*

0,490,09

42,704,2

5,100,07*

Через 12-18
міс.
До
лікування
II
n=14

Через 3 міс.
Через 12-18
міс.
До
лікування

III
n=2

Примітка: * - р < 0,05 - показники вестибулярних реакцій в групі хворих
після лікування достовірно відрізняються від відповідних значень до
лікування.
У хворих з вестибулярною асиметрією після проведеного курсу лікування
спостерігалося підвищення вестибулярної активності з боку ураженого
лабіринту, а саме: збільшення середньої амплітуди, збільшення ШПФ
ністагму, тобто зменшення проявів асиметрії вестибулярних реакцій. В той же
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час зменшилась тривалість

сенсорної реакції та вираженість вегетативної

реакції (див. табл. 5.12 та 5.13).
Таблиця 5.12
Показники вестибулярних реакцій у хворих з хворобою Меньєра 2 групи до
лікування
Стан вестибулярної функції

Середня
амплітуда
ністагму,
мм

Частота
ністагму,
Гц

ШПФ
Сенсорна ВВР по
ністагму, реакція, К.Л.Хілову
с
градс

Контрольна група
n=20

11,20,5

2,80,3

42,91,4

11,20,9

0

Гіпорефлексія
n=17

8,50,6*

1,90,1*

22,21,1*

8,20,4*

I-ІІ

Асиметрія
n=13

14,21,5
8,70,7*

2,30,2
1,00,2*

32,92,2 36,12,3
19,21,8* 24,81,5*

I-ІІ

Примітка: в чисельнику показники вестибулярних реакцій при обертальній
стимуляції здорового, в знаменнику – хворого лабіринту;
* - р < 0,05 - показники вестибулярних реакцій в групах хворих достовірно
відрізняються від відповідних значень в контрольній групі.

У хворих з хворобою Меньєра через 12 - 18 місяців після лікування
також відмічалася позитивна динаміка показників експериментального
ністагму, але отримані дані були менш виражені ніж дані в порівнянні з
даними, отриманими через 3 місяці після лікування (табл. 5.14).
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Таблиця 5.13
Показники вестибулярних реакцій у хворих з хворобою Меньєра 2 групи
через 3 місяці після лікування
Стан
вестибулярної
функції

Середня
ШПФ
Частота
амплітуда
ністагму, ністагму,
ністагму,
Гц
градс
мм

Контрольна група
11,20,5
n=20
Гіпорефлексія
16,31,8*
n=17
14,51,3
Асиметрія
n=13
13,91,4*

Сенсорна
ВВР по
реакція,
К.Л.Хілову
с

2,80,2

42,91,4

11,20,9

0

2,90,2*

36,91,3*

12,11,1*

0

2,30,1
2,40,1*

32,82,2
31,82,2*

18,92,5
16,51,9*

I

Примітка: в чисельнику показники вестибулярних реакцій при обертальній
стимуляції здорового, в знаменнику – хворого лабіринту;
* - р < 0,05 - показники вестибулярних реакцій в групах хворих після
лікування достовірно відрізняються від відповідних значень до лікування.
Таблиця 5.14
Показники вестибулярних реакцій у хворих з хворобою Меньєра 2 групи
через 12 - 18 місяців після лікування
Стан
вестибулярної
функції
Контрольна
група n=20
Гіпорефлексія
n=17
Асиметрія
n=13

Середня
Частота
ШПФ
амплітуда ністагму, ністагму,
ністагму,
Гц
градс
мм

Сенсорна
реакція, с

ВВР по
К.Л.Хілову

11,20,5

2,80,2

42,91,4

11,20,9

0

16,82,4*

2,60,1*

30,20,8*

12,80,8*

0

14,71,2
13,81,4*

2,30,2
2,40,2*

33,92,3
31,81,2*

14,22,2
15,50,4*

0

Примітка: в чисельнику показники вестибулярних реакцій при обертальній
стимуляції здорового, в знаменнику – хворого лабіринту; * - р < 0,05 показники вестибулярних реакцій в групах хворих після лікування достовірно
відрізняються від відповідних значень до лікування.
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В результаті проведеного комплексного лікування з пролонгованою
тимпаностомією у пацієнтів 3 групи були отримані достовірно стабільні
показники поліпшення стато-кінетичної стійкості як у найближчі (через 3
місяці), так і у віддалені (через 12 - 18 місяців) строки (див. табл. 5.15).
Таблиця 5.15
Результати дослідження стато-кінетичної стійкості у пацієнтів з хворобою
Меньєра 3 групи до та після лікування

Ступінь
ВДФ

Відхилення
Відхилення
в тесті
Умови
в тесті
«Крокуючий»
ходи по
обстеження
флангової
тест, град.
прямій
ходи, м
доріжці, м

Р кфг,
ум.од.

1

2

3

4

5

6

0
n=20

Контрольна
група

0,200,06

0,150,05

24,31,73

1,600,12

До
лікування

0,460,06

0,540,05

35,302,1

3,700,41

Через
3 міс.

0,200,05*

0,250,02*

16,801,8*

2,150,38*

Через
12-18 міс.

0,250,05*

0,180,04*

20,101,7*

2,150,02*

До
лікування

0,860,09

0,790,08

59,303,1

5,250,33

Через
3 міс.

0,400,08*

0,420,04*

30,102,9*

3,50,30*

Через
12-18 міс.

0,450,08*

0,470,06*

32,802,1**

3,600,20*

I
n=13

II
n=14
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1

III
n=3

2

3

4

5

6

До
лікування

0,980,03

0,890,09

69,504,2

6,800,24

Через
3 міс.

0,540,04*

0,350,08*

38,203,8*

4,620,25*

Через
12-18 міс.

0,580,03*

0,380,09*

39,703,1*

4,800,04*

Примітка: * - р < 0,05 - показники вестибулярних реакцій в групах хворих
після лікування достовірно відрізняються від відповідних значень до
лікування.
Аналіз параметрів експериментального ністагму (таб. 5.16, 5.17, 5.18) при
обертальній пробі по Барані (10 обертів за 20 с) у пацієнтів з хворобою
Меньєра 3 групи після проведеного курсу лікування через 3 місяці показав
покращення функції вестибулярного аналізатору:
- у пацієнтів з вестибулярною гіпорефлексією відзначалося підвищення
показників середньої амплітуди з (8,90,6) мм до (16,80,4) мм, ШПФ
ністагму з (24,41,3) град/с до (36,9  1,3) град/с;
- у хворих з вестибулярною асиметрією після проведеного курсу лікування
спостерігалося підвищення вестибулярної активності з боку ураженого
лабіринту, а саме: збільшення середньої амплітуди, збільшення ШПФ
ністагму, тобто зменшення проявів асиметрії вестибулярних реакцій.
Водночас зменшилася тривалість сенсорної реакції і вираженість вегетативної
реакції.
У всіх хворих 3 групи відмічалася позитивна динаміка при повторному
вестибулометричному обстеженні через 12 - 18 місяців після проведеного
курсу

лікування.

Були

виявлені

достовірні

зміни

в

експериментального ністагму в порівнянні з вихідними даними.

показниках
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Таблиця 5.16
Показники вестибулярних реакцій у хворих з хворобою Меньєра 3 групи до
лікування
Стан вестибулярної
функції

Середня
амплітуда
ністагму,
мм

Частота
ністагму,
Гц

ШПФ
ністагму,
градс

Сенсорна
ВВР по
реакція,
К.Л.Хілову
с

Контрольна група
n=20

11,20,5

2,80,3

42,91,4

11,20,9

0

Гіпорефлексія
n=14

8,90,6*

1,80,1*

24,41,3*

7,80,6*

I-ІІ

Асиметрія
n=16

14,81,3
9,00,6*

2,30,1
1,00,1*

31,62,3
36,22,3
18,21,9* 25,41,4*

I-ІІ

Примітка: в чисельнику показники вестибулярних реакцій при обертальній
стимуляції здорового, в знаменнику – хворого лабіринту; * - р < 0,05 показники вестибулярних реакцій в групах хворих достовірно відрізняються
від відповідних значень в контрольній групі.
Таблиця 5.17
Показники вестибулярних реакцій у хворих з хворобою Меньєра 3 групи
через 3 місяці після лікування
Стан
вестибулярної
функції
Контрольна
група n=20
Гіпорефлексія
n=14
Асиметрія
n=16

Середня
амплітуда
ністагму,
мм

Частота
ністагму,
Гц

ШПФ
ністагму,
градс

Сенсорна
реакція, с

ВВР по
К.Л.Хілову

11,20,5

2,80,2

42,91,4

11,20,9

0

16,80,4*

2,70,2*

11,00,5*

0

13,81,3
13,41,2*

2,20,2
2,60,2*

16,32,4
14,22,5*

0

36,91,3*
30,82,2
28,92,2*

Примітка: в чисельнику показники вестибулярних реакцій при обертальній
стимуляції здорового, в знаменнику – хворого

лабіринту; * - р<0,05 -
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показники вестибулярних реакцій в групах хворих після лікування достовірно
відрізняються від відповідних значень до лікування.
Таблиця 5.18
Показники вестибулярних реакцій у хворих з хворобою Меньєра 3 груп
через 12 -18 місяців після лікування
Стан
вестибулярної
функції

Середня
Частота
ШПФ
амплітуда ністагму, ністагму,
ністагму,
Гц
градс
мм

Сенсорна
реакція, с

ВВР по
К.Л.Хілову

Контрольна
група
n=20

11,20,5

2,80,2

42,91,4

11,20,9

0

Гіпорефлексія
n=14

16,50,7*

2,60,1*

38,21,3*

10,90,1*

0

Асиметрія
n=16

13,01,5
12,70,9*

2,20,2
2,40,4*

29,52,0
27,90,9*

12,62,3
13,80,4*

0

Примітка: в чисельнику показники вестибулярних реакцій при обертальній
стимуляції здорового, в знаменнику – хворого лабіринту;
* - р < 0,05 показники вестибулярних реакцій в групі хворих через 12 - 18
міс. після лікування достовірно відрізняються від відповідних значень до
лікування.
Також проведений порівняльний аналіз різних показників вестибулярних
реакцій у пацієнтів з хворобою Меньєра у відаленному періоді (через 12-18
міс.) після різних видів лікування. Виявлені дані свідчать про те, що
достовірно (р<0,05) найбільш виразні зміни показників спостерігалися у
пацієнтів,

що

отримали

курс

комплексної

терапії

з

пролонгованою

тимпаностомією. Це стосується параметрів експериментального ністагму
(ШПФ ністагму та сенсорна реакція), як найбільш інформативних показників
функції вестибулярного аналізатора.
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Таблиця 5.19
Показники післяобертального ністагму (ШПФ та сенсорна реакція) у пацієнтів
різних груп з хворобою Меньєра у віддаленому періоді після лікування.

Групи

ШПФ
Гіпорефлексія,
градс

ШПФ
асиметрія
(з боку
хворого
лабіринта),
градс

Сенсорна
реакція,
гіпорефлексія,
с

Сенсорна
реакція,
асиметрія
(з боку
хворого
лабіринта), с

І

27,30,7*

19,22,2*

9,60,4

23,22,5*

ІІ

30,20,8*

31,81,2*

12,80,8

15,50,4*

ІІІ

38,21,3*

27,90,9*

10,90,1

13,80,4*

р (1-2)

0,008*

0,0001*

0,0007*

0,003*

р (1-3)

0,0001*

0,0005*

0,0026*

0,0004*

р (2-3)

0,0001*

0,012*

0,023*

0,0038*

Примітка: * - різниця між групами статистично значима ( р < 0,05)
Таким чином, порівнюючи показники стато-кінетичної стійкості, та
експериментального ністагму, отриманих у хворих з хворобою Меньєра через
3 місяці після різних курсів лікування відмічалася достовірна позитивна
динаміка перебігу захворювання, що проявлялося суттєвим поліпшенням
функції рівноваги (зменшенням відхилення в тесті ходи по прямій доріжці,
відхилення в тесті флангової ходи,
індексу

кефалографії)

та

кута відхилення «крокуючого» тесту,

тенденцією

до

нормалізації

показників

експериментального ністагму (збільшенням показників ністагму - частоти,
сумарної амплітуди, швидкості повільної фази, скороченням тривалості
ністагмової та сенсорної реакцій, суттєвим зменшенням вегетативних прояв) в
усіх

групах

хворих.

При

цьому

більш

виражені

зміни

показників

спостерігалися в 3 групі пацієнтів.
Однак у віддаленому періоді (12 - 18 місяців) після лікування отримані
стабільні показники стато-кінетичної стійкості та експериментального
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ністагму та їх позитивна динаміка тільки у пацієнтів 2 та 3 групи з хворобою
Меньєра.

Достовірно (р<0,05) найбільш виражені зміни показників

експериментального ністагму у віддаленому періоді спостерігалися у
пацієнтів,

що

отримали

курс

комплексної

терапії

з

пролонгованою

тимпаностомією. Між тим, у пацієнтів 1 групи у пізні строки після лікування
відмічалося суттєве погіршення показників вестибулярної функції практично
до початкового рівня (рівня перед початком лікування).
Як приклад, наводимо три клінічні випадки.
Випадок 1
Хворий Г-ко віком 29 років, хворіє близько 6 років, відмічає напади
запаморочення у вигляді обертання з нудотою, блювотою. Прогресуюче
зниження слуху на ліве вухо, вушний шум зліва, відчуття повноти у лівому
вусі. Захворювання почалося з поступового зниження слуху, шуму в вусі,
протягом 1 року приєдналися типові напади запаморочення, частота та
тривалість

яких

з

часом

збільшувалася.

Останні

декілька

місяців

спостерігалися напади через день (3 – 4 рази на тиждень) тривалістю 2-4
години.

Неодноразово знаходився на стаціонарному лікуванні, приймав

бетасерк 24 мг двічі на день протягом тривалого часу. Істотного позитивного
ефекту не відмічав.
Хворого було госпіталізовано у стаціонар і проведений 10 – денний курс
консервативної терапії, що включав препарати судинної, метаболічної дії та
3% розчин гідрокарбонату натрію внутрішньовенно.
Через 5 днів після проведеного курсу лікування стан хворого покращився.
Після закінчення курсу консервативної терапії відбулося покращення слуху,
шум в вусі зник.
Через 3 місяці після лікування відмічалося поліпшення слуху за даними
аудіометрії, а саме: зниження порогів по кістковій та повітряний провідності
на 5-15 дБ на частотах від 125 до 6000 Гц, зменшення кістково-повітряного
інтервалу (табл. 5. 19, 5.20).
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Таблиця 5.19
Пороги тонального слуху по повітряній провідності на ліве вухо у хворого
Г-ко до та через 3 місяці після проведення судинної терапії
Пороги тонального слуху, дБ
Частоти, Гц

125

250

500

1000

2000

3000

4000

6000

До лікування

40

55

70

70

55

45

40

40

30

50

55

55

40

35

35

35

10

5

15

15

15

10

5

5

Після
лікування
Приріст
слуху, дБ

Таблиця 5.20
Пороги тонального слуху по повітряній провідності на ліве вухо у хворого
Г-ко до та через 14 місяці після проведення судинної терапії
Пороги тонального слуху, дБ
Частоти, Гц
До
лікування
Після
лікування
Приріст
слуху, дБ

125

250

500

1000

2000

3000

4000

6000

40

55

70

70

55

45

40

40

40

50

65

70

50

45

40

40

0

5

5

0

5

0

0

0

При надходженні хворого у стаціонар відмічалося порушення статокінетичної стійкості ІІ ступеня тяжкості, зниження вестибулярної збудливості.
Після проведеного лікування через 3 місяці показники стато-кінетичної
стійкості покращилися, а показники післяобертального ністагму, а саме,
частота, сумарна амплітуда, ШПФ ністагму - залишилися без змін, але
зменшилась

тривалість

сенсорної

реакції

та

вегетативної реакції ВВР ( див. табл. 5.21, 5.22).

вираженість

вестибуло-
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Таблиця 5.21
Показники стато-кінетичної стійкості хворого Г-ко до та після проведення
консервативної терапії
Показники
Вертикальне Хода по Флангова хода,
Індекс
м
Умови дослідження
письмо,
прямій
кефалографії,
град.
доріжці,м вправо вліво
ум. од.
До лікування
10,0
0,9
1,0
1,1
5,8
Після лікування

8,0

0,8

0,7

0,8

4,5

Таблиця 5.22
Показники післяобертального ністагму хворого Г-ко до та після проведення
консервативної терапії
Умови
дослідження
До
лікування
Після
лікування

Сумарна
ШПФ
Частота
ВВР
Проба амплітуда
Сенсорна
ністагму, ністагму,
(ступінь по
Барані ністагму,
реакція, с
Гц
К.Л.Хілову)
градс
мм
10 об.
за 20 с

109,0
90,5

2,2
2,1

24,0
22,0

22,1
20,2

II

110,7
95,6

1,6
1,7

23,3
21,4

15
14

I

Примітка: в чисельнику показники вестибулярних реакцій при обертовій
стимуляції правого, в знаменнику – лівого лабіринту.
Період спостереження складав 14 місяців. Протягом 3-х місяців після
лікування

напади

запаморочення

не

спостерігалися,

пізніше

напади

відновилися з частотою 3 - 5 разів на місяць, тривалістю 3 - 4 години, тобто
терапія мала нетривалий ефект.
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Випадок 2
Хвора

К-на,

55

років,

відмічала

напади

запаморочення,

що

супроводжувалися нудотою, блювотою, відчуттям повноти у лівому вусі перед
нападом, зниженням слуху на ліве вухо, постійним шумом в вусі. Хворіє
протягом 2-х років, захворювання почалося з

нападів запаморочення та

поступового зниження слуху. Останнім часом відмічає напади 4 - 5 разів на
місяць, тривалістю від 30 хвилин до 2 годин. Приймала бетасерк у дозі 24 мг
двічі на день протягом 6 місяців. Істотного покращення не відмічала.
При обстеженні у хворої спостерігалося підвищення порогів сприйняття
звуків по кістковій та повітряній провідності від 55 до 85 дБ, кістковоповітряний інтервал на низьких частотах складав 30 - 45 дБ. Пацієнтка була
госпіталізована, у барабанну перетинку ураженого вуха

була введена

тимпаностомічна трубка. Хвора отримувала 10 - денний курс пневмомасажу
вікон лабіринту за допомогою отологічного пристрою для пульсової подачі
низького тиску Meniett, що включав 3 сеанси пневмомасажу щоденно по 5
хвилин кожний, а також медикаментозну та кінезітерапію. Після закінчення
лікування тимпаностомічна трубка видалена з барабанної перетинки.
Після проведеного курсу лікування шум в вусі зник повністю, напади
запаморочення не спостерігалися.
Через 3 місяці після лікування спостерігалася повна відсутність нападів
запаморочення, значне поліпшення слуху за даними аудіометрії: зниження
порогів по кістковій та повітряний провідності від 5 до 15 дБ по всій тоншкалі, зменшення кістково-повітряного інтервалу на 10 дБ в зоні від 125 до
1000 Гц (див. табл. 5.23, 5.24).
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Таблиця 5.23
Пороги тонального слуху по повітряній провідності на ліве вухо у хворої К-на
до та через 3 місяці після проведеного лікування

Пороги тонального слуху, дБ
Частоти, Гц
До
лікування
Після
лікування
Приріст
слуху, дБ

125

250

500

1000

2000

3000

4000

6000

55

65

80

85

80

70

70

70

40

50

65

70

70

65

65

65

15

15

15

15

10

5

5

5

Таблиця 5.24
Пороги тонального слуху по повітряній провідності на праве вухо у хворої Кна до та через 16 місяці після проведеного лікування

Пороги тонального слуху, дБ
Частоти, Гц
До
лікування
Після
лікування
Приріст
слуху, дБ

125

250

500

1000

2000

3000

4000

6000

55

65

80

85

80

70

70

70

45

60

75

75

70

65

65

65

10

5

5

10

10

5

5

5

До лікування у хворої відмічалося порушення стато-кінетичної функції ІІ
ступеню тяжкості, майже симетричне зниження вестибулярної збудливості.
Після проведеного лікування відбулися зміни з боку вестибулярної функції, а
саме, покращення стато-кінетичної функції, вираженість сенсорної реакції
зменшилася,

вегетативна

реакція

відсутня,

ністагменної реакції ( див. табл. 5.25 та 5.26).

відмічалося

пожвавлення
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Таблиця 5.25
Показники стато - кінетичної стійкості хворої К-на до та після проведеного
лікування

Показники
Флангова хода,
Вертикальне Хода по
Індекс
м
Умови дослідження
письмо,
прямій
кефалографії,
град.
доріжці,м вправо вліво
ум. од.
До лікування

15,0

1,0

1,1

1,0

5,4

Після лікування

8,0

0,6

0,5

0,6

4,7

Таблиця 5.26
Показники після обертального ністагму хворої К - на до та після проведеного
лікування
Сумарна
ШПФ
Умови
Частота
ВВР
Проба амплітуда
Сенсорна
досліджен
ністагму, ністагму,
(ступінь по
Барані ністагму,
реакція, с
ня
Гц
К.Л.Хілову)
градс
мм
До
100,2
1,6
21,7
20
II
лікування 10 об.
109,0
2,2
24,5
22
за 20 с
Після
114,3
1,7
25,1
15
0
лікування
119,7
1,6
26,1
16
Примітка: в чисельнику показники вестибулярних реакцій при обертальній
стимуляції правого, в знаменнику – лівого лабіринту.
Період спостереження складав 24 місяці, протягом яких спостерігалося 8
нападів запаморочення, які протікали у більш легкому вигляді, не
супроводжувалися нудотою та блювотою, шум в вусі відмічався лише під час
нападів запаморочення, слух істотно покращився.
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Випадок 3
Хвора

Я-ко,

60

років,

відмічала

напади

запаморочення,

що

супроводжувалися нудотою, блювотою, відчуттям повноти у лівому вусі,
зниженням слуху на обидви вуха, більше на ліве, шум у лівому вусі;
порушення координації та хиткість ходи у міжнападному періоді. Напади
запаморочення спостерігалися 5 - 6 разів на місяць тривалістю 2 - 3 години.
Вважає себе хворою протягом 9 років. Неодноразово приймала курси
лікування 3% розчином гідрокарбонату натрію, істотного покращення не
відмічала. При аудіометричному обстежені

спостерігалося підвищення

порогів по кістковій та повітряній провідності на 50 - 70 дБ з кістковоповітряним інтервалом 30 - 40 дБ на низьких частотах на правому вусі, та
сенсоневральний

тип

аудіометричної

кривої

з

підвищенням

порогів

сприйняття звуку до 30-50 дБ переважно на високих частотах по лівому вусі.
Хвора отримала 10 - денний курс пневмомасажу вікон лабіринту за
допомогою отологічного пристрою для пульсової подачі низького тиску
Meniett, що включав 3 сеанси пневмомасажу щоденно по 5 хвилин кожний, та
курс медикаментозної і кінезітерапії, який складався з комплексу вправ з
вестибулярної реабілітації. У пацієнтки також проводилася пролонгована
тимпаностомія протягом 6 місяців.
Через 3 місяці після лікування спостерігалася

відсутність нападів

запаморочення, значне поліпшення слуху за даними аудіометрії, а саме:
зниження порогів по кістковій та повітряний провідності на 5 - 25 дБ по всій
тон-шкалі, зменшення кістково-повітряного інтервалу від 20 до
частотах від 125 до 1000 Гц (див. табл. 5.27 та5.28).

25 дБ на
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Таблиця 5.27
Пороги тонального слуху по повітряній провідності на ліве вухо у хворої Я-ко
до та через 3 місяці після проведеного лікування

Пороги тонального слуху, дБ
Частоти, Гц
До
лікування
Після
лікування
Покращення
слуху, дБ

125

250

500

1000

2000

3000

4000

6000

50

55

55

60

55

65

70

70

30

30

25

30

45

55

60

65

20

25

30

30

10

10

10

5

Таблиця 5.28
Пороги тонального слуху по повітряній провідності на ліве вухо у хворої Я-ко
до та через 18 місяці після проведеного лікування

Пороги тонального слуху, дБ
Частоти, Гц
До
лікування
Після
лікування
Покращення
слуху, дБ

125

250

500

1000

2000

3000

4000

6000

50

55

55

60

55

65

70

70

40

40

40

40

55

60

65

60

10

15

15

20

0

5

5

10

Після проведеного лікування відбулося покращення також з боку
вестибулярної функції, а саме, стато-кінетичної стійкості,

зменшилася

асиметрія ністагменної реакції, вегетативна реакція відсутня, відмічалося
зменшення тривалості сенсорної реакції ( див. табл. 5.29 та 5.30 ).
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Таблиця 5.29
Показники стато - кінетичної стійкості хворої Я-ко до та після проведеного
лікування
Показники
Вертикальне Хода по Флангова хода,
Індекс
м
Умови дослідження
письмо,
прямій
кефалографії,
град.
доріжці,м вправо вліво
ум. од.
До лікування

15,0

1,2

1,2

1,1

5,9

Після лікування

5,0

0,5

0,5

0,4

3,8
Таблиця 5.30

Показники післяобертального ністагму хворої Я-ко до та після проведеного
лікування
Умови
Проба
дослідження Барані
До
лікування
Після
лікування

10 об.
за 20 с

Сумарна
ВВР
ШПФ
Частота
амплітуда
Сенсорна (ступінь за
ністагму ністагму
ністагму,
реакція, с К.Л.ХіГц
градс
мм
ловим)
85,2
1,6
18,5
15,4
II
105,4
1,8
23,1
20,0
108,4
1,7
24,0
14,0
0
110,3
1,9
24,3
16,0

Примітка: в чисельнику показники вестибулярних реакцій при обертальній
стимуляції правого, в знаменнику – лівого лабіринту.
Період спостереження складав 18 місяців, протягом яких відмічалося 4
напади запаморочення, які перебігали у більш легкому вигляді, не
супроводжувалися нудотою та блювотою, шум в вусі відмічався лише під час
нападів запаморочення. У міжнападному періоді стато-кінетичні розлади не
відмічалися. Крім того, спостерігалося зниження порогів слуху по кістковій
та повітряній провідності від 20 до 25 дБ на частотах від 125 до 1000 Гц.
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5.3 Якість життя пацієнтів з хворобою Меньєра у різні строки після лікування
Після проведеного лікування хворим 1-ої, 2-ої та 3-ої групи проведено
комплексну оцінку якості життя методом анкетування через 3 та 12 - 18
місяців. Результати наведені у таблиці 5.31.
Через 3 місяці після лікування відбулася значна зміна якості життя хворих.
Зміна фізичного компонента здоров‟я, як складової якості життя у хворих 1-ої
групи характеризувалася підвищенням рівня фізичного функціонування (25,82±0,71) бали, рольового фізичного функціонування - (6,12±0,12) бали,
індексу запаморочення - (22,06±1,18) бали та загального стану здоров‟я (5,94±0,22)

бали.

Отже,

фізичний

компонент

здоров‟я

складав

(59,94±2,23) бали. Відповідно спостерігалось підвищення психологічного
компоненту здоров‟я

-

(58,41±4,60)

бали,

а

саме:

життєздатності

-

(11,94±1,32) бали, соціального функціонування - (6,65±0,86) бали, рольового
емоційного функціонування - (4,53±0,28) бали та психологічного здоров‟я (35,29±2,14) бали. Загальний рівень здоров‟я у хворих 1-ої групи складав
(118,35±6,83) бали (рис 5.7 та 5.8).
Таблиця 5.31
Рівень якості життя хворих 1-ої та 2-ої та 3-ої груп через 3 місяці та 12-18
місяців після лікування (бали)

Шкали
якості
життя

1
Фізичне
функціонування

Рівень якості життя хворих
через 3 місяці після
лікування

Рівень якості життя хворих
через 12 і більше місяців після
лікування

1
група

2
група

3
група

1
група

2
група

3
група

2

3

4

5

6

7

25,82±
0,71*

27,75±
0,58*

28,90±
0,60*

22,34±
0,38**

26,8±
0,56*

28,43±
0,36*
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1

2

3

4

5

6

7

Рольове фізичне
функціонування

6,12±
0,12*

6,86±
0,07*

7,26±
0,11*

4,36±
0,20**

6,26 ±
0,15*

6,84±
0,20*

Індекс
запаморочення

22,06±
1,18*

24,8±
1,08*

26,47±
1,24*

14,3±
1,80**

22,45±
1,24*

23,78±
1,63*

Загальний стан
здоров‟я

5,94±
0,22*

7,8±
0,38*

8,45±
0,90*

3,60±
0,90**

5,90±
0,90*

6,65±
0,22*

Фізичний
компонент
здоров‟я

59,94±
2,23*

67,21±
2,11*

71,08±
2,85*

44,60±
3,28**

61,41±
2,85*

65,70±
2,41*

Життєздатність

11,94±
1,32*

15,56±
1,10*

16,85±
1,70*

7,20 ±
0,98**

12,4±
0,84*

13,9±
1,12*

Соціальне
функціонування

6,65±
0,86*

7,62±
0,65*

8,72±
0,86*

4,06±
0,24**

7,02±
0,52*

7,48±
0,56*

Рольове
емоційне
функціонування

4,53±
0,28*

4,98±
0,12*

6,75±
0,18*

3,68±
0,42**

5,05±
0,16**

5,24±
0,14*

Психологічне
здоров‟я

35,29±
2,14*

42,90±
1,95*

46,42±
1,82*

18,24±
1,86**

34,65±
1,18*

38,36±
1,28*

Психологічний
компонент
здоров‟я

58,41±
4,60*

71,06 ±
3,82*

78,74±
4,56*

33,18 ±
3,50**

59,12±
2,70*

64,98±
3,10*

Загальний рівень 118,35±
здоров‟я
6,83*

138,27±
5,93*

149,82±
7,41*

77,78±
6,78**

120,53±
5,55*

130,68±
5,51*

Примітка: * p < 0,05 показники якості життя у групах достовірно
відрізняються від значень до лікування;
** р > 0,1 показники якості життя у групах достовірно не відрізняються від
значень до лікування.
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Аналогічні зміни по покращенню якості життя спостерігалися у хворих
2-ої групи, але показники рівня здоров‟я були достовірно дещо більш
високими, ніж у хворих 1-ої групи (див. рис. 5.9 та 5.10).
Показники якості життя характеризувалися: підвищенням рівня фізичного
функціонування (27,7±0,58) бали, рольового фізичного функціонування
(6,86±0,07) бали, індексу запаморочення (24,8±1,08) бали та загального стану
здоров‟я

(7,8±0,38)

(59,94±2,23)

бали.

бали.
Також

Фізичний

компонент

спостерігалось

здоров‟я

підвищення

складав

психологічного

компоненту здоров‟я (71,06±3,82) бали, а саме: життєздатності

(15,56±1,10)

бали, соціального функціонування (7,62 ±0,65) бали, рольового емоційного
функціонування (4,98±0,12) бали та психологічного здоров‟я (71,06±3,82) бали.
Загальний рівень здоров‟я у хворих 2-ї групи складав (138,27±5,93) бали.
Найвищі показники якості життя у найближчому періоді після лікування
відмічалися у пацієнтів 3-ої групи (див. рис. 5.11 та 5.12). Показники якості
життя мали наступні значення: фізичний компонент здоров‟я складав
(71,08±2,85) бали,

рівень фізичного функціонування - (28,90±0,60) бали,

рольового фізичного функціонування - (7,26±0,11) бали, індекс запаморочення
- (26,47±1,24) бали та загальний стан здоров‟я - (8,45±0,90) бали. Відповідно
спостерігалось підвищення психологічного компоненту здоров‟я - (78,74±4,56)
бали, а саме: життєздатності - (16,85±1,70) балів, соціального функціонування (8,72±0,86) бали, рольового емоційного функціонування - (6,75±0,18) бали та
психологічного здоров‟я - (78,74±4,56) бали. Загальний рівень здоров‟я у
хворих 3-ої групи складав (149,82±7,41) бали.
Результати досліджень якості життя пацієнтів з хворобою Меньєра у
віддаленому періоді після лікування свідчать про досить високий рівень
здоров‟я за показниками якості життя у хворих 3-ї групи, на відміну від якості
життя хворих 1-ї та 2-ї групи, у яких показники знизилися значно, а у пацієнтів
1-ї групи - майже до вихідного рівня (рівня до лікування) (табл. 5.31).
У

пацієнтів

1-ої

групи

фізичний

компонент

здоров‟я

складав

(44,60±3,28) бали, психологічний компонент - (33,18±3,50) бали. У пацієнтів 2-ї
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групи

фізичний

компонент

здоров‟я

дорівнював

(61,41±2,85)

бали,

психологічний компонент здоров‟я - (59,12±2,70) бали.
Найвищі показники психологічного здоров‟я мали хворі 3-ої групи, що
отримували

комплексне

лікування

з

пролонгованою

тимпаностомією.

Фізичний компонент здоров‟я дорівнював (65,70±2,41) бали, психологічний
компонент здоров‟я - (64,98±3,10) бали.
Загальний рівень здоров‟я у віддаленому періоді у хворих 1-ої групи
складав (77,78±6,78) бали, 2-ї групи – (120,53±5,55) бали, 3-ої групи відповідно
– (130,68±5,51) бали.

ФФ
35
30

Здорові люди

25

РЕФ

РФФ

20
15

1 група до лікування

10
5
0

СФ

ІЗ

1 група через 3 місяці
після лікування
1 група через 12
місяців після
лікування

Ж

ЗСЗ

Рис. 5.7 - Якість життя за даними опитувальника Medical Outcome Study
Short-Form Health Survey хворих 1 групи
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Рис. 5.8 - Якість життя за даними опитувальника Medical Outcome Study ShortForm Health Survey хворих 1 групи
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Рис. 5.9 - Якість життя за даними опитувальника Medical Outcome Study
Short-Form Health Survey хворих 2 групи
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Рис. 5.10 - Якість життя за даними опитувальника Medical Outcome Study
Short-Form Health Survey хворих 2 групи
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Рис. 5.11 - Якість життя за даними опитувальника Medical Outcome Study
Short-Form Health Survey хворих 3 групи
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Рис. 5.12 - Якість життя за даними опитувальника Medical Outcome Study
Short-Form Health Survey хворих 3 групи
Пацієнтам 1, 2 та 3 груп з хворобою Меньєра, у яких консервативне
лікування виявилося неефективним, було пізніше проведено хірургічне
лікування:

декомпресія

ендолімфатичного

мішка

та

нейректомія

вестибулярного нерва.
Таким чином, при порівнянні результатів медикаментозного і різних видів
комплексного лікування виявлено, що у ранні строки після лікування клінічні,
аудіологічні, вестибулометричні та соціологічні дані свідчили про достовірну
ефективність всіх видів лікування. Але найбільш виражені показники
ефективності виявлені у хворих після комплексної терапії з пролонгованою
тимпаностомією.
Разом з тим, після медикаментозного лікування відбувалося істотне
погіршення показників клінічної ефективності, слухової, вестибулярної
функції та погіршення якості життя хворих у віддаленому періоді практично
до вихідного рівня (рівня перед початком захворювання). В той час, як після
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комплексної терапії ці показники залишалися достовірно високими у
порівнянні з рівнем до лікування. Особливо це стосувалося комплексної
терапії з пролонгованою тимпаностомією.
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ЗАКЛЮЧЕННЯ
Хвороба Меньєра, її класична клінічна картина, варіанти перебігу відомі
ще з XIX сторіччя, але і досі етіологія та патогенез хвороби залишаються не
повністю з‟ясованими. Протягом часу відбувалося накопичення знань про
стан анатомічних та фізіологічних структур внутрішнього вуха при даному
захворюванні, функціональні порушення рецепторів кохлеовестибулярного
аналізатора, структурні зміні у ньому. Однак, щодо підходів до лікування
хворих та ефективності терапії виникають численні питання та протиріччя.
Між тим, соціальне значення цього захворювання в тому, що до нього
схильні особи найбільш працездатного віку – від 25 до 55 років. Вестибулярні
та слухові розлади при ХМ настільки виражені, що призводять до тривалої
непрацездатності, а в ряді випадків і до її втрати, коли хворі визнаються
інвалідами III та II груп. Повторні напади запаморочення з втратою рівноваги
та вираженими

вегетативними

розладами

знижують

адаптацію до

повноцінного соціального та побутового життя. Це сприяє появі хронічного
фізичного і психічного напруження, “соціального дефіциту” та істотно
впливає на якість життя хворих.
Ефективність медичного забезпечення лікування пацієнтів на ХМ у
великій мірі визначається ступенем задоволеності хворими результатами
цього лікування та поверненням людини у нормальне, активне

суспільне

життя. Таким інтегральним критерієм ефективності терапії може бути
критерій якості життя.
У зв‟язку з численними протиріччями у трактовці проблем етіології та
патогенезу хвороби Меньєра залишається багато невирішених у наш час
питань. Складається враження, що хвороба Меньєра не лише поліетіологічна,
але й поліпатогенетична. Не дивно, що на теперішній час існує величезна
кількість методів, які запропоновані для лікування хвороби Меньєра, але
чіткої системи, принципів та обґрунтування у підході до цієї проблеми немає.
Хвороба Меньєра належить до тієї категорії патологічних станів, для яких
не існує етіотропного лікування як такого, оскільки монопричина цієї хвороби
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невідома. Більш того, багато інших захворювань можуть провокувати її, чи
входити органічною частиною у її патогенез. У зв‟язку з цим можна лише
говорити про можливості патогенетичного чи, взагалі, симптоматичного
лікування, яке не вирішує проблему повного вилікування, не запобігає
можливості виникнення нових нападів захворювання, не поліпшує функцію
слухового аналізатора, а лише знижує частоту та вираженість клінічних
проявів. З іншого боку, велика кількість препаратів загальної дії, що в той чи
інший час використовували для лікування хвороби Меньєра, при малій їх
ефективності, призвів вчених до висновку про неможливість медикаментозної
терапії хвороби Меньєра. В публікаціях останнього часу вона оцінюється як
ефективна лише на ранніх строках від початку захворювання.
Багаточисленість методів, що використовуються при лікуванні ХМ,
свідчить про значні труднощі у вирішенні задачі, що виникає перед
клініцистом та проблематичності у досягненні стійкого клінічного ефекту,
зважаючи на особливості розвитку хвороби, у тому чи іншому ступені
порушенням водного балансу, судинних реакцій, кисневого постачання
тканин, проникності клітинних мембран, імунологічних процесів, нейронрегуляторної активності та інших функціональних зсувів. Пошук нових
методів лікування ХМ є перспективним і необхідним у подальшому.
Лікування та реабілітація пацієнтів з ХМ і на сьогоднішній день
залишається актуальною медико – соціальною проблемою.
Все вищезазначене і виявило доцільність проведення даної роботи, мета
якої підвищення ефективності лікування пацієнтів з хворобою Меньєра на
основі

розробки

схеми сучасної

комплексної терапії та

клінічного і

інструментального обгрунтування її ефективності.
Задачами роботи передбачалося:
1. Розробити схему сучасної комплексної терапії пацієнтів з хворобою
Меньєра із застосуванням пневмомасажу

вікон лабіринта, кінезітерапії та

пролонгованої тимпаностомії.
2. Вивчити стан слухового аналізатора за даними психоакустичних методів
досліження до та після лікування.
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3. Визначити стан вестибулярної функції у пацієнтів з хворобою Меньєра до
та після лікування.
4. Запропонувати схему комплексної оцінки якості життя хворих на хворобу
Меньєра.
5. Оцінити якість життя хворих до лікування та в динаміці після лікування: у
найближчому періоді (через 3 місяці) та віддаленому періоді (1 рік та більше).
6. Вивчити клінічну ефективність сучасної комплексної терапії хвороби
Меньєра у порівнянні з традиційним методом у віддаленому періоді після
лікування.
У дисертаційній роботі представлена розроблена методика сучасної
комплексної терапії пацієнтів з хворобою Меньєра із застосуванням
медикаментозного

лікування,

методу

пневмомасажу

вікон

лабіринта,

кінезітерапії та пролонгованої тимпаностомії. У процесі виконання роботи
було обстежено 90 пацієнтів з хворобою Меньєра, які знаходились на
стаціонарному лікуванні у відділенні мікрохірургії вуха та отонейрохірургії
ДУ „Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України”.
Клінічні спостереження за хворими проводилися в період з 2008 по 2015
роки.
Усім хворим діагноз хвороби Меньєра встановлений з урахуванням
загальноприйнятих

вимог

на

підставі

скарг,

анамнестичних

даних,

аудіометричного, вестибулометричного обстежень, гліцеролового тесту, а
також МРТ головного мозку, що проводилося з метою диференційної
діагностики

з

іншими

захворюваннями.

Крім

того,

всім

пацієнтам

проводилося соціологічне дослідження за розробленою нами методикою.
Клінічне, аудіометричне, вестибулометричне та соціологічне обстеження
проводилося до лікування, у ранні (через 3 місяці) та пізні (через 12-18
місяців) після лікування з метою оцінки його ефективності. Вік хворих
коливався від 18 до 62 років, з них 53 жінки та

37 чоловіків. У групу

обстеження увійшли пацієнти з давністю захворювання від 6 місяців до 10
років, більшість хворих

з давністю від 2 до 5 років. Частота нападів

запаморочення коливалась від 3 - 4 разів на тиждень до 2 - 4 разів на місяць.
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Тривалість приступів була від 20 хвилин до 1 доби. Контрольну групу
склали 20 отологічно та соматично здорових осіб у віці від 18 до 40 років.
Крім того, всім пацієнтам проводилося соціологічне дослідження за
розробленою нами методикою. Вивчення якості життя пацієнтів з ХМ
проводилося за допомогою модифікованої нами україномовної версії
опитувальника загального типу Medical Outcome Study Short - Form Health
Survey з введенням у нього запитань, що відображали специфічні для хвороби
Меньєра симптоми. Основними критеріями виключення хворих з дослідження
були: тяжка супутня соматична патологія та сенсоневральна приглухуватість
високого ступеню, що могло істотно вплинути на результати дослідження.
Запропонована схема та шкала комплексної оцінки якості життя хворих
на хворобу Меньєра включала:
- розробку протоколу дослідження (визначення мети, критеріїв виключення
хворих з дослідження, точок обстеження, розробка клінічної карти хворого та
таблиці обліку даних);
- вибір інструмента дослідження ( опитувальника ) та його модифікація щодо
даного захворювання;
- опитування ( інтерв‟ювання ) хворих;
- шкалування опитувальника і формування бази даних;
- статистичну обробку, аналіз та інтерпретацію результатів дослідження.
Статистична обробка отриманих даних в ході обстеження проведена
самостійно.

Оцінка

вірогідності

(р)

розбіжностей

середніх

величин

проводилася за допомогою критерія Стьюдента. Причому, при р<0,05 різницю
вважали вірогідною, за р<0,1 константували тенденцію до вірогідності різниці
даних.
Всі пацієнти з хворобою Меньєра були розподілені на 3 групи по 30 осіб,
рівноцінні за віком, статтю та клінічними проявами хвороби, в залежності від
методики

лікування.

Пацієнти

1-ої

групи

(n=30)

отримували

курс

медикаментозної терапії, що включав препарати, які мали вазоактивну,
метаболічну, протинабрякову, дегідратаційну дію чи впливали на мозковий
кровообіг. Пацієнти 2-ої групи (n=30) отримували курс терапії, що включав,
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окрім основного медикаментозного лікування, пневмомасаж вікон лабіринту
та кінезітерапію. Пневмомасаж проводився за допомогою отологічного
пристрою для пульсової подачі низького тиску Meniett до вікон лабіринта. Для
транстимпанальної передачі імпульсів низького тиску до середнього вуха та
вікон лабіринта у барабанну перетинку встановлювалася вентиляційна трубка
(шунт). Один цикл лікування займав 5 хвилин і складався з трьох циклів по 60
секунд та двох перерв по 40 секунд. Пневмомасаж вікон лабіринта проводився
пацієнтам тричі на день протягом 10 днів. Після закінчення курсу
пневмомасажа вікон лабіринта шунт видалявся із барабанної перетинки. Курс
кінезітерапії включав комплекс вправ: зорових, для статичної та динамічної
рівноваги. Вестибулярна реабілітація проводилася пацієнтами протягом 2
місяців. Пацієнтам 3-ої групи (n=30) проводилося сучасне комплексне
лікування з пролонгованою тимпаностомією, що включало медикаментозну
терапію, пневмомасаж вікон лабіринту за вищевказаною методикою протягом
10 днів та курс розробленої нами кінезітерапії (вестибулярної реабілітації)
протягом 2 місяців. На відміну від пацієнтів 2-ої групи, хворим 3-ої групи
тимпаностомічна трубка не видалялася після закінчення лікування, а
залишалася у барабанній перетинці протягом 6 місяців.
Проводилося порівняння всіх видів досліджень у пацієнтів з хворобою
Меньєра до лікування та у різні строки після лікування: ранні (через 3 місяці)
та пізні (через 12-18 місяців).
Основними критеріями ефективності за клінічними даними було
покращення стану хворого, більш легкий перебіг захворювання, зникнення чи
полегшення основних симптомів захворювання, а саме: зменшення частоти,
тривалості та тяжкості нападів запаморочення (чи їх зникнення), при цьому
ефективним вважалося лікування при зменшенні хоча б одного з цих
показників; зменшення вираженості чи зникнення вегетативних порушень;
зменшення вираженості чи зникнення атактичних порушень у міжнападному
періоді; зменшення чи зникнення вушного шуму; зменшення чи зникнення
досить частих супутніх проявів хвороби, таких, як головний біль, загальна
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слабкість, зниження толерантності до фізичного навантаження, тривожність та
інше.
За даними клінічних проявів захворювання у ранні строки після лікування
було встановлено позитивну динаміку перебігу захворювання у бік зменшення
частоти, тривалості та тяжкості перебігу нападів запаморочення, вегетативних
розладів, зменшення вушного шуму, атактичних порушень у міжнападному
періоді, а також супутніх симптомів хвороби у пацієнтів всіх груп. Причому
тенденція до покращення стану відмічалася більшою мірою у пацієнтів 2 та 3
груп.
При оцінці ефективності проведеного лікування у віддаленому періоді
(через 1 рік та більше) встановлено, що у пацієнтів 3 групи відмічалася
подальша

позитивна

динаміка

перебігу

хвороби

після

комплексного

лікування, що проявлялася зменшенням частоти, тривалості та/чи тяжкості
нападів запаморочення (чи їх зникненням), зменшенням вираженості чи
зникненням вегетативних порушень, зменшенням вираженості чи зникненням
атактичних порушень у міжнападному періоді, зменшенням чи зникненням
вушного шуму, змешенням чи зникненням супутніх проявів хвороби. В той
час, як після класичного медикаментозного лікування (пацієнти 1 групи) та
пневмомасажу вікон лабіринта спостерігалося різке погіршення клінічних
показників практично до вихідного рівня.
Аналіз аудіометричних характеристик показав, що у ранні строки після
лікування у пацієнтів, що отримували курс медикаментозної терапії з різними
ступенями втрати слуху відмічалося достовірне його покращення (зниження
порогів в зоні частот від 125 до 4000 Гц) в середньому на (11,97±1,80) дБ
(р<0,05). Причому, найбільший приріст слуху спостерігався при II ступені
зниження слуху і складав (13,2±1,4) дБ. При цьому вушний шум повністю був
відсутнім у 2 осіб, зменшилась його інтенсивність – у 5 чоловік, залишився
без змін - у 23 пацієнтів. Через 12 - 18 місяців після проведеного лікування у
хворих з хворобою Меньєра, що отримували медикаментозну терапію,
середні пороги тонального слуху значно підвищилися і достовірно не
відрізнялися від вихідних даних (даних перед початком лікування).
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Таким чином, при проведенні курсу класичної медикаментозної терапії у
пацієнтів 1 групи позитивна динаміка відмічалася лише протягом 3 місяців
після лікування. Через 12-18 місяців після лікування середні показники
порогів тонального слуху достовірно не відрізнялися від початкових даних.
При оцінці аудіометричних показників слуху по повітряній провідності
хворих 2-ої групи на ранніх строках після лікування виявлені достовірно
(р<0,05) позитивні результати, а саме: середній приріст тонального слуху на
частотах від 125 до 4000 Гц становив (14,03±1,10) дБ, найбільший середній
приріст тонального слуха

відмічався у осіб з II ступенем втрати слуха і

складав (19,1±1,1) дБ. Через 12 - 18 місяців після проведеного лікування у
пацієнтів 2-ої групи

середні пороги тонального слуху підвищились у

порівнянні з ранніми строками після лікування, але достовірно відрізнялись
від порогів тонального слуху до лікування. Середній приріст тонального слуху
на частотах від 125 до 4000 Гц становив (11,6±1,4) дБ (р<0,05).
У всіх пацієнтів 2-ої групи відмічалося покращення слуху протягом 3
місяців. Однак, через 12 – 18 місяців середні пороги тонального слуху
підвищилися у порівнянні з їх показниками у ранньому періоді після
лікування.
У пацієнтів з хворобою Меньєра 3-ої групи, що отримували комплексну
терапію з пролонгованою тимпаностомією, через 3 місяці стан слухової
функції достовірно покращився в усіх випадках в середньому на (18,6±1,1) дБ,
а саме: при I ступені втрати слуху на (14,0±0,4) дБ,

при II ступені - на

(24,9±0,5) дБ, при III ступені втрати слуху на (16,8±2,3) дБ (р<0,05). Через 1218 місяців після лікування у пацієнтів 3-ої групи за даними аудіометричного
обстеження стан слухової функції достовірно покращився в порівнянні з
даними до лікування в середньому на (17,7±1,0) дБ, а саме: при I ступені
втрати слуху на (13,1±0,2) дБ, при II ступені та на (24,1±0,6) дБ,

при III

ступені втрати слуху на (15,9±2,1) дБ (р<0,05).
Вестибулометричне обстеження всім пацієнтам з хворобою Меньєра
проводилось до лікування, через 3 та 12 – 18 місяців після лікування. Були
отримані такі дані.
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У пацієнтів 1 групи перед початком лікування при проведені аналізу
даних стато-кінетичної стійкості, експериментального ністагму, відмічалося
три ступені тяжкості вестибулярної дисфункції (ВДФ): I – у 12 хворих, II – у
15,

III – у 3 осіб. Вестибулярна гіпорефлексія реєструвалася у 16 осіб,

асиметрія вестибулярної збудливості – у 14 пацієнтів.
При проведенні вестибулометричного дослідження у пацієнтів 2 групи
була зареєстрована вестибулярна дисфункція 3 ступеней тяжкості, а саме: І - у
14 осіб, ІІ – у 14 пацієнтів, ІІІ – у 2 хворих. За даними показників
експериментального ністагму гіпорефлексія виявлена у 17 осіб, асиметрія у 13.
У хворих 3 групи за вестибулометричними даними також відмічалося три
ступені тяжкості вестибулярної дисфункції, а саме: І ступеню - у 13 осіб, ІІ
ступеня – у 14 пацієнтів, ІІІ ступеню – у 3 хворих. Вестибулярна гіпорефлексія
відмічалася у 14 хворих, асиметрія вестибулярних реакцій – у 16 осіб.
При

порівнянні

параметрів стато – кінетичної стійкості у хворих з

хворобою Меньєра 1 групи через 3 місяці після лікування виявлено, що
традиційна медикаментозна терапія позитивно впливає як на стан статичної,
так і динамічної рівноваги. Однак через 12 - 18 місяців показники статокінетичної стійкості достовірно не відрізнялись від вихідних даних, тобто
даних перед початком лікування.
При аналізі параметрів експериментального ністагму при обертальній
пробі у хворих 1 групи через 3 місяці після лікування отримані такі дані.
При обертальній пробі (10 обертів за 20 с) у хворих з вестибулярною
гіпорефлексією

відмічалося достовірне підвищення показників середньої

амплітуди з (9,20,3) мм до (17,10,6) мм, швидкості повільної фази ністагму
(ШПФ) з (27,61,1) градс до (38,21,1) градс (р<0,05), тобто спостерігалася
тенденція до нормалізації вестибулярної збудливості. У осіб з вестибулярною
асиметрією через 3 місяці після проведення традиційного курсу лікування
спостерігалося зменшення асиметрії між лабіринтами, яке проявлялося
підвищенням вестибулярної активності з боку ураженого лабіринту, а саме
збільшення середньої амплітуди з (9,10,7) мм до (12,81,1) мм з боку
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ураженого лабіринту, збільшення ШПФ ністагму з (19,32,1) град/с до
(29,62,2) град/с (р<0,05). В той же час зменшилась вираженість сенсорної
реакції при відсутності вегетативної реакції.
Через 12 – 18 місяців після проведення класичної медикаментозної терапії
у всіх хворих 1-ої групи з хворобою Меньєра відмічалася зміна показників
експериментального ністагму до вихідного рівня.
У пацієнтів з хворобою Меньєра 2-ої групи також відмічалася достовірна
позитивна динаміка в показниках стато-кінетичної стійкості, отриманих через
3 місяці після лікування, та менш виражена через 12 - 18 місяців.
При порівняльному аналізі даних експериментального ністагму, отриманих
до та через 3 місяці після лікування у хворих з хворобою Меньєра 2-ої групи з
вестибулярною гіпорефлексією відмічалося підвищення показників середньої
амплітуди з (8,50,6) мм до (16,31,8) мм, ШПФ ністагму з (22,21,1) градс
до (36,91,3) градс (р<0,05).
У хворих з вестибулярною асиметрією після проведеного курсу лікування
спостерігалося підвищення вестибулярної активності з боку ураженого
лабіринту, а саме збільшення середньої амплітуди, збільшення ШПФ ністагму,
тобто зменшення проявів асиметрії вестибулярних реакцій. В той же час
зменшилась тривалість сенсорної реакції та вираженість вегетативної реакції.
У хворих з хворобою Меньєра 2-ої групи через 12-18

місяців після

лікування також відмічалася достовірна позитивна динаміка показників
експериментального ністагму, але отримані дані були менш виражені
порівняно з даними, отриманими через 3 місяці після лікування.
В результаті проведеного лікування пацієнтів 3-ої групи були отримані
стабільно достовірні показники поліпшення стато-кінетичної стійкості як
через 3 так і через 12 - 18 місяців.
Аналіз параметрів експериментального ністагму при обертальній пробі по
Барані (10 обертів за 20 с) у хворих з хворобою Меньєра 3-ої групи після
проведеного курсу лікування
вестибулярною

через 3 місяці показав таке: у пацієнтів з

гіпорефлексією

відзначалося

достовірне

підвищення
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показників середньої амплітуди з (8,90,6) мм до (16,80,4) мм, ШПФ
ністагму з (24,41,3) град/с до (36,91,3) град/с (р<0,05); у хворих з
вестибулярною асиметрією після проведеного курсу лікування спостерігалося
підвищення вестибулярної активності з боку ураженого лабіринту, а саме,
збільшення середньої амплітуди, збільшення ШПФ ністагму, тобто зменшення
проявів асиметрії вестибулярних реакцій. Водночас зменшилася тривалість
сенсорної реакції і вираженість вегетативної реакції .
У всіх хворих 3-ої групи відмічалася позитивна динаміка при повторному
вестибулометричному обстеженні через 12 - 18 місяців після проведеного
курсу

лікування.

Були

виявлені

достовірні

зміни

в

показниках

експериментального ністагму в порівнянні з вихідними даними.
Таким чином, порівнюючи показники стато-кінетичної стійкості та
експериментального ністагму, отриманих у хворих з хворобою Меньєра через
3 місяці

після різних курсів лікування відмічалася достовірна позитивна

динаміка перебігу захворювання, що проявлялося суттєвим поліпшенням
функції рівноваги (зменшенням відхилення в тесті ходи по прямій доріжці,
відхилення в тесті флангової ходи,
індекса

кефалографії)

та

кута відхилення «крокуючого» тесту,

тенденцією

до

нормалізації

показників

експериментального ністагму (збільшенням показників ністагму - частоти,
сумарної амплітуди, швидкості повільної фази, скороченням тривалості
ністагменної та сенсорної реакцій, суттєвим зменшенням вегетативних прояв)
в усіх групах хворих. При цьому більш виражені зміни показників
спостерігалися в 3-й групі пацієнтів.
Однак, у віддаленому періоді (12 - 18 місяців) після лікування отримані
стабільні показники стато-кінетичної стійкості та експериментального
ністагму та залишилась їх позитивна динаміка тільки у пацієнтів 2-ої і 3-ої
групи з хворобою Меньєра, при цьому кращі результати спостерігалися у
хворих 3-ої групи.

Між тим, у пацієнтів 1-ої групи у пізні строки після

лікування відмічалося суттєве погіршення показників вестибулярної функції
практично до початкового рівня (рівня перед початком лікування).
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Проведена

комплексна

оцінка якості

життя пацієнтів з хворобою

Меньєра у часовому аспекті після проведеного лікування встановила таке: у
ранні строки після лікування відбулося достовірне

(р<0,05)

покращення

якості життя у всіх групах хворих. Зміна фізичного компонента здоров‟я
характеризувалася

підвищенням

рівня

фізичного,

рольового

фізичного

функціонування, індексу запаморочення та загального рівня здоров‟я.
Відповідно спостерігалось підвищення психологічного компоненту здоров‟я, а
саме: життєздатності, соціального, рольового емоційного функціонування та
психологічного здоров‟я. Загальний рівень здоров‟я пацієнтів всіх груп був
достовірно (р<0,05) краще, ніж у період перед початком лікування і складав: у
хворих 1-ої групи (118,35±6,83) бали, 2-ої - (138,27±5,93) бали, 3-ої (149,82±7,41) бали. Результати

досліджень

якості

життя у віддаленому

періоді після лікування свідчать, що загальний рівень здоров‟я у хворих
3-ї групи залишився на високому рівні і складав (130,68±5,51) бал (р<0,05), у
хворих 2-ої дещо знизився і складав (120,53±5,55) балів (р<0,05), на відміну від
якості життя хворих після медикаментозної терапії, у яких показники
знизилися майже до вихідного рівня (рівня до лікування) і мали показник
(77,78±6,78) балів .
ВИСНОВКИ
У

дисертації

психоакустичного,

шляхом

порівняння

вестибулометричного,

результатів

клінічного,

соціологічного

досліджень

ефективності різних методів лікування (медикаментозного та комплексного)
пацієнтів з хворобою Меньєра вирішена важлива науково-практична задача:
обгрунтована перевага комплексної терапії з пролонгованою тимпаностомією
при хворобі Меньєра, що зумовлює підвищення ефективності її лікування.
1. При оцінці клінічної ефективності лікування встановлено, що у ранні
строки

у

пацієнтів

після

комплексної

терапії

з

пролонгованою

тимпаностомією відмічалася позитивна динаміка перебігу хвороби, що
проявлялось зменшенням частоти, тривалості та/чи тяжкості

нападів
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запаморочення у 93,4 % хворих, в той час як після медикаментозного
лікування лише у 60 %. У віддаленому періоді спостерігалося зменшення
вестибулярних проявів захворювання після запропонованої комплексної
терапії у 66,7 % пацієнтів і у 20 % хворих після медикаментозного лікування.
2. Доведено, що комплексна терапія хвороби Меньєра з пролонгованою
тимпаностомією мала найбільший позитивний вплив на слухову функцію, що
проявлялося у найближчому періоді після лікування (через 3 міс.) достовірним
зниженням середніх порогів слуху по повітряній провідності на (18,60±1,10)
дБ (р<0,05) у порівнянні з класичною

медикаментозною

терапією

(відповідно зниженя порогів на (11,97±1,80) дБ (р<0,05)). У віддаленому
періоді позитивна динаміка слуху відмічалася лише після комплексної терапії
і зниження середніх порогів складало (17,70±1,00) дБ (р<0,05), між тим, у
пацієнтів після медикаментозної терапії відмічалося суттєве підвищення
порогів слуху практично до початкового рівня.
3. Показано, що поряд з покращенням слуху спостерігалося достовірне
поліпшення функції
експериментального

статичної
ністагму,

і динамічної рівноваги та показників
скорочення

тривалості

сенсорної

та

вираженості вегетативної реакції у всіх групах хворих. При цьому більш
виражені зміни показників спостерігалися у пацієнтів, що отримали курс
комплексної терапії з пролонгованою тимпаностомією. У хворих після
медикаментозної терапії у віддаленому періоді визначено

погіршення

показників вестибулярної функції практично до початкового рівня (рівня
перед початком лікування). У пацієнтів, що отримали комплексне лікування з
пролонгованою тимпаностомією відмічалася стійка

позитивна динаміка у

часовому аспекті з боку вестибулярного аналізатора. Зокрема, індекс
кефалографії після комплексної терапії змінювався з (5,25±0,30) ум. од. до
(3,55±0,10) ум. од. (р<0,05), на відміну від хворих після медикаментозного
лікування з (5,12±0,30) ум.од. до (5,02±0,30) ум. од. (р>0,1), у яких
достовірного поліпшення не відмічалося.
4. Запропонована схема комплексної оцінки якості життя хворих на хворобу
Меньєра, що включала розробку протоколу дослідження (визначення мети,
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критеріїв виключення хворих з дослідження, розробка клінічної карти хворого
та таблиці обліку даних); вибір інструмента дослідження (опитувальника) та
його модифікація щодо даного захворювання; інтерв‟ювання хворих;
шкалування опитувальника і формування бази даних; статистичну обробку,
аналіз та інтерпретацію результатів дослідження.
5. Оцінка якості життя пацієнтів з хворобою Меньєра у часовому аспекті
виявила, що через 3 місяці після лікування відбулося достовірне покращення
якості життя у всіх групах хворих, а саме, рівень здоров‟я пацієнтів після
запропонованої комплексної терапії з пролонгованою тимпаностомією складав
(149,82±7,41) бали, а після класичної медикаментозної терапії всього
(118,35±6,83) бали (р<0,05). Результати досліджень соціологічних показників
пацієнтів з хворобою Меньєра у віддаленому періоді свідчать про досить
високий рівень здоров‟я за показниками якості життя у хворих після
комплексної терапії ((130,68±5,51) бали) (р<0,05), на відміну від якості життя
хворих після медикаментозної терапії ((77,78±6,78) бали), у яких показники
знизилися майже до вихідного рівня (рівня до лікування).
6. Запропонований новий спосіб сучасної комплексної терапії пацієнтів з
хворобою

Меньєра,

що

включав

пневмомасажу

вікон

лабіринта

кінезітерапію,

який

дозволив

з

медикаментозну
пролонгованою

підвищити

терапію,

метод

тимпаностомією

ефективність

та

лікування

захворювання.
ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
Пацієнтам з хворобою Меньєра рекомендується проводити лікування
запропонованим

методом

комплексної

терапії

із

застосуванням

медикаментозного лікування, пневмомасажу вікон лабіринта, пролонгованої
тимпаностомії та кінезітерапії.
Пацієнтам з хворобою Меньєра доцільно проводити оцінку якості життя
до та після лікування, яка може бути одним із критеріїв ефективності
проведеного лікування, прогностичною ознакою для перебігу захворювання,
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критерієм вибору між подальшим проведенням консервативного чи
хірургічного методів лікування.
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Додаток
Анкета.
Прізвище, ім‟я, по-батькові хворого_____________________________
Дата заповнення _________________
1. Як у цілому Ви б оцінили стан Вашого здоров‟я? (виділити одну цифру)
Відмінно ........................................................ 5
Дуже добре ................................................... 4
Добре ............................................................. 3
Задовільно ..................................................... 2
Погано ........................................................... 1
2. Як у цілому Ви оцінили б стан Вашого здоров‟я зараз у порівнянні з
тим, яким воно було місяць тому?
Значно ліпше, ніж місяць тому ................ 5
Дещо ліпше, ніж місяць тому .................. 4
Так, як місяць тому .................................. 3
Дещо гірше, ніж місяць тому .................. 2
Значно гірше, ніж місяць тому ............... 1
3. Наступні питання стосуються фізичних навантажень, з якими Ви
зустрічаєтесь, можливо, протягом свого дня. Чи обмежує стан Вашого
здоров‟я у останній місяць у виконанні наступних фізичних навантажень?
Якщо так, то якою мірою?

(виділити одну цифру у кожній строчці)
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Так,
значно
обмежує

Так, дещо
обмежує

Ні, зовсім не
обмежує

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

А. Тяжкі фізичні навантаження:
біг, підняття важких речей,
зайняття силовими видами спорту.
Б. Помірні фізичні навантаження:
пересунути стіл, прибирання,
збирання грибів та ягід.
В. Підняти та нести сумку з
продуктами.
Г. Піднятися пішки по сходах на
25-30 сходинок.
Д. Піднятися пішки по сходах на
10-12 сходинок.
Е. Нахилитися, встати на коліна,
присісти.
Ж. Пройти відстань більше, ніж
один кілометр.
З. Пройти відстань у декілька
кварталів.
И. Пройти відстань в один
квартал.
К. Самостійно вдягтися, вмитися.

4. Чи було за останній місяць, що Ваш фізичний стан перешкоджав Вашій
роботі чи іншій звичайній повсякденній діяльності, у зв‟язку з чим:
(виділити одну цифру у кожній строчці)
Так

Ні

А. Довелося скоротити кількість часу, що
витрачалося на роботу чи інші справи.

1

2

Б. Виконали менше роботи, ніж завжди

1

2

В. Ви були обмежені у виконанні будь-якого
визначеного виду праці чи іншої діяльності.

1

2

Г. Були складності при виконанні своєї
звичайної роботи чи інших справ ( наприклад,
вони потребували додаткових зусиль).

1

2
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5. Чи було за останній місяць, що Ваш емоційний стан викликав складності у
Вашій роботі чи іншій звичайній повсякденній діяльності, внаслідок чого:
(виділити одну цифру у кожній строчці)
Так

Ні

А. Довелося скоротити кількість часу, що
витрачалося на роботу чи інші справи.

1

2

Б. Виконали менше роботи, ніж завжди.

1

2

В. Виконали роботу чи інші справи не так
добре, як завжди.

1

2

6. Наскільки Ваш фізичний та емоційний стан протягом останнього місяця
заважав вам проводити час з сім‟єю, друзями та у колективі?
Зовсім не заважав .............................. 5
Ненабагато ............................................ 4
Помірно ..........................................................3
Сильно................................................... 2
Дуже сильно......................................... 1

7. Наскільки сильне запаморочення

Ви відчували протягом останнього

місяця?
Зовсім не відчував(ла) ....................... 6
Дуже слабке ......................................... 5
Слабке ....................................................... 4
Помірне ................................................. 3
Сильне..................................................... 2
Дуже сильне…………………………..1

8. Якою мірою запаморочення протягом останнього місяця заважало Вам
займатися Вашою звичайною роботою (включаючи працю удома та поза
домом)?
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Зовсім не заважало ............................... 5
Трохи заважало ..................................... 4
Помірно ................................................. 3
Сильно................................................... 2
Дуже сильно ......................................... 1

9. Наступні питання стосуються Вашого самопочуття та настрою протягом
останнього місяця. На кожне питання дайте відповідь, що найбільш
відповідає вашим відчуттям.

(виділити одну цифру у кожній строчці)

Весь
час
А. Ви почували себе
бадьорим (ою)?
Б. Ви сильно
нервували?
В. Ви почували себе
таким
пригніченим(ою), що
ніщо не могло Вас
збадьорити?
Г. Ви почували себе
спокійним (ою) та
врівноваженим (ою)?
Д. Ви почували себе
сповненим (ою) сил та
енергії?
Е. Ви почували себе
упавшим(ой) духом и
печальным(ой)?
Ж. Ви почували себе
змученним(ою)?
З. Ви почували себе
щасливим (ою)?
И. Ви почували себе
стомленим (ою)?

Більшу
частину

Часто

Іноді

Рідко

часу

Жодного
разу

6

5

4

3

2

1

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

6

5

4

3

2

1

1

2

3

4

5

6
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10. Як часто Ваш фізичний та емоційний стан протягом останнього місяця
заважав

Вам активно спілкуватися з людьми ( відвідувати друзів, рідних

тощо)?
Весь час .............................................. 1
Більшу частину часу .......................... 2
Іноді....................................................... 3
Рідко ................................................ 4
Жодного разу ...................................... 5
11. Наскільки вірними чи невірними по відношенню до Вас є приведені
нижче ствердження ?
Цілком
вірно
а. Мені здається, що я
більш схильний до хвороб,
ніж інші люди.
б. Мій стан здоров‟я не
гірше, ніж у більшості
моїх знайомих.
в. Я очікую, що мій стан
здоров‟я погіршиться.
г. У мене відмінний стан
здоров‟я

В
основном
у вірно

Не
знаю

В
основному
невірно

Цілком
невірно

1

2

3

4

5

5

4

3

2

1

1

2

3

4

5

5

4

3

2

1

