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АНОТАЦІЯ 

Навальківська Н.Я. Діагностика та прогнозування сенсоневральних 

порушень слуху у хворих на цукровий діабет ІІ типу. – Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 – 

Медицина 14.01.19 – отоларингологія. – Державна установа «Інститут 

отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка Національної академії медичних 

наук України», Київ, 2021. 

Дисертація присвячена проблемі підвищення якості діагностики та 

прогнозування сенсоневральної приглухуватості (СНП) при цукровому діабеті 

(ЦД) ІІ типу.  

Мета роботи – підвищення якості діагностики порушень слухової функції 

та визначення факторів, що сприяють розвитку СНП у хворих на ЦД ІІ типу на 

основі аналізу даних комплексного клініко-інструментального дослідження з 

урахуванням особливостей його перебігу. 

Дисертація базується на аналізі комплексного клініко-інструментального 

дослідження стану слухової системи, біоелектричної активності головного мозку 

та лабораторних досліджень – визначення рівня периферичного мієлінового білку 

22 (ПМБ 22) та вітаміну Д у 94 пацієнтів з сенсоневральною приглухуватістю на 

фоні цукрового діабету ІІ типу, 15 практично здорових осіб контрольної групи та 

15 хворих з СНП без підвищення рівня цукру крові у якості групи порівняння. 

Аналіз даних проведено з урахуванням особливостей перебігу цукрового діабету. 

Всім досліджуваним хворим було проведено комплексне отоларингологічне 

(клінічне і інструментальне обстеження ЛОР-органів), аудіологічне обстеження 

(камертональні досліди Вебера, Федерічі, тональну порогову, в т.ч. у 

розширеному діапазоні частот, та надпорогову аудіометрію, мовну аудіометрію, 

реєстрацію ОАЕ на частоті продуктів спотворення, слухових викликаних 

потенціалів (СВП) – коротко- та довголатентних (КСВП та ДСВП, відповідно), 

електроенцефалографію (ЕЕГ), а також лабораторні обстеження. 
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В залежності від перебігу захворювання з урахуванням результатів 

обстеження і заключення ендокринолога досліджувані хворі на цукровий діабет 

були розподілені на 2 групи: з більш легким перебігом – група 1 і з ускладненим 

перебігом – група 2. При цьому до уваги бралися: рівень глікемії, рівень 

глікованого гемоглобіну, наявність епізодів гіпоглікемії та різкої зміни рівня 

глюкози крові, ускладнення з боку серцево-судинної та нервової систем, 

вегетативний індекс Кердо, неврологічний дисфункціональний рахунок (НДР), 

полінейропатії. До 1-ї групи увійшли 59 пацієнтів, до 2-ї – 35 хворих з 

ускладненнями ЦД та різкими змінами рівня цукру крові в анамнезі. 

В роботі дано детальну характеристику стану різних відділів слухової 

системи з урахуванням особливостей перебігу ЦД ІІ типу, що дозволило виявити 

найбільш інформативні критерії щодо покращення якості діагностики 

сенсоневральних порушень слуху, а також прогнозування розвитку та 

прогресування СНП у таких хворих.  

Виявлено, що ускладнений перебіг ЦД, рівень глікованого гемоглобіну 

понад 7,5%, наявність епізодів різкої зміни рівня глюкози крові, зниження рівня 

вітаміну Д та підвищення вмісту ПМБ у сироватці крові є несприятливими 

прогностичними критеріями розвитку СНП у хворих на ЦД 2 типу. 

У обстежених пацієнтів з ЦД ІІ виявлені симетричні або майже симетричні 

перцептивні порушення з пологонизхідним типом аудіометричної кривої, що 

відповідають СНП І-ІІ ступеня за Міжнародною класифікацією. Найбільш 

виражені підвищення порогів слуху до тонів спостерігаються на частоті 4 кГц, де 

вони становили 51,9±3,2 дБ; в ділянці 6 кГц – 49,8±4,0 дБ; на частоті 8 кГц – 

54,4±3,3дБ. У пацієнтів з більш тяжким перебігом ЦД має місце достовірна 

(Р<0,01) більш виражене підвищення порогів слуху до тонів на частотах 4-8 кГц. 

Визначено найбільш інформативні діагностичні критерії за даними 

об’єктивних методів обстеження слухової системи у хворих на цукровий діабет ІІ 

типу, що має важливе значення для об’єктивізації ранніх ознак сенсоневральних 

порушень слуху у даного контингенту. 
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Об’єктивно підтверджено за допомогою методу реєстрації СВП, що у 

пацієнтів з цукровим діабетом ІІ типу та сенсоневральною приглухуватістю 

мають місце порушення функціонування центральних (стовбуромозкових, 

коркових і підкоркових) відділів слухового аналізатора навіть при незначному 

зниженні слухової функції за даними суб’єктивної аудіометрії. У пацієнтів з 

сенсоневральною приглухуватістю на фоні цукрового діабету ІІ має місце 

достовірне (Р<0,01) порівняно з контролем подовження латентних періодів піків 

ІІІ та V хвиль КСВП до 3,96±0,04 та 5,91±0,05 мс, відповідно, а також МПІ I-III – 

до 2,28±0,03 мс. У пацієнтів з цукровим діабетом ІІ типу з сенсоневральною 

приглухуватістю, у яких має місце ускладнений перебіг, відбуваються достовірно 

(Р<0,05) більш глибокі зміни у стовбуромозковому відділі слухового аналізатора, 

ніж у хворих з більш легким перебігом захворювання. У пацієнтів з 

сенсоневральною приглухуватістю на фоні цукрового діабету ІІ має місце 

достовірне (Р<0,01) порівняно з контролем подовження латентних періодів піків 

компонентів P2 і N2 довголатентних слухових викликаних потенціалів до 

176,5±3,1 та 280,3±3,4 мс при стимуляції тоном 1 кГц, та до 178,3±2,8 і 279,1±2,6 

мс – тоном 4 кГц, відповідно. У пацієнтів, у яких має місце ускладнений перебіг, 

відбуваються достовірно (P<0,05) більш глибокі зміни у коркових та підкоркових 

відділах слухового аналізатора, ніж у хворих з більш легким перебігом. Отримані 

в роботі дані свідчать про важливу роль стану центральних відділів слухового 

аналізатора у розвитку сенсоневральних порушень слуху при ЦД ІІ типу. 

Дані ОАЕ на частоті продуктів спотворення у пацієнтів з ЦД ІІ типу 

об’єктивно підтверджують наявність порушень у рецепторному відділі слухового 

аналізатора. У пацієнтів з ЦД ІІ типу амплітуда ОАЕ на частоті продуктів 

спотворення достовірно нижча від норми на усіх досліджуваних частотах (1-6 

кГц), особливо в ділянці 4 кГц, де амплітуда відповіді ОАЕ становила 5,9±0,2 дБ 

(Р<0,01). 

Доведено, що хворим на ЦД ІІ типу, особливо з ускладненим перебігом, 

полінейропатіями, підвищеним рівнем глікованого гемоглобіну понад 7,5%, 

епізодами різкої зміни рівня глюкози крові доцільно проводити аудіологічне 
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обстеження з метою своєчасної діагностики СНП. При цьому важливо 

використовувати об’єктивні методи обстеження. 

Показано, що у пацієнтів з ЦД ІІ типу з СНП мають місце зміни 

біоелектричної активності за даними ЕЕГ переважно у вигляді зниження 

біоелектричної активності головного мозку (86,0% випадків), виражених 

іритативних змін (90,6%), подразнення стовбуромозкових та діенцефальних 

структур головного мозку (97,6%), дезорганізації та десинхронізації картини ЕЕГ 

(79,1 %). У пацієнтів з СНП на фоні ЦД ІІ має місце достовірне (Р<0,01) 

порівняно з контролем зниження амплітуди альфа-ритму в скроневому, тім’яному 

і потиличному відведеннях до 31,8±2,5; 44,1±3,1 та 43,5±4,2 мкВ, відповідно. 

Виявлено, що у пацієнтів з цукровим діабетом ІІ типу та сенсоневральною 

приглухуватістю має місце достовірне (P<0,01) порівняно з контролем 

підвищення вмісту ПМБ 22 у сироватці крові, що може свідчити про процеси 

демієлінізації і ушкодження невральних структур, а також зниження рівня 

вітаміну Д, вираженість якого свідчить про його нестачу і навіть дефіцит. У 

пацієнтів з цукровим діабетом ІІ типу з сенсоневральною приглухуватістю, у 

яких мають місце ускладнений перебіг, відбуваються достовірно (P<0,05) більш 

виражене підвищення рівня ПМБ 22 та зниження вмісту вітаміну Д, ніж у хворих 

з більш легким перебігом захворювання.  

Показано, що при ЦД ІІ типу відбувається прямий вплив на невральні 

структури, в тому числі слухового аналізатора, який призводить до розвитку 

демієлінізуючих процесів, про що свідчить виявлене у пацієнтів з цукровим 

діабетом ІІ типу та сенсоневральною приглухуватістю достовірне (P<0,01) 

підвищення вмісту ПМБ 22 у сироватці крові, більш виражене при ускладненому 

перебігу ЦД.  

Отримані дані свідчать про те, що пацієнтам з ЦД ІІ типу, особливо з 

ускладненим перебігом, доцільно проводити визначення рівня периферичного 

мієлінового білку 22 з метою визначення можливого розвитку демієлінізуючих 

процесів і прямого ушкодження невральних структур, що створює ризики 

виникнення СНП. 
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Виявлене у пацієнтів з цукровим діабетом ІІ типу з СНП зниження рівня 

вітаміну Д, вираженість якого відбиває його нестачу і навіть дефіцит, особливо на 

фоні ускладнень ЦД, свідчить про вплив цього вітаміну на перебіг ЦД та 

розвиток сенсоневральних порушень слуху Хворим на ЦД ІІ типу, особливо з 

ускладненим перебігом, доцільно визначати рівня вітаміну Д у сироватці крові і 

проводити його корекцію з метою профілактики розвитку СНП. 

Виявлені кореляційні зв’язки між станом слухового аналізатора, вмістом 

ПМБ 22 та вітаміну Д у сироватці крові свідчать про можливу роль 

демієлінізуючих процесів та дефіциту вітаміну Д у розвитку сенсоневральних 

порушень слуху при ЦД ІІ типу. У пацієнтів з цукровим діабетом ІІ типу та 

сенсоневральною приглухуватістю виявлено кореляційні зв’язки між станом 

слухового аналізатора, вмістом ПМБ 22 та вітаміну Д у сироватці крові. 

Найбільш виражені взаємозв’язки виявлені нами для таких показників. Для ПМБ 

22 виражена пряма кореляція спостерігається з показниками КСВП та ДСВП і 

виражена зворотня – з ОАЕ; для вітаміну Д зворотня кореляція – помірна до 

порогів слуху на тон 4 кГц та виражена – з показниками ДСВП, а також сильна 

пряма – з ОАЕ. При цьому спостерігається значна зворотня кореляція між ПМБ 

22 та вітаміном Д. Отримані дані можуть свідчити про важливу роль 

демієлінізуючих процесів та дефіциту вітаміну Д у розвитку сенсоневральних 

порушень слуху при ЦД ІІ типу. 

Виявлений значний кореляційний зв'язок між ПМБ 22 і вітаміном Д 

дозволяє використовувати останній як більш доступний метод оцінки ризиків 

виникнення СНП та ушкодження невральних структур при ЦД ІІ типу. 

Показано, що найбільш інформативними у ранній діагностиці СНП при ЦД 

ІІ типу є суб’єктивна аудіометрія (пороги слуху до тонів 4-8 кГц у 

конвенціональному та до усіх тонів у розширеному діапазоні частот, ДП за 

Люшером у ділянці 4 кГц) та ОАЕ на частоті продуктів спотворення. Ризик 

виникнення і прогресування СНП на фоні ЦД вище у пацієнтів, у яких має місце 

ускладнений перебіг, епізоди різкої зміни рівня цукру крові, зміни картини ЕЕГ, 

підвищення рівня ПМБ 22 та зниження вмісту вітаміну Д у сироватці крові. 
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Визначено найбільш інформативні критерії, в т.ч. об’єктивні, за даними 

комплексного клініко-інструментального обстеження, щодо діагностики і 

прогнозування розвитку сенсоневральних порушень слуху у хворих на ЦД ІІ 

типу. Отримані дані сприяють підвищенню якості діагностики, в тому числі 

ранньої СНП при ЦД ІІ типу. 

Визначено можливі фактори ризику розвитку СНП у хворих на ЦД ІІ типу, 

до яких належать: наявність ускладненого перебігу, підвищений рівень 

глікованого гемоглобіну понад 7,5 %, наявність епізодів різкої зміни рівня 

глюкози крові, підвищення рівня ПМБ 22 у сироватці крові, нестача або дефіцит 

вітаміну Д. 

Згідно проведених досліджень, наявність полінейропатій, епізодів 

гіпоглікемії, нестача вітаміну Д та підвищення рівня ПМБ 22 при ЦД ІІ типу 

можуть бути факторами, які сприяють розвитку сенсоневральних порушень 

слуху. Таких хворих слід віднести до групи ризику щодо розвитку і 

прогресування СНП. 

Отримані результати сприяють ранньому виявленню порушень слухової 

функції при ЦД ІІ типу, своєчасному застосуванню лікувально-профілактичних 

заходів та попередженню розвитку тяжких розладів слуху у таких хворих. 

Внаслідок проведених досліджень поглиблено наші уявлення про розвиток 

сенсоневральних порушень слуху при ЦД ІІ типу, показано імовірну роль у 

цьому зниження рівня вітаміну Д та підвищення ПМБ 22 у сироватці крові 

пацієнтів. 

Ключові слова: цукровий діабет, сенсоневральна приглухуватість, слуховий 

аналізатор, центральна нервова система, аудіометрія, слухові викликані 

потенціали, отоакустична емісія, вітамін Д, периферичний мієліновий білок 22.  
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ANNOTATION 

 

Navalkivska N.Y. The Diagnosis and Forecasting of Sensorineural Hearing 

Impairment in Patients Suffering Diabetes Mellitus Type 2. – Qualifying scientific 

work on the rights of the manuscript. 

Dissertation for the Doctor of Philosophy degree in specialty 222 “Medicine” – 

14.01.19 – otorhinolaryngology. – State institution “O.S. Kolomiychenko Institute 

of Otolaryngology of National Academy of Medical Science of Ukraine”, Кyiv, 

2021. 

The dissertation is devoted to the problem of improving the quality of 

diagnosis and forecasting of sensorineural hearing loss (SNHL) in cases of diabetes 

mellitus type 2 (DM).  

The aim of the work is to improve the quality of diagnosis of hearing impairment 

and to identify factors that contribute to the development of SNHL in patients with type 

2 DM based on the analysis of complex clinical and instrumental research, taking into 

account the peculiarities of its course. 

The dissertation is based on the analysis of complex clinical and instrumental 

research of the auditory system, bioelectrical activity of the brain and laboratory studies 

– determination of the level of peripheral myelin protein 22 (PMB 22) and vitamin D in 

94 patients with sensorineural hearing loss on the background of diabetes mellitus type 

ІІ, 15 healthy individuals in the control group and 15 patients with SNHL without 

elevating blood sugar level as a comparison group. The data were analyzed taking into 

account the peculiarities of the course of diabetes mellitus. All studied patients 

underwent a comprehensive otolaryngological (clinical and instrumental) audiological 

examination (clinical examination of ENT organs, tuning fork tests Weber and 

Federici, tonal threshold audiometry including in the extended frequency range and 

above-threshold audiometry, speech audiometry, registration of the OAE at the 

frequency of distortion products, registration of the auditory evoked potentials – short- 

and long-latent, respectively SLAEP and LLEAP), electroencephalography (EEG), as 

well as laboratory tests. 
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In order to study the indicators of a comprehensive clinical and instrumental 

research, taking into account the peculiarities of the course of DM, data analysis was 

performed in two groups of patients. Depending on the course of the disease, taking 

into account the results of the examination and conclusion of an endocrinologist, the 

studied patients with diabetes were divided into two groups: with a milder course – 

group 1 and with a complicated course – group 2. The following were taken into 

account: glycemia, glycated hemoglobin, episodes of hypoglycemia and abrupt changes 

of blood glucose level, complications of the cardiovascular and nervous systems, 

vegetative Kerdo’s index, neurological dysfunction score (NDS), polyneuropathy. 

Group 1 included 59 patients, group 2 – 35 patients with complications of DM and 

abrupt changes in blood sugar level in the anamnesis. 

The paper presents a detailed description of the condition of different parts of the 

auditory system; taking into account the peculiarities of the course of type 2 DM, which 

allowed us to reveal the most informative criteria for improving the quality of diagnosis 

of sensorineural hearing disorders, as well as predicting the development and 

progression of SNHL in such patients. There were revealed adverse prognostic criteria 

for the development of SNHL in patients with type 2 DM, which include: complicated 

course of diabetes mellitus, the level of glycated hemoglobin over 7,5%, the presence 

of episodes of abrupt changes of blood glucose level, decreased vitamin D level and 

increased level of PMP 22 in the blood serum. 

In the examined patients with type 2 DM were revealed symmetrical or almost 

symmetrical perceptual hearing impairment with a descending type of audiometric 

curve corresponding to SNHL of the I-II degree according to the International 

classification. The most pronounced increasing of hearing thresholds to tones were 

observed at a frequency of 4 kHz, where they were 51.9±3.2 dB; in the region of 6 kHz 

– 49.8±4.0 dB; at a frequency of 8 kHz – 54.4±3.3 dB. In patients with more severe 

course of DM there was a significantly (P<0,01) more pronounced increase in hearing 

thresholds to tones at frequencies of 4-8 kHz. 

The most informative diagnostic criteria based on objective methods of 

examination of the auditory system in patients with diabetes mellitus type 2, which is 
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important for objectifying the early signs of sensorineural hearing impairment in this 

group were revealed. 

There was objectively confirmed by the method of recording auditory evoked 

potentials that patients with diabetes mellitus type 2 and sensorineural hearing loss have 

dysfunction of the central – cerebral, cortical and subcortical parts of the auditory 

analyzer, even with a slight decrease in auditory function according to subjective 

audiometry. In patients with sensorineural hearing loss on the background of diabetes 

mellitus type 2 there was a significant (P<0.01) compared with the control value 

lengthening of the latent periods of peaks of III and V waves of SLAEP up to 

3.96±0.04 and 5.91±0.05 ms, as well as lengthening of the inter-peak interval I-III up to 

2.28±0.03 ms, respectively. There were significantly (P<0,05) deeper changes in the 

brainstem part of auditory analyzer in patients suffering diabetes mellitus type 2 with 

sensorineural hearing loss who have a complicated course than in patients with a milder 

course of disease. In patients with sensorineural hearing loss on the background of 

diabetes mellitus type 2 in comparison with the control value there was a significantly 

(P<0.01) lengthening of latent periods of peaks components P2 and N2 of long-latent 

auditory evoked potentials up to 176.5±3.1 and 280.3±3.4 ms while stimulation by a 

tone of 1 kHz, and up to 178.3±2.8 and 279.1±2.6 ms – while stimulation by a tone of 4 

kHz, respectively. There were significantly (P<0,05) deeper changes in the cortical and 

subcortical parts of the auditory analyzer in patients with complicated course of 

diabetes mellitus, than in patients with a milder course of disease. The data obtained in 

this work indicate an important role of the central part of auditory analyzer in the 

development of sensorineural hearing disorders in type 2 DM. 

OAE data at the frequency of distortion products in patients with DM type 2 

objectively confirm the presence of violations in the receptor part of auditory analyzer. 

In patients with DM type 2, the OAE amplitude at the frequency of distortion products 

is significantly lower than normal values at all tested frequencies (1-6 kHz), especially 

in the area of 4 kHz, where the amplitude of the OAE response was 5.9±0.2 dB 

(P<0.01). 
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The expediency of conducting audiological examination of patients with DM 

type 2, especially with the complicated course of disease, polyneuropathy, elevated 

level of glycated hemoglobin over 7,5%, episodes of abrupt changes of blood glucose 

level for the purpose of timely diagnosis of SNHL has been proved. It is important to 

use objective methods of examination. 

It was shown, that in patients with DM type 2 and SNHL according to EEG data 

there are changes in bioelectrical activity mainly in the form of decreasing of 

bioelectrical activity of the brain (86,0%), expressed irritative changes (90.6%), 

irritation of the cerebral and diencephalic structures of the brain (97.6%), 

disorganization and desynchronization of the EEG picture (79.1% cases). In patients 

with SNHL on the background of type 2 DM there is significant (P<0,01) decreasing of 

amplitude of the alpha rhythm in comparison with the control values in temporal, 

parietal and occipital leads up to 31.8±2.5; 44.1±31 and 43.5±4.2 mkV, respectively.  

It was found that in patients with diabetes mellitus type 2 and sensorineural 

hearing loss compared with the control value there is a significant (P<0.01) increasing 

of the content of PMP 22 in blood serum which may indicate the processes of 

demyelination and damage of neural structures, as well as reduced level of vitamin D, 

the severity of reducing indicates its lack and even deficiency. Patients with type 2 

diabetes mellitus with sensorineural hearing loss, who have a complicated course, have 

significantly (P<0.05) more pronounced increased level of PMP 22 and decreased level 

of vitamin D than in patients with milder course of disease. 

It was shown that type 2 DM has a direct effect on neural structures, including 

the auditory analyzer, which leads to the development of demyelinating processes, as 

evidenced by a significant (P<0.01) increasing of the content of PMP 22 in blood serum 

that is found in patients with diabetes mellitus type 2 and sensorineural hearing loss, 

such increasing is more pronounced in complicated course of DM. 

The obtained data showed that for patients with type 2 DM, especially with 

complicated course, is advisable to determine the level of peripheral myelin protein 22 

(PMP 22) to predict the possible development of demyelinating processes and direct 

damage of neural structures, which creates risks of SNHL. 
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A detected decreasing of vitamin D level in patients with diabetes mellitus type 2 

and SNHL, the severity of which reflects its lack and even deficiency, especially on the 

background of complications of diabetes mellitus, indicates the impact of this vitamin 

on the course of diabetes mellitus and sensorineural hearing impairment. It is advisable 

to determine the level of vitamin D in blood serum in patients with type 2 DM, 

especially with a complicated course of disease and to correct its level in order to 

prevent the development of SNHL. 

The correlations between the condition of the auditory analyzer, the content 

of PMP 22 and vitamin D level in the serum blood indicate a possible role of 

demyelinating processes and vitamin D deficiency in the development of 

sensorineural hearing loss in type 2 DM. The correlations between the condition of 

the auditory analyzer, the content of PMP 22 and vitamin D level in blood serum in 

patients with diabetes mellitus type 2 and sensorineural hearing loss were found. 

We have found the most pronounced relationships for such indicators. A pronounced 

direct correlation for PMP 22 with the indicators of SLAEP and LLAEP and expressed 

inverse correlation with the OAE was observed. For vitamin D there was the moderate 

inverse correlation to hearing thresholds at 4 kHz and expressed inverse correlation 

with LLAEP, as well as strong straight correlation with OAE. There was a significant 

inverse correlation between PMP 22 and vitamin D. 

The obtained data may indicate an important role of demyelinating processes and 

vitamin D deficiency in the development of sensorineural hearing impairment in 

patients with type 2 DM. 

The revealed significant correlation between levels of PMP 22 and vitamin D 

allows to use the last one as a more accessible method of assessing the risks of 

SNHL and damage of neural structures in type 2 DM. 

It was shown that subjective audiometry (hearing thresholds to tones of 4-8 

kHz in conventional frequency range and to all tones in the extended frequency 

range, DT according to the Lusher method in the region of 4 kHz) and OAE at the 

frequency of distortion products are the most informative in the early diagnosis of 

SNHL in patients with DM type 2. The risk of developing and progressing of SNHL 
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on the background of DM is higher in patients with complicated course, episodes of 

abrupt changes in blood sugar level, changes in EEG picture, increased level of 

PMP 22 and decreased levels of vitamin D in blood serum. 

According to the complex clinical and instrumental examination for the 

diagnosis and prognosis the development of sensorineural hearing loss in patients 

with DM type 2 the most informative criteria have been identified, including 

objective ones. The obtained data promote to improve the quality of diagnosis, 

including early SNHL in type 2 DM. 

There were identified a risk factors for SNHL in patients with DM type 2 

including: complicated course, elevated level of glycated hemoglobin over 7,5%, 

the presence of episodes of hypoglycemia, increased level of PMP 22, lack or 

deficiency of vitamin D. 

According to researches, the presence of polyneuropathy, episodes of 

hypoglycemia, vitamin D deficiency and increased level of PMP 22 in type 2 DM 

may be factors that contribute to the development of sensorineural hearing loss. 

Such patients should be assigned to a risk group for the development and progression 

of SNHL. 

The obtained results contribute to the early detection of hearing impairment 

in patients with type 2 DM, timely application of treatment and prevention 

measures and prevention of severe hearing disorders in such patients. 

As a result of our research, our understanding of the development of 

sensorineural hearing impairment in type 2 DM has been deepened, and the 

probable role of decreasing vitamin D level and increasing of PMP 22 level in 

patients' serum blood has been shown. 

Key words: diabetes mellitus, sensorineural hearing loss, auditory analyzer, 

central nervous system, audiometry, auditory evoked potentials, otoacoustic emission, 

vitamin D, peripheral myelin protein 22. 
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Δ   – дельта-ритм ЕЕГ 

ЦД   – цукровий діабет 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Цукровий діабет (ЦД) є однією 

з найгостріших медико-соціальних проблем, які відносяться до пріоритетних 

завдань національних систем охорони здоров’я практично усіх країн світу, 

захищених нормативними актами ВООЗ [24, 35, 51, 56, 60, 68, 95, 122, 259]. 

Розповсюдженість ЦД в західних країнах складає 2-5% населення, а в тих, що 

розвиваються 10-15%. В промислово розвинутих країнах Америки та Європи 

розповсюдженість ЦД складає 5-6% і має тенденцію до подальшого росту, 

особливо у вікових групах старше 40 років. Захворюваність цукровим діабетом 

зростає із року в рік, що пояснюється як кращим його виявленням, так і істинним 

зростанням [51, 68, 144, 267]. Згідно 9-го видання «Діабетичного атласу» (2019 

р.), у світі налічується 463 млн. хворих на ЦД, а до 2045 р. експерти прогнозують 

700 млн. осіб, що свідчить про зростання захворюваності на 51 % [178]. Близько 

2 % усього населення України страждає на дану недугу, але реальна кількість 

хворих значно вища [68, 86, 95]. Особливо поширеним є ЦД ІІ типу, який 

переважно є набутим захворюванням, на який припадає до 90% випадків [56, 95, 

178, 122, 223].  

Поряд з гіпертонічною хворобою, цукровий діабет (ЦД) залишається одним 

з найбільш поширених захворювань людства, що призводять до численних 

ускладнень. При ЦД спостерігаються ураження нервової системи як у вигляді 

полінейропатій, так і певних порушень з боку ЦНС [17, 24, 52, 83, 95, 125, 170, 

191, 223, 224, 228, 268]. Ураження нервової системи при ЦД є результатом 

взаємодії метаболічних, судинних та генетичних чинників. Основною ланкою 

патогенезу розвитку нейропатії є гіперглікемія, яка викликає нейрональне 

пошкодження внаслідок внутрішньоклітинного підвищення рівня глюкози з 

надлишковим метаболізмом і накопиченням токсичних продуктів [114]. Хронічна 

гіперглікемія запускає каскад патологічних реакцій, в основі яких, за сучасними 

уявленнями, є окисний стрес [84, 218].  
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При ЦД нерідко спостерігаються порушення слуху, в т.ч. сенсоневральна 

приглухуватість (СНП), та вестибулярної функції [24, 34, 35, 67, 70, 152, 153, 176, 

205, 230]. В літературі є відомості і щодо розладів у центральних відділах 

слухового аналізатора у хворих на ЦД [24, 34, 35, 170, 226]. З іншого боку, до 

розвитку сенсоневральних порушень слуху можуть призводити метаболічні 

зміни, порушення системи гемостазу, недостатність вітамінів та мінералів [94, 

129, 131, 143, 145, 152, 158]. Патогенез ушкоджень слухової системи при ЦД 

дуже складний і різносторонній. Порушення обміну речовин відбиваються на 

стані судинної системи, призводять до утворення токсинів і, таким чином, 

нерідко впливають на різні відділи слухового аналізатора. Симптоми зі сторони 

органа слуху іноді відображають коливання в загальному стані і в обміні речовин, 

що має велике значення для діагнозу і прогнозу основного захворювання. Не 

можуть не позначитися на функціонуванні такої чутливої системи, як слухова, 

порушення мікроциркуляції, що часто супроводжують ЦД [13, 23, 28, 67, 76, 100, 

252]. 

Проблема порушень слухової функції, в тому числі внаслідок 

сенсоневральної приглухуватості (СНП) привертає увагу великої кількості 

дослідників. Однак, дотепер отоларингологи багатьох країн підкреслюють 

зростаючу частоту, а також складність проблеми ранньої діагностики і 

ефективного лікування цього захворювання [24, 25, 35, 103, 104, 105, 119, 120, 

121, 129, 133, 155, 176, 183, 186, 257, 261]. 

Однак, бракує ґрунтовних досліджень в плані комплексної оцінки стану 

різних відділів слухового аналізатора з використанням суб’єктивних та 

об’єктивних методів обстеження при ЦД ІІ типу. Не достатньо вивчено також 

характер слухових порушень в залежності від особливостей перебігу цукрового 

діабету та фактори ризику щодо розвитку СНП у таких хворих. Тому вивчення 

стану слухової системи у пацієнтів з цукровим діабетом ІІ типу є актуальним 

завданням. 
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Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами 

Дисертація виконувалась в рамках науково-дослідної теми Державної 

установи «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка Національної 

академії медичних наук України, № держреєстрації 0118U000194. 

Мета і завдання дослідження. 

Мета роботи – підвищення якості діагностики порушень слухової функції 

та визначення факторів, що сприяють розвитку СНП у хворих на ЦД 2 типу на 

основі аналізу даних комплексного клініко-інструментального дослідження з 

урахуванням особливостей його перебігу. 

Завдання дослідження: 

1. Дослідити стан слухової функції за даними суб’єктивної аудіометрії, в 

т.ч. у розширеному діапазоні частот, у хворих на цукровий діабет ІІ типу з 

сенсоневральними порушеннями слухової функції. 

2. Дослідити стан периферичного відділу слухового аналізатору за даними 

реєстрації отоакустичної емісії у хворих на цукровий діабет ІІ типу з 

сенсоневральними порушеннями слухової функції. 

3. Дослідити функціональний стан центральних – стовбуромозкового і 

коркового - відділів слухового аналізатора за даними реєстрації КСВП та ДСВП у 

хворих на цукровий діабет ІІ типу з сенсоневральними порушеннями слухової 

функції. 

4. Дослідити стан біоелектричної активності головного мозку за даними 

ЕЕГ у хворих на цукровий діабет ІІ типу з сенсоневральними порушеннями 

слухової функції. 

5. Дослідити клініко-лабораторні показники у хворих на цукровий діабет ІІ 

типу з сенсоневральними порушеннями слухової функції з урахуванням 

характеру перебігу ЦД 

6. Визначити найбільш інформативні показники за даними комплексного 

клініко-інструментального обстеження в плані діагностики СНП та можливі 

фактори, що сприяють розвитку сенсоневральних порушень слуху у хворих на 

ЦД ІІ типу.  
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Об’єкт дослідження: порушення слухової функції, стан слухового 

аналізатора, біоелектричної активності головного мозку у хворих на цукровий 

діабет ІІ типу. 

Предмет дослідження: дані клінічних, лабораторних, інструментальних 

обстежень хворих на цукровий діабет. 

Методи дослідження: клінічні, лабораторні, інструментальні 

психоакустичні: суб’єктивна аудіометрія в повному обсязі, в т.ч. у розширеному 

діапазоні частот, інструментальні електрофізіологічні: реєстрація ОАЕ, КСВП, 

ДСВП, електроенцефалографія, статистичні. 

 

Наукова новизна отриманих результатів 

В роботі дана детальна характеристика стану різних відділів слухової 

системи з урахуванням особливостей перебігу ЦД 2 типу, що дозволило виявити 

найбільш інформативні критерії щодо покращення якості діагностики 

сенсоневральних порушень слуху, а також прогнозування розвитку та 

прогресування СНП у таких хворих.  

Виявлено, що ускладнений перебіг ЦД, рівень глікованого гемоглобіну 

понад 7,5%, наявність епізодів різкої зміни рівня глюкози крові, зниження рівня 

вітаміну Д та підвищення вмісту ПМБ у сироватці крові є несприятливими 

прогностичними критеріями розвитку СНП у хворих на ЦД 2 типу. 

Визначено найбільш інформативні діагностичні критерії за даними 

об’єктивних методів обстеження слухової системи у хворих на цукровий діабет ІІ 

типу, що має важливе значення для об’єктивізації ранніх ознак сенсоневральних 

порушень слуху у даного контингенту. 

Об’єктивно підтверджено за допомогою дослідження методом реєстрації 

слухових викликаних потенціалів, що у пацієнтів з цукровим діабетом ІІ типу та 

сенсоневральною приглухуватістю мають місце порушення функціонування 

центральних – стовбуромозкових, коркових і підкоркових - відділів слухового 

аналізатора навіть при незначному зниженні слухової функції за даними 

суб’єктивної аудіометрії. Про це свідчать достовірні (P<0,01) порівняно з 
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контролем подовження латентних періодів піків хвиль ІІІ та V хвиль КСВП до 

3,95±0,05 та 5,89±0,03 мс, а також МПІ I-III до 2,29±0,03 мс, а також компонентів 

P2 і N2 ДСВП до 176,5±3,1 та 280,3±3,4 мс при стимуляції тоном 1 кГц, та до 

178,3±2,8 і 279,1±2,6 мс – тоном 4 кГц, відповідно. Отримані дані свідчать про 

важливу роль стану центральних відділів слухового аналізатора у розвитку 

сенсоневральних порушень слуху при ЦД ІІ типу. 

Показано, що при ЦД ІІ типу відбувається прямий вплив на невральні 

структури, в тому числі слухового аналізатора, який призводить до розвитку 

демієлінізуючих процесів, про що свідчить виявлене у пацієнтів з цукровим 

діабетом ІІ типу та сенсоневральною приглухуватістю достовірне (P<0,01) 

підвищення вмісту ПМБ у сироватці крові, більш виражене при ускладненому 

перебігу ЦД.  

Виявлене у пацієнтів з цукровим діабетом ІІ типу з СНП зниження рівня 

вітаміну Д, вираженість якого відбиває його нестачу і навіть дефіцит, особливо на 

фоні ускладнень ЦД, свідчить про вплив цього вітаміну на перебіг ЦД та 

розвиток сенсоневральних порушень слуху  

Виявлені кореляційні зв’язки між станом слухового аналізатора, вмістом 

ПМБ та вітаміну Д у сироватці крові свідчать про можливу роль демієлінізуючих 

процесів та дефіциту вітаміну Д у розвитку сенсоневральних порушень слуху при 

ЦД ІІ типу. 

Внаслідок проведених досліджень поглиблено наші уявлення про розвиток 

сенсоневральних порушень слуху при ЦД ІІ типу, показано імовірну роль у цьому 

зниження рівня вітаміну Д та підвищення ПМБ у у сироватці крові пацієнтів у 

такому розвитку 

 

Практичне значення досліджень 

Визначено найбільш інформативні критерії, в т.ч. об’єктивні, за даними 

комплексного клініко-інструментального обстеження, щодо діагностики і 

прогнозування розвитку сенсоневральних порушень слуху у хворих на ЦД ІІ 
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типу. Отримані дані сприяють підвищенню якості діагностики, в тому числі 

ранньої СНП при ЦД ІІ типу 

Визначено фактори ризику розвитку СНП у хворих на ЦД ІІ типу, до яких 

належать: наявність ускладненого перебігу, підвищений рівень глікованого 

гемоглобіну понад 7,5%, наявність епізодів різкої зміни рівня глюкози крові, 

підвищення рівня ПМБ у сироватці крові, нестача або дефіцит вітаміну Д. 

Отримані результати сприяють ранньому виявленню порушень слухової 

функції при ЦД ІІ типу, своєчасному застосуванню лікувально-профілактичних 

заходів та попередженню розвитку тяжких розладів слуху у таких хворих. 

Особистий внесок здобувача. Автором роботи самостійно виконані аналіз 

даних літератури, відбір хворих, клінічний огляд, обстеження. Визначені 

напрямки і завдання досліджень, проведено інструментальні обстеження та аналіз 

їх результатів. Автор особисто провів статистичний аналіз отриманих результатів 

дослідження, самостійно написав всі розділи дисертації, сформулював висновки і 

практичні рекомендації. 

Впровадження в практику. Результати проведених досліджень 

впроваджені в роботі лабораторії голосу та слуху Державної установи “Інститут 

оториноларингології ім. проф. О.С. Коломійченка Національної академії 

медичних наук України” (Київ), ендокринологічного відділення КНП «Обласна 

клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради», сурдологічного кабінету 

КНП «Обласна клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради». 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації 

представлені на щорічних традиційних весняних конференціях Українського 

наукового медичного товариства лікарів-отоларингологів (2019), щорічних 

традиційних осінніх конференціях Українського наукового медичного товариства 

лікарів-отоларингологів (2018), VIII З’їзді оториноларингологів України (2021). 

Публікації. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 8 наукових 

праць, в т.ч. 5 статей в спеціалізованих фахових виданнях, з яких 1 у виданні, що 

індексується наукометричною базою Scopus.  
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Обсяг та структура дисертації.  

Дисертацію викладено українською мовою на 127 сторінках друкованого 

тексту, який складається зі вступу, 6 розділів, в т.ч. огляду даних літератури та 5 

розділів власних досліджень, висновків, практичних рекомендацій і списку 

використаних літературних джерел, що містить 268 робіт, із яких 115 кирилицею 

та 153 латиницею. Робота містить 25 таблиць та 31 рисунок. 
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РОЗДІЛ 1 

ОГЛЯД ДАНИХ ЛІТЕРАТУРИ 

 

1.1 Сенсоневральні порушення слуху – деякі питання етіології та 

патогенезу 

 

Проблема діагностики і лікування сенсоневральної приглухуватості (СНП) 

залишається однією з найактуальніших в отоларингології.  

Під сенсоневральною (перцептивною) приглухуватістю розуміють 

порушення функцій звукосприйняття, що відображає ураження слухового 

аналізатора на ділянці від рецептора до слухової зони кори головного мозку. 

СНП це самостійне поліетіологічне захворювання зі складним патогенезом. За 

даними різних авторів, сенсоневральні ураження слуху становлять значну частку 

всіх випадків слухових порушень. 

Дані досліджень Всесвітньої організації охорони здоров’я 2021 року 

свідчать про велику кількість хворих з порушенням слуху, число яких 

наближається до 1,5 млрд. За прогнозами до 2050 р. на порушення слуху в тій чи 

іншій мірі буде страждати кожен четвертий житель планети. Зокрема 196 млн. 

населення Європи мають порушення слуху [261]. 

Слух є однією з найважливіших функцій організму, що забезпечують 

розвиток людини і його комунікативну адаптацію в суспільстві. Адекватне 

сприйняття звуків є важливою складовою нормальної життєдіяльності людини 

[74]. Сенсоневральні порушення слуху значно погіршують якість життя 

пацієнтів, такі порушення мають велике соціальне значення [4]. 

Причини, що викликають СНП, чисельні і різнопланові. Найбільш частими 

етіологічними чинниками є вплив судинного фактору, токсичних медикаментів, 

соматичних, інфекційних, спадкових захворювань, а також різноманітні 

комбінації цих чинників [64, 76, 101, 102, 126, 151]. 

Розвиток патології слухового аналізатора може бути зумовлений 

порушеннями екології, техногенними факторами, зокрема, шумом та радіацією, 
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впливом звуків, акустичною травмою гострої або хронічної етіології, поєднаного 

впливу різних чинників фізичної природи та ін [48, 85]. Велика кількість 

дослідників звертає увагу на сенсоневральні порушення слуху в пацієнтів з 

інфекційною, неврологічною, ендокринною, серцево-судинною патологією [47, 

85, 102, 147, 163, 195, 258).  

Питанням етіології і патогенезу СНП присвячено багато робіт [53, 75, 81, 

84, 98, 136, 143, 145, 151, 154; 163, 175, 193, 196, 220, 233, 237, 251, 255, 263, 265], 

в т.ч. експериментальних [22, 25, 26, 72, 77, 87, 246]. 

При сенсоневральній приглухуватості численні етіологічні фактори 

(судинні захворювання, інфекційні, токсичні впливи, травми, шум, вібрація) 

реалізуються у вигляді гострої чи хронічної ішемії рецепторної зони Кортієвого 

органу у результаті порушення крово- та лікворообігу у внутрішньому вусі. 

Іншими словами, безпосередньою причиною розвитку і прогресування СНП є 

порушення церебральної геодинаміки: артеріальна недостатність та венозний 

застій у завитці, що призводить до порушення доставки та утилізації кисню, 

ферментів та інших речовин, необхідних для повноцінного метаболізму у 

нейроепітелії внутрішнього вуха [85, 96]. 

Провідне значення судинного фактору в розвитку СНП підтверджують 

дослідження багатьох авторів. В його основі лежить порушення кровообігу в 

лабіринтній артерії внаслідок вертебробазилярної недостатності. Судинні зміни 

можуть мати характер гідропсу лабіринту, внутрішньолабіринтного крововиливу, 

судинного спазму або тромбозу, що веде до виникнення вторинних дистрофічних 

змін [38,76]. В ряді робіт описані порушення в судинах головного мозку у хворих 

з СНП різного ґенезу, які призводять і до дисфункції центральних відділів 

слухового аналізатора [28, 62,103]. 

Численними клінічними спостереженнями та науковими дослідженнями 

доведений вплив ряду вірусів, які проявляють агресивність по відношенню саме 

до клітин внутрішнього вуха. Краснуха, кір, паротит та герпес вірус 1 типу є 

найбільш частими причинами виникнення гострої СНП [41]. Механізми 

пошкодження структур внутрішнього вуха внаслідок вірусного впливу можуть 
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відрізнятися залежно від типу вірусу. Після інфікування стан слуху може 

покращитися або відновитися повністю, в залежності від своєчасності підібраної 

та розпочатої антивірусної терапії [12,101,136,142,146,168]. 

Віхніна С.М. (2020) провела дослідження, згідно з якими врождена 

цитомегаловірусна інфекція (ЦМВІ) є однією з причин виникнення генетично 

недетермінованої СНП. Перебігаючи в постнатальному періоді в маніфестній чи 

латентній формі, ЦМВІ може провокувати виникнення як вродженої, так і 

відтермінованої СНП (навіть до 5-6 річного віку) [15]. Вроджена ЦМВІ може 

сприяти розвитку центральних слухових розладів, що обтяжується тим фактом, 

що більшість таких дітей народжуються глибоко недоношеними [14]. 

В часі пандемії Covid-19 ряд вчених наявні дослідження, що вказують на 

вплив вірусу  SARS-CoV-2 на структуру внутрішнього вуха, викликаючи як 

первинні зміни, так і маніфестуючи вже наявне зниження слуху [187, 190, 193, 

200, 260]. 

При аналізі літературних даних СНП часто зустрічається як частина 

сукупності проявів системної автоімунної патології. Порушення слуху 

зустрічаються при синдромі Когана, виразковому коліті, гранулематозі Вегенера, 

системному червоному вовчаку, склеродермії, хронічному артриті. 

Проаналізувавши ретроспективно пацієнтів з автоімунною СНП автори виявили 

що погіршення слуху поєднується з іншими автоімунними хворобами [94,134, 

148]. 

Суть патогенетичних механізмів розвитку автоімунної СНП дослідникам 

найкраще вдається розкрити застосовуючи такі сучасні методи імунологічного 

дослідження як імунофлюоресцентний, імуноферментний та вестерн-блотінг 

[2,3,7]. 

Нещодавно проведено дослідження про зв’язок активності автоімунного 

процесу в щитовидній залозі, станом імунної системи та рівнем білка престіну, 

що знаходиться у зовнішніх волоскових клітинах. Функція ЗВК суттєво пов’язана 

з автоімунним процесом продукції специфічних антитіл (АТПО і АТТГ) та 
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синтезом білка престіну, що може бути провідним механізмом в патогенезі 

порушення слуху при АІТ в стадії еутиреозу [94, 151]. 

Проводячи дослідження наслідки генних мутацій Міягава зі співавторами 

(2014) та велика кількість інших науковців, стверджують, що генетичний фактор 

має суттєвий вплив на розвиток СНП. Вона може бути однією із складових 

синдрому чи проявлятися як окрема патологія [207, 242]. 

Генетичні аспекти СНП вирізняються широкою алельною гетерогенністю. 

Відомо більш 400 генетичних синдромів пов’язаних із втратою слуху, а також 

виявлено більше 100 генетичних локусів, асоційованих з несиндромальною 

приглухуватістю [139, 249]. При синдромальних формах приглухуватості іноді є 

анатомічні особливості, які допомагають в постановці діагнозу [53]. 

Ряд наукових робіт присвячений вивченню впливу ототоксичних сполук на 

стан слуху [227, 235]. Оцінюючи результати отоакустичної емісії у пацієнтів які 

приймали хіміотерапію при лікуванні раку Ревіс та МакМіллан (2011) 

стверджують про наявність статистично достовірної відмінності у показниках 

функції зовнішніх волоскових клітин (ЗВК) внутрішнього вуха. Був застосований 

регресійний аналіз, за впливом факторів, які характеризують функцію структур 

внутрішнього вуха досліджених пацієнтів. Виявилось, що пацієнти з кращими 

показниками функції слуху на високих частотах, в процесі лікування 

циспластином, мали гірший слух ніж у досліджених, у яких від початку функція 

внутрішнього вуха була гіршою [227]. 

Американські вчені на основі механізмів ототоксичності аміноглікозидів та 

цисплатини експериментальним методом на тваринах дослідили можливість 

захисту внутрішнього вуха від небажаних впливів ототоксичних препаратів [235]. 

В аудіології використовують поняття «психогенна» втрата слуху, яке 

характеризується погіршенням слуху на фоні психоемоційних проблем, внаслідок 

яких страждає тільки функція звукосприйняття, без анатомічних чи фізіологічних 

змін. Зазвичай психогенній втраті слуху передує психоемоційний фактор, 

раптовість виникнення, відсутність органічних змін, порушена розбірливість 
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мови. Діагностувати такий розлад слуху можливо за допомогою методів 

об’єктивної аудіометрії, зокрема отоакустичної емісії та КСВП [29,41,135,236]. 

На стан слухового аналізатора значний вплив мають фактори екології, 

акутравми, шуму, надмірних звукових подразників навколишнього середовища 

[85, 90]. 

В сучасному житті шум такої інтенсивності, яка створює дискомфорт і 

больові відчуття, зустрічається досить часто. Слід зауважити, що етіологічна роль 

шумового фактора у розвитку професійної приглухуватості зараз не викликає 

сумніву, проте механізм розвитку цієї патології складний і постійно 

доповнюється новими даними [78, 85]. 

Важливу роль в розвитку СНП відіграють розлади кровообігу в судинах, 

що живлять внутрішнє вухо і головний мозок, особливо його стовбуровий відділ 

– головним чином в судинах вертебрально-базилярної системи. Крім захворювань 

судинної системи, що відіграє безпосередню участь в патогенезі пошкодження 

внутрішнього вуха, кохлео-вестибулярні порушення бувають і при хворобах, які 

не є судинними, але де, однак, вирішальне значення в патогенезі наявних при 

цьому ушкоджень внутрішнього вуха мають певні зміни в судинах. Це такі 

захворювання, як нефрит, цукровий діабет і деякі інші хвороби обміну речовин. 

Порушення обміну речовин відбиваються на стані судинної системи, призводять 

до утворення токсинів і, таким чином, нерідко впливають на різні відділи 

слухового аналізатора [67].  

Відомий факт, що за участю вітаміну Д відбуваються численні процеси в 

організмі людини [167, 215, 218, 248]. Наявні дослідження, що підтверджують 

зв’язок рівня вітаміну Д в сироватці крові та стану внутрішнього вуха. Дефіцит 

вітаміну D може проявлятися через порушення метаболізму кальцію, які 

відіграють важливу роль у проникності мембрани. Низький рівень вітаміну D і 

кальцію може призвести до демінералізації, дегенеративних змін у спіральній 

зв’язці, судинній смужці та волоскових клітинах завитки. Ряд досліджень 

вказують на покращення слуху після відновлення рівня вітаміну D у сироватці 

[20, 131, 138, 158, 177]. 
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Цереброваскулярні захворювання займають одне з провідних місць серед 

етіологічних факторів розвитку СНП [62]. 

В неврологічній практиці часто зустрічаються пацієнти з поєднаним 

пораженням слухової та вестибулярної частин присінково-завиткового нерва. 

При цьому зниження слуху та шум у вухах поєднуються з епізодами системного 

головокружіння, що супроводжується нудотою, блюванням, порушенням 

рівноваги. Найчастішими причинами є хвороба Меньєра, гострі порушення 

кровообігу в басейні лабіринтної артерії, невринома слухового нерва [81]. При 

вертебро-базилярній недостатності мають місце сенсоневральні прояви в 

периферичному відділі слухового аналізатора, що в свою чергу вимагає 

підвищеної уваги до таких пацієнтів, так як вони становлять групу ризику по 

розвитку та прогресуванню СНП [16, 28]. 

Бобошко зі співавторами (2016) виявили порушення, що свідчать про 

мультирівневе пораження центральних ланок слухового аналізатора при 

розсіяному склерозі від стовбурових структур до кори головного мозку. 

Найбільш чутливими виявились мовні тести на фоні перешкоди та оцінка ступеня 

пригнічення ОАЕ на частоті продуктів спотворення в умовах контрлатерального 

маскування [9]. 

Виникнення СНП пов’язують і з ендокринними захворюваннями [24, 67, 

172].  

Одним із найпоширеніших захворювань, що супроводжуються значними 

судинними порушеннями в усіх органах і системах організму, є цукровий діабет 

(ЦД). Мікроангіопатії, які спостерігаються у хворих ЦД, визначаються і в 

судинах внутрішнього вуха [117, 118, 152, 161]. Незалежно від ґенезу цукровий 

діабет може проявлятися порушеннями слуху [32, 34, 35, 67, 65, 176, 177, 205]. 
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1.2 Ускладнення, перебіг та стан слухової системи при цукровому 

діабеті  

 

Однією з найактуальніших проблем людства є цукровий діабет. Щороку 14 

листопада у світі відзначається Всесвітній день боротьби з цукровим діабетом. 

Дата обрана в знак визнання заслуг одного з відкривачів інсуліну Фредеріка 

Бантінга, який народився 14 листопада 1891 р. Щороку заходи у Всесвітній день 

боротьби з цукровим діабетом спрямовані на підвищення обізнаності щодо 

профілактики цього захворювання, а також покликані привернути увагу медиків 

та населення загалом до вирішення цієї медико-соціальної проблеми. Цей день є 

нагадуванням всьому прогресивному людству про те, що поширеність 

захворювання невпинно зростає.  

Як стверджують у 9-ому виданні «Діабетичного атласу» (2019 р.), у світі 

зареєстровано 463 млн. Дорослих осіб віком 20-79 років , що страждають на ЦД, 

що складає 9,3 % від загальної кількості населення планети, тобто кожна 11 

людина страждає на ЦД [178, 259]. 

До 2040 р. експерти прогнозують 642 млн. осіб, що свідчить про зростання 

захворюваності на 48 %, а поширеності недуги до 10,4%. На регіональному рівні 

поширеність захворюваності на ЦД по вікових показниках в Африці становить 

3,8%, в Європі – 7,3%, на Близькому Сході та в Північній Африці – 10,7%, у 

Північній Америці та Карибських островах – 11,5%, у Південній та Центральній 

Америці – 9,6%, у Південно-Східній Азії – 9,1%, а в Західній частині Тихого 

океану – 8,8%. Китай, Індія та США залишаються трьома провідними країнами з 

найбільшою кількістю людей з ЦД [157]. В промислово розвинутих країнах 

розповсюдженість ЦД складає 6-7% і має тенденцію до подальшого росту, 

особливо у вікових групах старше 40 років. Незважаючи на високу поширеність 

діагностованого ЦД, цілих 193 мільйони людей, що представляють близько 

половини всіх людей з ЦД, не знають про своє захворювання [144, 157, 178]. 
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Згідно статистичних даних, до 2000 р. це захворювання забрало життя 

майже 1 млн. людей, а до 2019 р. від цукрового діабету у світі померло вже 4,2 

млн. людей [178, 267]. 

Найпоширенішою формою діабету є ЦД 2-го типу, на який припадає 90% 

діагностичних випадків ЦД [141,166]. 

За статистичними даними станом на 2017 рік в Україні зареєстровано понад 

2 757,7 млн. осіб з ЦД, що становить більше 2% усього населення України, але 

реальна кількість хворих значно (у два-три рази) вища. Приблизно з 87 до 91% 

всіх людей з ЦД, по оцінках мають ЦД 2 типу [68, 95]. Варіабельність показників 

вуглеводного обміну, стан хронічної гіперглікемії, вважають провідними 

чинниками розвитку і прогресування мікро- і макроваскулярних ускладнень ЦД, 

а результати великих епідеміологічних досліджень свідчать про потребу 

інтенсифікації глікемічного контролю з метою їх профілактики [45, 46, 51, 56, 69, 

86, 88, 89, 122, 137, 188, 223]. 

ЦД – це захворювання, типовим проявом якого є хронічна гіперглікемія та 

глюкозурія, обумовлені абсолютною чи відносною інсуліновою недостатністю, 

що призводить до порушення обміну речовин, ураження судин (ангіопатії), 

нейропатії та патологічних змін в різних органах та тканинах. Захворюваність ЦД 

росте із року в рік, що пояснюється як кращим його виявленням, так і істинним 

зростанням [51, 67, 95, 122, 140, 221]. 

Поряд з серцево-судинними, онкологічними захворюваннями і хронічними 

обструктивними захворюваннями легень цукровий діабет відноситься до 

чотирьох основних категорій неінфекційних захворювань, що тягнуть за собою 

зростаюче навантаження на систему охорони здоров’я, і завдає шкоди 

економічному розвитку і створює загрозу благополуччю значних груп населення, 

особливо у віці 50 років і старше [30]. 

Цукровий діабет за патогенезом поділяють на два типи. Головною ланкою 

патогенезу ЦД І типу (інсулінозалежного) є руйнування β-клітин підшлункової 

залози, коли виникає абсолютний дефіцит інсуліну, розвиваються тяжкі 

метаболічні порушення і настає клінічний період хвороби. Провідними 
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патофізіологічними механізмами ЦД 2 типу (інсуліноненезалежного) вважають 

зниження чутливості тканин до інсуліну (інсулінорезистентність) та дисфункцію 

β-клітин підшлункової залози, в результаті чого порушується гомеостаз глюкози 

у вигляді хронічної гіперглікемії [63, 67, 182, 267]. β-клітини поступово 

втрачають здатність реагувати на збільшення рівня глюкози. виникає відносний 

дефіцит інсуліну. Гіперінсулінемія є основною ознакою інсулінорезистентності 

незалежно від толерантності до глюкози [20]. 

Як правило, ЦД І типу виникає у дітей, підлітків та молодих людей, але 

може починатися в будь-якому віці. Цукровий діабет ІІ типу уражає людей у віці 

понад 40 років [30].  

ЦД 2 типу характеризується порушенням всіх видів обміну (вуглеводного, 

жирового, білкового, вітамінного і водно-сольового), широким спектром 

гормонально-метаболічних порушень, найважливішими проявами яких є 

дисліпідемія, посилення вільнорадикальних процесів (оксидантний стрес), 

глікування білків (гемоглобіну, рецепторних і ферментних білків), порушення 

секреції та дії багатьох гормонів і гормоноподібних біологічно активних речовин, 

зниження рівня оксиду азота [57, 71, 80, 123, 150, 211, 216, 222, 266]. 

Одним із захворювань, яке часто супроводжує цукровий діабет є 

артеріальна гіпертензія. Надмірний оксидантний стрес і субклінічне хронічне 

системне низькоінтенсивне запалення є визначальними чинниками дисфункції 

ендотелію, порушень реактивності судин, підвищеної опірності периферичних 

судин і порушень обміну глюкози та ліпідів. Усі ці механізми призводять 

до підвищення рівня артеріального тиску (АТ) і глюкози в плазмі крові шляхом 

змін гемодинамічного та гліколіпідного обмінів [91]. 

Значну роль дослідники відводять впливу вітаміну Д на перебіг ЦД 2-го 

типу [49, 147]. Низький рівень вітаміну D у сироватці крові таких пацієнтів 

розглядається як прогностичний показник подальшого розвитку судинних 

уражень. При корекції дефіциту вітаміну D відмічено покращення стану 

компенсації ЦД [31, 49, 50, 79, 82, 130, 203]. 



35 

Ендотеліальна дисфункція є важливою данкою в прогресуванні 

кардіоваскулярної патології [11]. Зміни функціонального стану ендотелію, 

порушення гемостазу, метаболічний синдром та дисліпідемії відіграють важливу 

роль в розвитку ІХС, АГ, атеросклерозу у хворих із ЦД 2 типу, чим зумовлюють 

тяжкість перебігу та прогноз захворювання [208, 225,244]. 

Ураження нервової системи при ЦД є результатом взаємодії метаболічних, 

судинних, дизімунних та генетичних чинників [114]. При ЦД відбувається 

масивне пошкодження усіх компонентів периферичної нервової системи, зокрема 

нейронів дорсальних корінцевих гангліїв, що отримало назву діабетичної 

нейропатії (ДН). Діабетичну полінейропатію лише умовно можна вважати його 

ускладненням, оскільки функціональні порушення периферичної нервової 

системи спостерігаються вже в дебюті захворювання, що пов’язано з високою 

чутливістю нервових клітин до підвищеної концентрації глюкози [17, 40, 43, 83]. 

При ДП уражаються як проксимальні, так і дистальні периферичні сенсорні і 

моторні нерви, в також вегетативна нервова система [30, 61, 125]. 

Основною ланкою патогенезу розвитку нейропатії є гіперглікемія, яка 

викликає нейрональне пошкодження внаслідок внутрішньоклітинного 

підвищення рівня глюкози з надлишковим метаболізмом і накопиченням 

токсичних продуктів, підвищенням внутрішньоклітинного осмотичного тиску, 

набряком нейронів. Патологічні процеси призводять до ішемії та активації 

перекисного окиснення ліпідів, що, у свою чергу, веде до порушення тонусу 

судин, зменшення кровотоку в нервових волокнах і гіпоксії ендоневрію. 

Оксидативний стрес, причиною розвитку якого при ЦД є утворення надлишку 

вільних радикалів з інтенсифікацією перекисного окиснення ліпідів, окисної 

модифікації білків та ДНК на фоні слабкості власної антиоксидантної системи, 

вважається фундаментальним механізмом у патогенезі всіх ускладнень ЦД, 

включаючи нейропатію [114]. 

Демієлінізація нервових волокон, яка відбувається при діабетичній 

полінейропатії значною мірою залежить від рівня глікозильованого гемоглобіну 

та досконалості глікемічного контролю [46, 54, 55, 61, 97, 125, 201]. У патогенезі 
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розвитку демієлінізації нервових волокон доведено роль периферичного 

мієлінового білка 22 (ПМБ 22) [51, 52, 165, 169, 191, 206]. 

Цукровий діабет характеризується генералізованим ураженням як дрібних 

судин (мікроангіопатія), так і судин середнього та великого калібру 

(макроангіопатія). При цьому важливу роль відіграють порушення судинного 

тонусу, зміни характеру та швидкості кровообігу, агрегація форменних елементів 

крові, потовщення базальної мембрани судинної стінки, деформація капілярів і, 

як наслідок цього - тканинна гіпоксія, пошкодження різних органів [13, 23, 100]. 

В прогресуванні судинних ускладнень ЦД важливу роль відіграють механізми 

«метаболічної пам’яті» [100]. 

Судинні порушення при ЦД не можуть не позначитись на стані такої 

чутливої сенсорної системи як слухова. Мікроангіопатії, які спостерігаються у 

хворих на ЦД, визначаються і в судинах внутрішнього вуха [51, 66, 117, 118, 161]. 

За даними низки авторів, ЦД може супроводжуватися порушеннями слухової 

функції [24, 32, 34, 35, 60, 65, 67, 70, 121, 124, 153, 172, 176, 195, 204, 205, 229, 

230].  

Однак характер патогенетичного зв’язку між цими захворюваннями 

залишається маловивченим [65]. Для пояснення характеру зв’язку між 

порушенням слуху і цукровим діабетом існують дві гіпотези. Перша полягає в 

тому, що порушення вуглеводного обміну не є самостійним фактором розвитку 

приглухуватості, а тільки прискорює прояви вікових змін слуху – пресбіакузису 

(«гіпотеза коморбідності») [205]. 

Друга гіпотеза (так звана «гіпотеза ускладнення») передбачає специфічний 

патогенетичний зв’язок СНП з ЦД ІІ типу. При цьому порушення слуху 

розглядається як одне з діабетичних ускладнень, що розивається за механізмом 

мікроангіопатії, нейропатії та енцефалопатії в тканинних елементах слухового 

аналізатора. Ряд дослідників вказують, що цю гіпотезу підтверджує те, що 

патоморфологічним субстратом СНП при ЦД є мікроангіопатія, нейропатія та 

енцефалопатія, які стосуються анатомічних ланок аналізатора [66, 228, 268]. 
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При дослідженні слухової функції при ЦД багато авторів вказують на 

зниження слуху, шум у вухах, закладеність вух. Спостерігали переважно 

тотальне пошкодження слухового аналізатора, прогресуючу, поступову, 

білатеральну приглухуватість. При аудіометричному обстеженні визначалися 

порушення сприйняття у високому та розширеному діапазоні частот [24, 35, 66, 

67, 119, 133, 204]. 

Центральні порушення слухового аналізатора виявляли при застосуванні 

СВП. Проведені дослідження дозволяють припустити, що центральна нейропатія 

слухового аналізатора при ЦД є частим специфічним пошкодженням нервової 

тканини головного мозку і розвивається не залежно від класичної діабетичної 

нейропатії, що вражає периферичні нерви [116, 119, 170, 226, 240, 247, 262]. 

Результати реєстрації СВП у пацієнтів з ЦД за даними різних авторів 

виявляли зменшення амплітуди піку V [192] або всіх піків [194], збільшення 

латентності піку V [193], збільшення латентності інтервалу I-V [133, 170, 193, 

194, 226, 229, 253]. Такі зміни свідчать про скорочення нейрональної клітинності 

у синаптичних ділянках аналізатора (зменшення амплітуди піку), про зниження 

швидкості проведення та/або порушення синхронності проведення сигналу на 

ретрокохлеарній ділянці через пошкодження мієлінової оболонки (збільшення 

латентності) [1, 93, 226]. 

За допомогою метода отоакустичної емісії у хворих на ЦД виявляли 

ураження периферійного відділу слухового аналізатора [66, 156, 162, 183, 197, 

239, 241]. 

Дослідження показали, що частота і ступінь пошкодження слухового 

аналізатора залежать від віку хворих, тривалості діабету та важкості 

захворювання та наявності ускладнень [24, 184]. На основі цього слід очікувати 

частіші прояви порушень слуху в пацієнтів із збільшенням тривалості ЦД [209, 

245]. 

Ризик розвитку хронічних діабетичних ускладнень підвищується при пізній 

діагностиці ЦД, незадовільному глікемічному контролі, гіпоглікемічних станах в 

анамнезі [18, 19, 46]. Є дослідження, що підтверджуються зв’язок СНП з 



38 

глікемією натще, рівнем глікованого гемоглобіну (HbA1c) та постпранідальною 

глікемією [180, 186, 192, 256]. 

Серед судинних змін, що впливають на зниження слуху при діабеті, 

важливе місце відводиться церебральному атеросклерозу, атеросклеротичним 

процесам в судинах внутрішнього вуха, діабетичній мікроангіопатії, а також 

підвищенню артеріального тиску. Вкрай несприятливий вплив на стан слухового 

аналізатора в пацієнтів з ЦД мають різкі перепади рівня цукру в крові, 

відсутність достатнього глікемічного контролю, гіпоглікемічні стани та наявність 

хронічних діабетичних ускладнень [116, 180, 209]. 

M. Acuna Garcia і співавтори (1997) досліджували хворих на ЦД 2-го типу. 

За допомогою аудіологічних досліджень виявили двобічне, симетричне зниження 

слуху на високих частотах переважно у пацієнтів з діабетичною ретинопатією та 

нефропатією. Автори проаналізували вплив і дійшли висновку, що порушення 

слуху розвивається переважно за рахунок ангіопатичних уражень [117, 118]. 

Ряд авторів вказує на дисфункцію лабіринту у осіб та наявність 

вестибулярної дисфункції [24]. 

При дослідженні ЦД в експериментальних моделях в основному на 

пацюках вчені дійшли до висновку, що причиною шкідливого впливу на слух є 

мікроангіопатія у внутрішньому вусі [153,199]. У тварин з ЦД виявили 

потовщення базальної мембрани капілярів судинної смужки, та ураження нервів і 

судин внутрішнього вуха при ЦД, що може бути важливим фактором в ураженні 

нервових клітин внутрішнього вуха [252]. 

В наш час встановлено, що порушення різних видів обміну речовин 

відображаються на функції внутрішнього вуха [67, 153]. Такі порушення 

характерні для ЦД. Враховуючи, що число хворих діабетом постійно 

збільшується, дослідження слухової функції при даній патології набуває 

особливого значення [31, 68,95]. 
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1.3 Діагностика сенсоневральних порушень слуху 

 

Важливою умовою ефективності лікувально-профілактичних заходів при 

сенсоневральній приглухуватості є своєчасна і точна діагностика [93]. Значна 

поширеність слухових порушень, їх поліетіологічність, складність діагностики та 

лікування визначають завдання пошуку нових методів виявлення ауральних та 

екстраауральних розладів з метою їх виявлення на ранніх стадіях. 

Для діагностики СНП використовується ціла низка клінічних та 

інструментальних – психоакустичних, електроакустичних, електрофізіологічних 

– методів обстеження [1, 93, 102, 188]. Клінічні обстеження, як от вивчення скарг 

пацієнтів та збір анамнезу, не втратили своєї актуальності, незважаючи на 

вражаючий технічний поступ останніх років у медицині [85]. 

Однією з важливих ознак СНП будь-якої етіології є вушний шум (tinninus), 

що є поширеною скаргою і значно впливає на якість життя пацієнтів [22, 27, 36, 

37, 21, 58, 90, 160, 179, 234]. 

Досить часто зниження слуху відбувається непомітно (при поступовому 

зниженні), однак при появі шуму, який може бути нестерпним та тяжко 

переноситься, хворий акцентує увагу на зміні свого стану, що і примушує його 

звернутися за допомогою до спеціаліста [59]. 

Більшість епізодів втрати слуху, що обумовлені порушеннями у 

внутрішньому вусі, також часто супроводжуються запамороченням [101]. 

Найбільш інформативними і доступними методиками, які дозволяють 

якісно і кількісно оцінити порушення слухової функції до теперішнього часу 

залишаються психоакустичні дослідження, камертональні проби, тональна і 

мовна аудіометрія [1, 85, 93, 102, 188]. Дослідження слуху мовою, як простий і 

доступний метод, використовують для оцінки ступеня приглухуватості та 

диференційної діагностики захворювань органа слуху.  

Методика мовної аудіометрії полягає у визначенні залежності розбірливості 

мови від рівня інтенсивності сигналу. Характер змін розбірливості мови залежить 

від типу ураження слухового аналізатора. Так, при захворюваннях 
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звукопровідного апарату здатність розрізняти мову зберігається. У випадку 

порушення функції завитки відзначається явище парадоксального падіння 

розбірливості мови при зростанні її інтенсивності [101, 102]. 

Тональна порогова аудіометрія довгі роки була основним способом 

моніторингу слухової функції. Як найбільш доступний та досить інформативний 

метод обстеження слухової функції суб’єктивна аудіометрія не втрачає своєї 

актуальності і сьогодні [102, 159, 210]. Цей метод реєструє пороги чутливості 

слуху при виборі стандартних частот від 250 до 8000 Гц [67,93], допомагає 

класифікувати форми втрати слуху на легку, середню та тяжку, також дозволяє 

віддиференціювати кондуктивну втрату слуху від сенсоневральної чи змішаної.  

Згідно критеріїв ВООЗ стан приглухуватості верифікується на порогах 

чутливості тонів на трьох мовних частотах (0,5, 1, 2 кГц), починаючи з 25 дБ 

[ВООЗ]. При СНП за даними порогової тональної аудіометрії реєструється 

порушення звукосприйняття, характерна відсутність кістково-повітряного 

інтервалу та більш високі пороги сприйняття звуків у діапазоні частот від 4 до 8 

кГц. Важливе значення для ранньої діагностики слухових порушень ще до 

розвитку чітких клінічних проявів має аудіометрія у розширеному діапазоні 

частот (9-20 кГц) [217]. 

Відомо, що підвищення порогів чутливості до тонів в області 6-8 кГц та 

вище не впливає на сприйняття розмовної мови і хворі часто не помічають 

виникнення слухових розладів. Порушення сприйняття мови проявляється тільки 

при збільшення порогів сприйняття звуків у зоні мовних частот 0,5; 1 і 2 кГц 

[102, 217].  

Не втрачає свого значення і вивчення надпорогових аудіометричних тестів, 

які допомагають виявити феномен прискореного наростання гучності (ФПНГ) 

або рекруітменту. ФПГН – це підсилене наростання сприйняття гучності звуку у 

хворому вусі порівняно зі здоровим при інтенсивності звуку, яка перевищує 

порогову величину. Підсилене наростання сприйняття гучності пов’язане з 

порушеннями слуху , зокрема, ураженням клітин Кортієва органа, в основі якого 

лежить процес залучення у реакцію відповіді на подразник, що досягає певної 
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сили, більшого числа нервових клітин, аніж це відбувається в нормі. На думку 

більшості дослідників, ФПНГ є одним з найбільш ранніх діагностичних та 

прогностичних критеріїв можливого ураження рецепторного апарату завитки є 

[102]. 

Найбільш поширеним методом надпорогової аудіометрії для виявлення 

феномена прискореного зростання гучності (ФПНГ), який характерний для 

порушень в області рецепторного відділу слухового аналізатора, є визначення 

диференційного порогу (ДП) сприйняття сили звуку за Люшером. Ця методика 

дозволяє дослідити здатність слухового аналізатора розрізняти мінімальні зміни 

звуку за інтенсивністю [93]. 

Крім психоакустичних, суб’єктивних методів дослідження слухової функції 

існує ціла низка об’єктивних методик дослідження стану слухового аналізатора. 

До таких методів відноситься отоакустична емісія, імпедансна аудіометрія та 

реєстрація слухових викликаних потенціалів. Ці методи не потребують 

отримання від пацієнта інформації щодо його відчуттів, прилад фіксує безумовні 

реакції організму на слухові подразники [85, 93, 101, 102]. 

Акустична імпедансометрія дозволяє оцінити як стан системи 

звукопроведення, так і звукосприйняття.  

Імпедансна аудіометрія, зокрема її частина – акустична рефлексометрія, 

побудована на реєстрації акустичного рефлексу внутрішньовушних м’язів.  

Отоакустична емісія (ОАЕ) – метод діагностики в отології, який дозволяє за 

допомогою надчутливого мікрофону та подальшої обробки сигналу реєструвати 

звуки, що генеруються зовнішніми волосковими клітинами, а отже оцінити стан 

рецепторного апарату слухового аналізатора [12, 26, 104, 128, 264]. Існує два 

різновиди ОАЕ: 

- отоакустична емісія на частоті продуктів спотворення (ПСОАЕ) або 

distortion product otoacoustic emission – DPOAE; 

- затримана викликана отоакустична емісія (ЗВОАЕ). 

DPOAE частіше за все використовують для скринінгу, так як він швидкий і 

простий у використанні. При DPOAE вимірюються так звані продукти 
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спотворення, які є коливаннями базилярної мембрани на додаткових частотах, що 

були відсутні в звуковому стимулі. Реєстрація DPOAE можлива в діапазоні 

частот від 500 до 4000 Гц, а при розширенні до 8000 Гц. Деколи порушення 

коливання волоскових клітин, які можна зареєструвати, виникає раніше, ніж 

клінічні прояви. Тому його часто використовують для скринінгу можливих 

порушень слуху на виробництві, для попередження негативного впливу шуму, у 

пацієнтів, які приймають ототоксичні препарати для корекції доз та у 

новонароджених для виявлення будь-яких вад слуху [26, 73, 99, 104, 181, 227, 

264].  

Результати ЗВОАЕ відображаються у вигляді спектру, що дає можливість 

оцінити частоти, на яких не працюють волоскові клітини [8]. Дослідники 

зазначають, що точність результатів ЗВОАЕ перевищує DPOAE, але є недолік 

полягає в обмеженні верхньої межі спектру частотами 4,5-5 кГц. Варто зазначити, 

що в експериментальних роботах на тваринах дослідники надають перевагу саме 

цьому методу [12, 26]. 

Тимпанометрія частіше використовуються для диференційної діагностики 

та для виявлення запальних захворювань середнього вуха, які часто можуть 

викликати погіршення слуху у пацієнтів.  

При СНП страждають і центральні відділи слухового аналізатора, що 

потребує дослідження їх стану. Об’єктивною методикою оцінки стану 

центральних відділів слухового аналізатора, що широко застосовується в 

аудіології є реєстрація слухових викликаних потенціалів (СВП) [174, 212, 

231, 232, 243, 250, 290]. 

Слухові викликані потенціали, зокрема коротко та довголатентні 

(відповідно КСВП та ДСВП) забезпечують отримання об’єктивних результатів 

клінічних досліджень Метод реєстрації СВП грунтується на реєстрації 

біоелектричних процесів, які виникають у певних структурах головного мозку під 

час проходження стимулу по невральним структурам у відповідь на звукові 

подразники, що досягається шляхом виділення, підсилення та усереднення 
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певних сигналів із загальномозкової біоелектричної активності головного мозку 

[1, 39, 93]. 

На думку Л.Р. Зенкова, М.А. Ронкина (2013), метод реєстрації слухових 

викликаних потенціалів дозволяє виявити ранні зміни в функціонуванні стовбуру 

мозку та його кори, а також може бути корисним при таких формах патології, 

коли відсутні виражені деструктивні зміни в стовбуромозкових та коркових 

структурах головного мозку [39]. 

Ранні СВП називаються коротколатентними (КСВП) формуються з 

народження, а тому протягом життя не змінюють своїх характеристик і є 

однаковими як для дорослих, так і для дітей. Також, КСВП є об’єктивним 

методом, який можна реєструвати незалежно від сну та концентрації уваги на 

звуковому стимулі [10, 36, 290]. 

Для вивчення результатів дослідження оцінюють графік реєстрації КСВП, 

наявність чи відсутність КСВП, поріг виникнення та морфологічні 

характеристики хвиль (амплітуда піків, латентність піків, міжпікові інтервали) 

Дані КСВП мають важливе значення при диференційній діагностиці 

периферичного чи центрального ураження структур слухового аналізатора [36, 

262]. 

Пізні СВП (середньо- та довголатентні) формуються не з народження і 

зріють протягом всього життя, тому змінюють свої характеристики залежно від 

віку. При цьому вони досить чутливі до функціонального стану ЦНС, зовнішніх 

подразників, стану бадьорості та сну. Внаслідок значної чутливості до 

емоційного стану пацієнта ССВП не мають широкого використання в клінічній 

практиці, тому що найкраще реєструються під час седації або сну, корелюють з 

віком та навіть статтю пацієнта. Так, у дорослих вона може бути коротшою. У 

жінок вона ж реєструється дещо скороченою, порівняно з чоловіками того ж віку 

[93, 102, 290].  

Дослідження стану коркових відділів слухового аналізатора за даними 

довголатентних слухових викликаних потенціалів (ДСВП) є важливим при 

діагностиці перцептивних порушень слуху [1, 93, 102, 174]. 



44 

При діагностиці сенсоневральних порушень слуху важливо досліджувати 

органи і системи, які впливають на стан слухового аналізатора (насамперед, 

мозковий кровообіг та функціональний стан ЦНС) – оцінювати так звані 

екстраауральні прояви. Оскільки судинні порушення супроводжують виникнення 

і розвиток СНП будь-якої етіології порушення церебральної гемодинаміки 

відіграють вагому роль у розвитку СНП [85, 103]. 

Одним з найбільш ефективних методів дослідження мозкового кровообігу, 

який дозволяє якісно і кількісно оцінити функціональний стан судин головного 

мозку у обстежуваних осіб є реоенцефалографія (РЕГ) [39]. Це неінвазивний 

метод, який характеризується відносно простотою проведення, достатньою 

надійністю та об'єктивністю результатів, високою інформативністю і відсутністю 

протипоказань до застосування.  

Дослідити функціональний стан ЦНС у хворих з сенсоневральними 

порушеннями слуху є можливим при застосуванні електроенцефалографії (ЕЕГ). 

ЕЕГ є об’єктивною, неінвазивною методикою, що дозволяє оцінити ступінь 

ураження структур головного мозку та дає змогу об’єктивно виявити локальні і 

генералізовані зміни біоелектричної активності головного мозку [39, 198, 237]. 

Магнітно резонансна томографія (МРТ) та комп’ютерна томографія 

скроневих кісток допомагає виявляти структурні причини втрати слуху, серед 

яких найчастіше зустрічається пухлини головного мозку [101]. 

При СНП часто страждає і вестибулярна система. Для оцінки вестибулярної 

функції використовується комплекс діагностичних підходів – вестибулометрія, 

вивчення ністагму, стато-кінетичної рівноваги, стабілометрія та ін. [101]. 

Порушення вестибулярної функції відбиваються на загальному стані та значно 

погіршують якість життя пацієнтів [24, 92, 214, 254]. 

Зважаючи на поліетіологічність, складність патогенезу, значну поширеність 

та соціальну важливість захворювання, СНП вимагає ретельного підходу до 

діагностики з метою комплексної оцінки стану слухового аналізатора та 

наступним визначенням тактики лікування.  
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На думку Т.В. Шидловської, Т.А. Шидловської [101, 102], у хворих на 

СНП, незалежно від її ґенезу, а також від того, це гостра, чи хронічна форма, 

перед визначенням тактики лікування доцільно провести якомога більш детальне 

обстеження пацієнтів з застосуванням додаткових методів дослідження, та у разі 

необхідності – залучення фахівців інших спеціальностей. Алгоритм 

діагностичних заходів включає в себе детальний збір анамнезу, звертаючи при 

цьому увагу не тільки на скарги з боку слухової функції (порушення слуху, шум у 

вухах, закладеність вух), але і на екстрауральні скарги такі як наявність 

головного болю, запаморочення, тяжкості в області потилиці, порушення сну, 

лабільність ЦНС, зниження працездатності та ін.; повне клінічне ЛОР-

обстеження, дослідження "живої" мови, камертональні проби Бінга і Федерічі, 

порогову і надпорогову та мовну аудіометрію, визначення порогової чутливості 

до тонів розширеного діапазону частот (10, 12, 14 і 16 кГц), проведення 

акустичної імпедансометрії, реєстрація стовбуромозкових та коркових слухових 

викликаних потенціалів, отоакустична емісія. Важливими також є додаткові 

обстеження щодо стану серцево-судинної та центральної нервової систем, 

насамперед визначення стану судин каротидної та вертебрально-базилярної 

систем за даними РЕГ, ультразвукова доплерографія судин голови та шиї, 

дослідження біоелектричної активності головного мозку за даними ЕЕГ, 

визначення функції вестибулярного аналізатора, загальні лабораторні 

дослідження, використання додаткових методів дослідження та залучення інших 

спеціалістів, МРТ так КТ в окремих випадках [87, 102, 103]. 

Комплексний підхід до діагностики сенсоневральних порушень дозволяє 

оцінити стан різних відділів слухового аналізатора – периферичного, 

стовбуромозкового і коркового, а також виявити ауральні та екстраауральні 

розлади, що можуть мати місце у випадку СНП.  
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1.4 Обговорення даних літератури 

 

Слух є одним з найважливіших сенсорних органів чуття, що забезпечує 

функцію орієнтації в просторі та є важливим комунікативним засобом для 

взаємодії у суспільстві. За даними світової статистики зниження слухової функції 

різного ступеню має тенденцію до зростання, що робить проблему порушень 

слуху глобальною та соціально значимою.  

Сенсоневральні ураження слуху становлять значну частку всіх випадків 

слухових порушень. СНП є надзвичайно поширеною патологією і її 

багатогранний вплив на якість життя зумовлює пильну увагу дослідників 

багатьох країн до діагностики, вибору адекватного лікування та профілактики 

даного захворювання. Саме тому протягом багатьох років і до цього часу питання 

ранньої діагностики, лікування і профілактики сенсоневральної приглухуватості 

будь-якої етіології є надзвичайно актуальним. 

Зважаючи на складний етіопатогенез, провідна роль в розвитку СНП 

відводитсья судинному фактору, в основі якого лежить порушення кровообігу в 

лабіринтній артерії внаслідок вертебробазилярної недостатності [76]. Разом з тим 

велика кількість чинників впливаючи на стан слухового аналізатора приводить до 

значних змін в передачі імпульсу до завитки і відповідно сенсоневральних 

порушень. 

Одним із захворювань, яке супроводжується значними судинними 

порушеннями є цукровий діабет. За останні десятиліття цукровий діабет зокрема 

ІІ типу набув характеристики неінфекційної пандемії, що набирає обертів. 

Активна розробка та втілення в життя діагностичних та лікувальних алгоритмів 

корекції рівня глюкози в крові сприяє збільшенню тривалості життя пацієнтів з 

цукровим діабетом. Проте разом з тим зростає кількість макро- та 

мікроангіопатій, а також нейропатій.  

Судинні порушення при ЦД разом із порушеннями обміну речовин, які 

супроводжують цукровий діабет, не можуть не позначитись на стані такої 
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чутливої сенсорної системи як слухова. Судинні зміни при ЦД впливають на стан 

різних відділів слухового аналізатора.  

Незважаючи на достатній об’єм даних, що вказують на асоціацію 

цукрового діабету та СНП характер впливу компенсації порушень вуглеводного 

обміну на стан слухової функції залишається суперечливим. Результати 

численних досліджень свідчать про погіршення слухової функції при відсутності 

достатнього глікемічного контролю та наявності хронічних діабетичних 

ускладнень.  

Удосконалення методів діагностики СНП та ретельніший аналіз результатів 

досліджень дала можливість розширити знання про взаємозв’язок ЦД та СНП. 

Однак характер взаємовідносин цих двох захворювань (коморбідність чи 

ускладнення) залишається остаточно не з’ясованим. Бракує інформації для 

цілісної оцінки впливу цукрового діабету на стан різних структур слухового 

аналізатора. Також не достатньо вивченим є характер слухових порушень в 

залежності від особливостей перебігу цукрового діабету ІІ типу та факторів 

ризику щодо розвитку СНП у таких хворих. 

В сучасному суспільстві спостерігається тенденція до росту як 

захворюваності на ЦД так і СНП, а отже і зростає актуальність даної проблеми. 

Таким чином, питання всебічного вивчення стану слухової функції при ЦД з 

урахуванням його типу є актуальним питанням сучасної медицини та потребує 

подальших досліджень. Рання діагностика сенсоневральних порушень слуху у 

пацієнтів з цукровим діабетом сприятиме запобіганню прогресуванню важких 

форм СНП та своєчасному застосуванню лікувально-профілактичних заходів. 

Зазначені дані свідчать про необхідність всебічного вивчення даної 

проблеми, що й визначило доцільність проведення даного дослідження. 
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДИ ОБСТЕЖЕННЯ ТА ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

ДОСЛІДЖУВАНИХ ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ ІІ ТИПУ 

 

2.1 Методи дослідження пацієнтів з ЦД ІІ типу та СНП 

 

З метою досягнення поставленої мети та завдань нашої роботи ми 

застосували комплекс клінічних та інструментальних методів дослідження. 

Комплексне дослідження включало в себе ретельне клінічне отоларингологічне 

обстеження, тональну порогову, надпорогову і мовну аудіометрію, дослідження 

стовбуромозкових та коркових слухових викликаних потенціалів, дослідження 

отоакустичної емісії на частоті продуктів спотворення, дослідження стану 

біоелектричної активності головного мозку за даними електроенцефалографії, 

лабораторні методи – визначення рівня вітаміну Д та ПМБ в сироватці крові. 

Перш за все нами було проведено детальний збір анамнестичних даних 

захворювання, аналіз скарг пацієнтів, загальний клінічний отоларингологічний 

огляд хворих з метою виявлення гострих та хронічних запальних захворювань 

ЛОР-органів, а також їх ускладнень та наслідків, які могли б вплинути на 

результати проведених нами досліджень. Обстеження стану ЛОР-органів 

складалося з отоскопії, передньої та задньої риноскопії, орофарингоскопії. 

Аудіометричне дослідження проводилося на попередньо прокаліброваних 

приладах в звукоізольованій камері з шумовим фоном не вище 30 дБ за 

допомогою клінічного аудіометра АС-40, AD 229E фірми «Interacoustics» (Данія), 

Madsen Xeta та Astera «G.N. Otometrics» (Данія), а також магнітофону «Technics» 

фірми «Panasonic» (Японія) із записами мовних тестів, який дає змогу 

досліджувати слухову чутливість на тони по повітряній та кістковій провідності в 

діапазоні від 0,125 до 8 кГц, а також на частотах (9; 10; 11,2; 12,5; 14, та 16 кГц) 

по повітряній провідності. Для оцінки стану середнього вуха і тим самим 

виключення кондуктивного компоненту порушення слуху проводили динамічну 
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імпедансометрію з допомогою імпедансометра “Otometrics” (Данія). Дослідження 

включало тимпанометрію та реєстрацію акустичного рефлексу. 

Обсяг аудіометричного обстеження включав акуметрію, яка складалася із 

дослідження шепітною та розмовною мовою, камертональні проби (досліди Бінга 

та Федеріче), тональну порогову аудіометрію з подачею звукових сигналів по 

повітряній та кістковій провідності в діапазоні (0,125 – 8 кГц) та по повітряній 

провідності в області (9 – 16 кГц), тональну надпорогову аудіометрію 

(визначення диференційного порогу сприйняття інтенсивності звуку на частотах 

(0,5; 2 та 4 кГц) із інтенсивністю стимуляції 20 дБ над порогом слуху за 

методикою Люшера). 

Також проводили мовну аудіометрію: визначення 50% порогу 

розбірливості тесту числівників за методикою Е.М. Харшака по повітряній та 

кістковій провідності і стану 100% розбірливості мови по повітряній провідності 

за даними мовного тесту за Г.И. Гринбергом і Л.Р. Зиндером. Виявляли резерв 

інтенсивності, при якому максимальна розбірливість мови залишалась без змін 

при подальшому прирості інтенсивності та оцінювали співвідношення 

тонального та мовного слуху. 

Для дослідження функції ЗВК внутрішнього вуха ми використали такий 

метод об’єктивної аудіометрії як реєстрація отоакустичної емісії (OAЕ). В основі 

цього методу лежить утворення акустичних сигналів, які генеруються ЗВК в 

завитці та реєструються у зовнішньому слуховому ході. Метод ОАЕ є 

ефективним, об'єктивним і неінвазивним методом оцінки кохлеарної функції. 

Реєстрацію отоакустичної емісії (ОАЕ) проводили за допомогою приладу 

“Eclipse” фірми “Interacoustics” (Данія). Для реєстрації ОАЕ застосовували зонд 

об’єктивного аудіометра “Eclipse” (Данія). Використовували метод реєстрації 

викликаної ОАЕ на частоті продуктів спотворення (DPOAE). DPOAE відображає 

нелінійні процеси у завитці внутрішнього вуха та являє собою звуки з частотами, 

що є продуктами спотворення первинних частот стимулу і складаються з двох 

тонів із частотами F1 та F2. DPOAE викликали двома представленими чистими 

тонами F1 і F2, які подавалися одночасно у вухо, інтенсивність стимулів 
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становила 60-70 дБ, в результаті формувалася частота F3=2F1-F2. Відповідь 

вважалась позитивною, коли співвідношення сигнал/шум перевищувало або 

дорівнювало 3 дБ. За допомогою чутливого мікрофона, який герметично 

фіксувався у зовнішньому вушному ході, реєстрували звуки, що у відповідь 

генерувалися завиткою. При цьому вимірювався рівень «зовнішнього шуму». 

Аналізу піддавались тональні пороги на частотах 1, 2, 4 і 6 кГц. Саме реєстрація 

DPOAE (2F1-F2) має найбільше значення для отримання інформації про слухову 

чутливість і дозволяє визначити функціональний стан ЗВК на різних частотах. 

Якісною характеристикою слугувала спектральна характеристика отриманої 

акустичної відповіді  

За допомогою слухових викликаних потенціалів (СВП) досліджують зміни 

у центральних структурах слухового аналізатора. Вивчення функціональної 

реакції цих структур у відповідь на звукову стимуляцію за допомогою СВП 

дають змогу чітко виявити навіть незначні відхилення у стовбурових та корково- 

підкоркових відділах головного мозку і, таким чином, об’єктивізувати доклінічні 

зміни у ЦНС. 

Відповідно до часу виникнення потенціали поділяються на: 

Коротколатентні або стовбуромозкові (КСВП) – 0-10 мс. 

Середньолатентні (ССВП) – 10-50 мс. 

Довголатентні або коркові (ДСВП) – 50-350 мс. 

Реєстрація коротко- та довголатентних слухових викликаних потенціалів 

проводили за допомогою аналiзуючої системи ЕР 25 та комп’ютеризованого 

комплексу «Eclipse» фірми «Interacoustics» (Данія), в екранованій 

звукоізольованій камері в зафіксованому напівсидячому положенні. Чашкові або 

одноразові електроди розташовувалися на верхівці тім’я або на лобі по центру 

краю волосся (активний позитивний), сосковидному відростку (активний 

негативний) і на чоло (заземлюючий). Шкіра голови в місцях прикріплення 

електродів ретельно знежирювалась за допомогою 96о спирту і на неї наносилася 

спеціальна провідна паста. Викликана електрична активність реєструвалась у 

відповідь на іпсилатеральну монауральну стимуляцію. Аналіз кривих проводився 
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з використанням програми побудови моделі, запропонованої фірмою 

«Interacoustics».  

КСВП реєстрували у відповідь на клацання тривалістю 100 мкс з частотою 

слідування 21 в 1 с, інтенсивністю 80 дБ над суб'єктивним порогом чутливості. 

Аналізу підлягали 1024 усереднених викликаних кривих з застосуванням 

низькочастотного (200 Гц) і високочастотного (2000 Гц) фільтрів з епохою 

аналізу 10 мс. Результати досліджень КСВП записували у вигляді хвилеподібних 

кривих. 

Під час оцінки результатів КСВП ми приймали до уваги латентнi перiоди 

пiкiв (ЛПП) I, II, III, IV i V хвиль КСВП та амплітуди I, III та V піків, а також 

міжпiковi iнтервали I-III, III-V i I-V КСВП.  

ДСВП реєстрували у відповідь на тональні посилки тривалiстю 300 мс, 

iнтенсивнiстю 40 дБ над суб'єктивним порогом чутливості з частотою заповнення 

1 та 4 кГц (час зростання і спаду 20 мс). Частота слідування імпульсів становила 

0,5 кГц, кількість вибірок - 32. Використовувався час аналізу 750 мс при смузі 

пропускання фiльтрiв (2-20) Гц. При аналізі отриманих кривих приймались до 

уваги латентні періоди піків хвиль Р1, N1, Р2 і N2 ДСВП. 

З метою дослідження функціонального стану ЦНС нами були проведені 

електроенцефалографічні (ЕЕГ) дослідження хворих. 

Електроенцефалографія є об’єктивним неінвазивним методом, який 

ґрунтується на реєстрації біопотенціалів головного мозку при фоновому записі (у 

спокої) та з використанням різних функціональних навантажень. Ми виконували 

такі дослідження за допомогою комп’ютерного електроенцефалографа фірми 

BRAINTEST 24 фірми «DX–системи» (Україна) в сидячому положенні пацієнта 

при розслабленій мускулатурі для виключення м’язових артефактів при записі 

електроенцефалограм (ЕЕГ) в екранованій та звукозаглушеній кімнаті. Перед 

записом проводили 10-хвилинну адаптацію пацієнта до умов дослідження. Для 

відведення потенціалів використовували стандартну схему накладання електродів 

"10-20", рекомендовану Міжнародною федерацією товариства ЕЕГ, при якій 24 

електроди накладали по біполярному методу. Електроди накладались таким 
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чином, щоб рівномірно охоплювати лобні, скроневі та потиличні області обох 

півкуль. Перевагою схеми “10-20” є велика кількість електродів, що дозволяє 

отримати більш детальну картину розподілу потенціалів по поверхні скальпу. 

Шкіру в місцях накладання електродів ретельно знежирювали обробкою 96о 

спирту, під електроди підкладали марлеві прокладки, змочені фізіологічним 

розчином. При цьому використовувались фоновий запис ЕЕГ, а також – з 

функціональними навантаженнями (реакція на відкривання-закривання очей, 

ритмічна фотостимуляція частотами 6, 9, 12, 15, 18, 21 і 24 Гц через рівні 

проміжки часу – 10 с, а також трихвилинна гіпервентиляція. 

Отримані записи ЕЕГ оцінювалися за наявністю ознак подразнення певних 

мозкових структур, гострих піків і потенціалів, спалахів десинхронізованої або 

синхронізованої активності, появою комплексів “гострий пік – повільна хвиля”, 

повільних хвиль та ін. Вивчалися ознаки при фоновому записі та при 

функціональних навантаженнях, особливо – при гіпервентиляції, враховувалась 

симетричність проявів, а також у яких зонах (відведеннях) спостерігались ті чи 

інші явища. Звертали також увагу на вираженість зональних розбіжностей. 

Аналіз електроенцефалограм проводили з урахуванням основних 

показників, характерних для нормальних і патологічних змін при проведенні 

запису, з використанням візуально-графічного аналізу, відповідно до класифікації 

Е.А. Жирмунскої. Приймались до уваги також симетричність запису та наявність 

патологічної активності і вираженості регіональних розбіжностей. 

Для оцінки ступеня важкості діабетичної полінейропатії (ДПН) 

застосовували загальноприйняту шкалу при проведенні наукових досліджень – 

Neurological Symptoms Score (NSS) неврологічних симптомів і шкали 

об’єктивних ознак, які складають НДР (неврологічний дисфункціональний 

рахунок)– Neuropathy Disability Score (NDS).  

Визначали рівень порушення тактильної, больової, температурної, 

вібраційної чутливості та оцінку сухожилкових, колінних та ахіллових рефлексів. 

Залежно від рівня порушень чутливості та рефлексів, що був виявлений 

присвоювались бали. При подальших розрахунках для кожного виду порушення 
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чутливості вираховувалася середня величина балів по обох ногах (права нога + 

ліва нога)/2. Сума середніх значень кожного виду чутливості і сума значень 

кожного з рефлексів складала шкалу НДР. 

Для оцінки функціонального стану вегетативної нервової системи 

використовується вегетативний індекс Кердо (ВІК). Відомо, що відношення 

величини частоти серцевих скорочень і артеріального тиску в нормі залишається 

постійним. Носнові цієї закономірності для проводять оцінку вегетативного 

тонусу та визначення ВІК, який розраховують за формулою: ВІК = AD-d/P, де де 

АD – систолічний тиск (мм рт. ст.); d – діастолічний тиск (мм рт. ст.); Р – частота 

серцевих скорочень (уд/хв.). 

Нами також були проведені лабораторні дослідження. Ми визначали рівень 

вітаміну Д та периферичного мієлінового білка ПМБ 22 в сироватці крові 

обстежуваних пацієнтів. 

 Проводили забір крові з ліктьової вени вранці натщесерце , через 12-14 

годин після останнього прийому їжі, в об’ємі 1,5-2 мл у пробірку з активатором 

згортання крові. Досліджувалась сироватка крові людини, яку отримували 

шляхом центрифугування не пізніше 2 годин після забору крові. Пробірку з 

кров’ю фіксували у вертикальному положенні протягом 30 хвилин; згодом 

центрифугували при частоті обертів в 1500 g протягом 20 хвилин. Заморожені 

зразки зберігались при температурі не вище мінус 20о С, перед дослідженням 

розморожувались та перемішувались струшуванням. Дослідження проводились в 

лабораторії «Сінево». 

Рівень 25-гідроксивітаміну D (25-(OH)D) визначали в сироватці крові 

методом імуноферментного аналізу (ІФА) за допомогою діагностичного набору 

ELISA на аналізаторі EUROIMMUN (Німеччина). Матеріал для дослідження 

доставлявся у вакутейнері з антикоагулянтом та гелевою фазою. 

Принцип методу дослідження полягав у наступному. Проводили 

кількаетапну інкубацію з іммобілізованими моноклональними антитілами до 25-

(ОН)D. На першій реакційній стадії інкубують калібратори та досліджувані 

зразки, розведені з 25-(ОН)D, міченим біотином в спеціальних лунках. Протягом 
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інкубації невідома кількість вітаміну D у зразку пацієнта та відома кількість 

вітаміну міченого біотином конкурують за сайти зв'язування з іммобілізованими 

антитілами. Гідроксивітамін D, що не зв'язався видаляється промиванням. Для 

виявлення міченого біотином 25-(ОН)D, що зв'язався, проводять другу інкубацію, 

використовуючи стрептавідин, мічений пероксидазою. Пероксидаза, що 

зв'язалася, викликає кольорове фарбування під час третьої реакції з субстратом 

ТМБ (тетраметилбензидином). Інтенсивність фарбування, що формується, 

обернено пропорційна концентрації 25-(ОН)D у зразку. Результати 

розраховуються за допомогою стандартної калібрувальної кривої. 

Оцінку рівня вітаміну D в здійснювали У відповідності до класифікації 

Міжнародного інституту медицини та Комітету ендокринологів зі створення 

настанов із клінічної практики [Holic 2011]. За даною класифікацією дефіцит 25-

гідроксивітаміну-D наявний, коли його рівень в сироватці крові складає менше 20 

нг/мл, при тяжкому дефіциті рівень його складає менше 10 нг/мл, недостатність 

встановлюють, коли рівень 25-(ОН)D вищий за 20 нг/мл, але не перевищує 30 

нг/мл. Оптимальний рівень спостерігається від 30 нг/мл до 50 нг/мл. Виникнення 

інтоксикації можливе при перевищенні рівня 25-гідроксивітаміну-D в 150 нг/мл. 

Рівень 25-(ОН)D визначали в одиницях виміру нг/мл (1 нг/мл = 2,5 нмоль/л).  

Кількісне визначення ПМБ 22 (Peripheral Myelin Protein (PMP) 22) у 

сироватці крові проводили серологічним методом імуноферментного аналізу 

(ELISA) з використанням набору реактивів Cloud-Clone Corp (США). 

Методика дослідження полягала у проведенні сендвіч-ензимного 

імуноаналізу сироватки крові для кількісного вимірювання ПМБ 22 .  

Принцип дослідження наступний. На мікропланшет, попередньо покритий 

антитілом, специфічним до PMP22 додають стандарти або зразки у відповідні 

лунки з кон’югованим з біотином антитілом, специфічним до PMP 22. Далі в 

кожну лунку мікропланшета додають авідин, кон’югований з пероксидазою 

хрону (HRP) та інкубують. Після того як субстрату триметилбензидину додали, 

лише в тих лунках, які містять PMP 22 антитіла, кон’юговані з біотином та 

кон’югований з ферментами авідином відбувається зміна кольору. Реакція 
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фермент-субстрат припиняється додавання розчину сірчаної кислоти і зміна 

кольору вимірюється спектрофотометрично на довжині хвилі 450±10 нм. 

Результати наносять на криву, потім проводять порівняння із стандартною 

кривою. 

Референтне значення ПМБ 22 становить 0,05-0,32 нг/мл. 

Отримані результати в ході виконання дисертаційного дослідження 

піддавали статистичній обробці методами варіаційної статистики. Були 

застосовано такі методи як: вибіркове спостереження з розрахунком статистик, 

що характеризують вибірки за певним параметром (середнє арифметичне 

значення показника, середнє відхилення та стандартна похибка, t-критерій 

Стьюдента), метод двовибіркового тесту для порівняння обраних показників у 

різних групах спостереження, кореляційний аналіз для встановлення наявності 

або відсутності зв’язків між досліджуваними показниками, характеру та 

інтенсивності такого зв’язку. 

Для аналізу отриманих результатів використано методи математичної 

варіаційної статистики із застосуванням ліцензованого програмного забезпечення 

згідно загальновизнаних рекомендацій. Статистична обробка результатів з 

визначенням параметричних і непараметричних критеріїв, побудова діаграм та 

розподіл значень статистичного аналізу проводилась на персональному 

комп'ютері за допомогою ліцензованого програмного пакету IBM SPSS Statistics 

26.0.0 (Subscription ID: 07553533) та Microsoft Excel (Microsoft Office 365 

subscription – ID:003BFFDA6372E60).  

 Розраховували середнє статистичне значення показників – (М) та її 

похибку (±m). Достовірність змін і відмінностей отриманих результатів 

оцінювали за критерєм (t) Стьюдента та кутового перетворення Фішера (U). 

Взаємозв'язок між ознаками вивчався шляхом визначення критерію Пірсона з їх 

рівнями значущості (r) та похибки (mr) між основними показниками. Результати 

кореляційних співзалежностей відображали на графіку з наступною побудовою 

лінії апроксимації для результату. 
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Критерієм достовірності оцінок служив рівень значущості з вказівкою 

вірогідності помилкової оцінки (Р). Статистично значущими відмінності 

вважалися при достовірності Р < 0,05.  

 

 

2.2. Загальна характеристика обстежуваних хворих на ЦД ІІ типу з 

порушеннями слуху  

 

На першому етапі нами було проаналізовано дані понад 9000 пацієнтів, які 

звернулися до сурдологічного кабінету обласної клінічної лікарні м. Івано-

Франківська за період 2015-2017 рр. та визначено серед них кількість хворих на 

ЦД. Також нами було проведено активний огляд пацієнтів, що знаходилися на 

обліку в ендокринологічному диспансерному відділенні та/або отримували курс 

стаціонарного лікування з приводу цукрового діабету на базі ендокринологічного 

відділення обласної клінічної лікарні м. Івано-Франківська. При огляді, вивченні 

анамнезу та скарг серед них було виявлено особи зі скаргами на порушення з 

боку слухової системи, яким згодом була проведено аудіометричне обстеження. 

Такі попередні обстеження дозволили нам скласти враження про поширеність 

порушень слухової функції серед хворих на ЦД. 

На наступному етапі нами було відібрано для подальшого обстеження 94 

хворих на цукровий діабет ІІ типу зі скаргами на порушення слухової функції. 

Всім пацієнтам було проведене комплексне клініко-інструментальне обстеження.  

Контрольну групу склали 15 здорових нормальночуючих осіб, без 

порушень рівня цукру крові.  

У якості групи порівняння обстежено 15 хворих на СНП зі співмірними з 

основною групою показниками порогів слуху на тони без порушень рівня цукру 

крові.  

Обстеження проводилися на базі сурдологічного кабінету КНП «ОКЛ 

Івано-Франківської обласної ради» ендокринологічного відділення КНП «ОКЛ 
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Івано-Франківської обласної ради», КНП «Київського міського 

ендокринологічного центру», лабораторії голосу і слуху Державної установи 

“Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка Національної академії 

медичних наук України” у 2018-2021 рр. 

Було проведено аналіз скарг пацієнтів, даних анамнезу, враховано 

особливості перебігу основного захворювання ЦД, наявність ускладнень та 

супутньої патології, даних клінічних, лабораторних та інструментальних 

досліджень. Для систематизації даних анамнезу та скарг, а також даних клініко-

інструментальних обстежень нами було розроблено спеціальну карту 

спостереження пацієнтів, яку ми заповнювали.  

Після попереднього клінічного інструментального аудіологічного 

обстеження з аналізу було виключено випадки з вираженим кондуктивним 

компонентом у разі комбінованого ураження слухової системи, пацієнтів з 

наявним значними запальними процесами ЛОР-органів, тяжкою соматичною 

патологією, наслідками ЧМТ та інших уражень нервової системи. 

Отже, як уже було зазначено, до аналізу увійшли пацієнти з 

сенсоневральними порушеннями слухової функції на фоні ЦД ІІ типу. 

Виявлено, що серед хворих які брали участь у дослідженні, спостерігався 

такий розподіл за гендерними ознаками: 52 (55,3 %) жінок і 42 (44,7 %) чоловіків. 

Середній вік обстежуваних пацієнтів на ЦД ІІ типу становив 58,7±1,8. Середня 

тривалість ЦД ІІ типу становила 10,35±1,4 років, давність захворювання 

становила 13,5±2,3 років.  

У обстежених хворих на ЦД ІІ типу показник середньодобової глікемії 

коливався від 6,2 до 13,1 і в середньому склав – 9,44±0,9 ммоль/л, а коливання 

добової глікемії мали великий діапазон від 6,2 ммоль/л до 15,9 ммоль/л. Вміст 

глікованого гемоглобіну становив від 6,9 до 12,1%. 

В залежності від важкості перебігу захворювання з урахуванням 

результатів обстеження і заключення ендокринолога ми розділили досліджуваних 

хворих цукровим діабетом на дві групи: з більш легким перебігом – група 1 і з 

ускладненим перебігом – група 2. При цьому до уваги бралися: рівень глікемії, 
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рівень глікованого гемоглобіну (HbA1C, %), наявність епізодів гіпоглікемії та 

різкої зміни рівня глюкози крові, ускладнення з боку серцево-судинної та 

нервової систем, вегетативний індекс Кердо, неврологічний дисфункціональний 

рахунок, полінейропатії.  

З метою вивчення показників комплексного клініко-інструментального 

дослідження з урахуванням особливостей перебігу ЦД ми провели аналіз даних у 

зазначених двох групах хворих. До групи 1 увійшли 59 пацієнтів без ускладнень, 

до групи 2 – 35 хворих з ускладненнями ЦД та різкими змінами рівня цукру крові 

в анамнезі.  

Отже, у пацієнтів групи 2 спостерігаються більш тяжкі ускладнення, які 

стосуються стану серцево-судинної та нервової системи і зустрічалися вони 

частіше (табл. 2.2.1). 

Так, наприклад, гіпертонічна хвороба мала місце у 25,42 % пацієнтів 1-ї 

групи і 57,14% - 2-ї. Причому серед усіх випадків у 47,87% захворювання ГХ 

було компенсоване прийомом гіпотензивних засобів. Мікроангіопатії склали 

86,44% та 94,28 %, ангіопатії сітківки спостерігалися у 88,13% та 91,42% 

нефропатія – у 67,79% та 77,14% , ретинопатія – у 69,49% та 77,14% у хворих 1-ї 

та 2-ї груп, відповідно. Ішемічна хвороба серця складала 22,03% та 45,71 % 

відповідно у 1-й та 2 групах. У 5,71% пацієнтів 2-ї групи в анамнезі був інфаркт 

міокарду. 

Дисциркуляторну енцефалопатію І-ІІ ступеню було діагностовано у 13,55% 

та 21,85% пацієнтів 1-ї та 2-ї груп, відповідно, в 8,57% випадків у хворих 2-ї 

групи в анамнезі було вказано гостре порушення мозкового кровообігу.  

Периферична полінейропатія спостерігалася у 67,79% обстежених пацієнтів 

1-ї групи та 88,57% - 2-ї групи. 

У 28,57 % хворих на ЦД 2 типу виявлено обтяжений спадковий анамнез 

щодо ЦД. Серед всіх обстежених пацієнтів у 38,29% виявлено надлишкову вагу, 

у (56,38%) визначено ожиріння. 

Також нами було вираховано середньостатистичні значення вегетативного 

індексу Кердо та неврологічного дисфункціонального рахунку (НДР) у 
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обстежуваних групах хворих на ЦД ІІ типу. Виявилося, що у цих показниках 

різниця між групами була достовірною. Так, середнє значення НДР у групі 1 

склало 10,85±0,26% , а в групі 2 – 20,97±0,35%.  

Вегетативний індекс Кердо в 1-й групі становив -0,92±0,05, в 2-й групі –  

-1,12±0,20. 

Середньостатистичний рівень глікованого гемоглобіну (HbA1C, %) також 

достовірно (Р<0,01) відрізнявся у групах обстежуваних пацієнтів. Його вміст 

склав 7,3±1,2 в групі 1 та 8,1±1,5 – в групі 2. 

Як уже було зазначено вище, переважну більшість серед усіх обстежених 

склали пацієнти з низхідною формою аудіометричної кривої (76,6 %), у яких за 

даними суб’єктивної аудіометрії були виявлені сенсоневральні порушення 

слухової функції І-ІІ ступеня за Міжнародною класифікацією.  

За даними суб’єктивної аудіометрії, найбільш виражене достовірне (P<0,01) 

підвищення порогів слухової чутливості відносно норми у обстежених нами осіб 

на тональній пороговій аудіометричній кривій спостерігалося у області 4, 6 та 8 

кГц конвенціонального, та на усіх частотах досліджуваного високочастотного (9-

16) кГц діапазонів. Так, на частоті 4 кГц показники порогів слуху становили 

29,5±2,4 дБ; у ділянці 6 кГц – 37,1±2,9 дБ; на частоті 8 кГц – 44,8±3,4 дБ. У 

пацієнтів з групи порівняння пороги слуху на тони не відрізнялися достовірно від 

таких у основних групах (Р>0,05). 

Перед проведенням інструментальних обстежень всі пацієнти проходили 

ретельний отоларингологічний огляд, а також детальний збір анамнезу. Дані 

заносилися до спеціальної карти обстеження. 
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Таблиця 2.2.1 

Ускладнення з боку органів і систем (% виявлення) та деякі інтегральні показники (середньостатистичні значення)  

у хворих на ЦД ІІ типу обстежуваних груп 
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1 86,44 67,79 88,13 69,49 67,79 25,42 22,03 - 13,55 - 10,85±0,26 -0,92±0,05 7,3±1,2 

2 94,28 77,14 91,42 77,14 88,57 57,14 45,71 5,71 21,85 8,57 20,97±0,35 -1,12±0,20 8,1±1,5 
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За результатами отоларингологічного огляду у деяких пацієнтів 

отоскопічно було виявлено втягненість барабанних перетинок 75,53 %, їх 

тьмяність 48,93%, незначна гіперемія по ходу руків’я молоточка 34,04%. 

Згладженість контурів та скорочення світлового рефлексу виявлені у 55,31% 

обстежених. За даними передньої риноскопії у 63,82% пацієнтів було виявлено 

викривлення носової переділки, у 28,72% відмічався набряк слизової оболонки 

носових раковин. Виявлені зміни в стані ЛОР-органів були незначними і не мали 

впливу на результати проведених інструментальних досліджень. Всі пацієнти з 

вираженими запальними та іншими змінами стану ЛОР-органів, що могли 

вплинути на результати обстеження, були виключені з аналізу. 

Контрольну групу склали 15 осіб з нормальним сприйняттям слуху на тони 

в конвенціональному і в розширеному діапазонах частот. Вік обстежених 

коливався від 21 до 34 років. У осіб контрольної групи порушень з боку ЛОР-

органів при проведенні стандартного отоларингологічного огляду виявлено не 

було. За даними суб’єктивної аудіометрії реєструвалися тональні криві на рівні 5-

10 дБ по всьому частотному діапазону, однаково по кістковому та повітряному 

звукопроведенні. За даними СВП реєструвалися чіткі комплекси відповідей з 

повною ідентифікацією усіх піків. У всіх досліджуваних осіб контрольної групи 

(нормальночуючих і отологічно здорових) біоелектрична активність головного 

мозку була представлена в основному альфа- і бета-ритмами. Домінував добре 

модульований в веретена альфа-ритм частотою 8-12 коливань в секунду, який був 

найбільш вираженим у потиличних і скроневих відведеннях. Депресія альфа-

активності була добре вираженою при пробі відкривання-закривання очей. При 

проведенні функціональних навантажень спостерігалося хороше засвоєння 

нав’язаних ритмів. Зональні розбіжності у осіб контрольної групи були добре 

виражені. Ступінь засвоєння нав’язаних ритмів також була доброю. 

В якості групи порівняння обстежено 15 пацієнтів з сенсоневральною 

приглухуватістю з рівнем втрати слуху, який не відрізнявся достовірно від 

обстежуваних хворих на цукровий діабет з порушеннями слуху. Пацієнти даної 
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групи не мали вираженої патології серцево-судинної системи, ЧМТ, тяжких 

соматичних та інфекційних захворювань.  

У всіх досліджуваних осіб контрольної групи та групи порівняння був 

нормальний вміст цукру в крові. Цей показник коливався в межах від 4,1 ммоль/л 

до 5,6 ммоль/л. Для виключення випадків прихованого цукрового діабету 

проводилась проба на толерантність до глюкози. Проба проводилась після 

голодування протягом 10-12 год, при цьому вода не обмежувалась. У 

обстежуваного брали капілярну кров із пальця та проводився аналіз визначення 

вмісту глюкози, а потім він випивав 250-300 мл води з 75 г розчиненої в ній 

глюкози. 5 хв. Через 1,5-2 години після прийому глюкози повторно проводили 

аналіз крові на цукор. 

При статистичній обробці даних, що стосувалися слухової функції, ми 

враховували не кількість осіб, що входили в зазначені вище групи, а кількість вух 

у кожній групі. Аналізу не підлягали особи, які мали в анамнезі захворювання 

середнього вуха, приймали ототоксичні препарати, перенесли нейроінфекцію, 

черепно-мозкову травму, мали органічне ураження ЦНС, контакт з радіацією, 

психічні відхилення. Інтерпретація даних комплексного інструментального 

обстеження проводилася у відповідності з сучасними поглядами про їх 

діагностичну значимість. 
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РОЗДІЛ 3 

СТАН СЛУХОВОЇ ФУНКЦЇ ТА БІОЕЛЕКТРИЧНОЇ АКТИВНОСТІ 

ГОЛОВНОГО МОЗКУ У ХВОРИХ НА ЦД ІІ ТИПУ 

 

3.1 Частота порушень слухової функції у хворих на ЦД ІІ типу  

 

Пацієнти з порушеннями слухової функції часто мають супутні 

захворювання, які ускладнюють перебіг або і обумовлюють виникнення 

сенсоневральних розладів. Для ефективного лікування сенсоневральної 

приглухуватості важливо визначити можливі етіологічні чинники захворювання і 

враховувати ці відомості під час призначення лікувальних заходів. Тому сурдолог 

враховує в своїі роботі дані анамнеза і додаткових обстежень пацієнтів з СНП. 

Досить часто такі пацієнти мають ті чи інші хронічні соматичні захворювання та 

розлади метаболізму. Тому ми провели аналіз звернень пацієнтів до сурдолога в 

плані визначення кількості серед них осіб з цукровим діабетом та визначення 

стану їх слухової функції методом суб’єктивної аудіометрії [106-108]. Це 

дослідження допомогло нам визначити орієнтовний рівень поширення 

захворювання на ЦД серед хворих на сенсоневральну приглухуватість. З метою 

визначення кількості випадків сенсоневральної приглухуватості серед хворих на 

цукровий діабет, нами також було обстежено пацієнтів ендокринологічного 

відділення, які лікувалися з приводу цукрового діабету.  

Нами було проаналізовано характер звернень по допомогу зі скаргами на 

порушення слухової функції пацієнтів з ЦД у сурдологічний кабінет обласної 

клінічної лікарні м.Івано-Франківська. Всього за період 2015-2017 рр до кабінету 

звернулося 9728 осіб з порушеннями слухової функції. Серед них було 685 

пацієнтів з ЦД, що склало 7,1% від загальної кількості звернень. Це досить 

висока частка, зважаючи на те, що такі хворі більше зосереджені на основному 

захворюванні, а також його ускладненнях, і не схильні звертатися по допомогу до 

фахівців інших профілів, якщо їх насправді не дуже хвилює певна проблема. Всі 

пацієнти з ЦД, що звернулися до сурдологічного кабінету, проходили лікування у 
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ендокринолога. Серед них у 20,0% діагностовано ЦД 1 типу, а у 80,0% осіб – ЦД 

2 типу. Зауважимо, що за даними відділу медичної статистики загалом в Івано-

Франківській області на обліку знаходиться близько 47 тисяч осіб, хворих на ЦД. 

 Також нами було проведено активний огляд пацієнтів, що знаходилися на 

обліку в ендокринологічному диспансерному відділенні та/або отримували курс 

стаціонарного лікування на базі ендокринологічного відділення обласної 

клінічної лікарні м. Івано-Франківська. При огляді, вивченні анамнезу та скарг 

серед них (усього оглянуто 247 осіб) було виявлено 194 особи (78,5%) зі скаргами 

на порушення з боку слухової системи, яким згодом була проведено 

аудіометричне обстеження. У всіх них аудіометрично було виявлено порушення 

слухової функції від початкових до виражених. Лише у 14 пацієнтів (5,7%) було 

виявлено кондуктивну приглухуватість, переважно за рахунок хронічних 

запальних захворювань середнього вуха та зовнішнього слухового ходу. Ці 

пацієнти не увійшли до подальшого аналізу. У 180 пацієнтів (72,9%) було 

виявлено сенсоневральні порушення слуху. Причому у 111 з них було 

зафіксовано чисту перцептивну приглухуватість (61,7%), а у 38,3% випадків 

сенсоневральна приглухуватість супроводжувалася порушеннями функції 

звукопроведення, вираженими незначною мірою. Серед усіх пацієнтів з ЦД, у 

яких було виявлено порушення слуху, переважну більшість (63,9 %) склали хворі 

на ЦД 2 типу. 

Як уже було зазначено, в ряді випадків у пацієнтів з ЦД сенсоневральна 

приглухуватість поєднувалась з ураженням звукопровідного апарату слухової 

системи, переважно незначного та помірного ступеня вираженості, що 

обумовлювалось наявністю дисфункції слухової труби та рубцевих змін 

барабанної перетинки. Такі випадки склали 38,3% (69 пацієнтів) від загальної 

кількості обстежених з сенсоневральними порушеннями слуху.  

Нами було проаналізовано дані щодо стану слухової функції у пацієнтів з 

ЦД за результатами обстеження методом суб’єктивної аудіометрії і було 

виявлено таке. Як уже було зазначено вище, серед усіх хворих на ЦД без 

урахування його типу у переважній більшості випадків мали місце порушення 
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функції звукосприйнятття. У обстежених пацієнтів з ЦД ІІ типу реєструвалися 

перцептивні порушення з пологонизхідним типом аудуометричної кривої. У 

38,3% з них мало місце поєднання ураження як звукопровідної, так і 

звукосприймаючої частини слухової системи, що виглядало на аудіограмі як 

сенсоневральні порушення та одночасно наявність кістково-повітряного 

інтервалу до 15 дБ, що не охоплював усю досліджувану тон-шкалу. Порушення 

слуху зазвичай були симетричними або майже симетричними, за виключенням 

кондуктивного компоненту, який часто обумовлювався однобічним процесом. За 

мовною аудіометрією у обстежених нами пацієнтів виражених порушень 

зафіксовано не було, за виключенням випадків, коли мало місце тяжке 

порушення слухової функції. 

На рис. 3.1.1 наведено тональну порогову аудіограму пацієнтки М. з ЦД 2 

типу, у якої має місце сенсоневральна приглухуватість. На рис 3.1.2 представлено 

дані аудіометрії пацієнта Д. з СНП на фоні ЦД, якого ми віднесли до 1-ї групи 

спостереження. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1.1. Тональна аудіометрія пацієнтки М. з ЦД 2 типу. 
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Рис. 3.1.2. Суб’єктивна аудіометрія хворого Д. на ЦД ІІ типу.  

 

 

Отже, у пацієнтів з ЦД частіше спостерігається сенсоневральна 

приглухуватість (СНП). Після аналізу отриманих даних з урахуванням типу ЦД 

та ступеня порушення слухової функції виявилося таке (табл.3.1.1). Серед усіх 

обстежених нами пацієнтів з ЦД 1 ступінь приглухуватості мала місце у 36,1 % з 

них, 2 – у 42,8%, а 3 – у 18,3%. Для ЦД 2 типу відповідні значення становили 

20,0; 53,9 та 21,7%, відповідно. Зауважимо, що серед усіх обстежених нами 

хворих на ЦД з порушеннями слуху у 5 осіб була тяжка ступінь приглухуватості. 

Це були пацієнти із тяжким перебігом ЦД 2 типу та важкими перцептивними 

порушеннями, що склало 2,8% від загальної кількості обстежених та 5,0% від 
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пацієнтів із ЦД 2типу. Що стосується ЦД 1 типу, то 1 ступінь приглухуватості 

реєструвалася у 64,6% випадків, 2 – у 23,1%, а 3 – у 12,3 % випадків, відповідно. 

Більш наочно представлені у таблиці 3.1.1 дані відображені на рис. 3.1.3. 

 

Таблиця 3.1.1 

Ступінь і характер порушення слухової функції у пацієнтів з ЦД 1 та 2 типів 

Групи хворих 

Перцептивні порушення, абс. (%) 
початкові 

порушення 
1-й ступінь 

помірні 
порушення 
2-й ступінь 

виражені 
порушення 
3-й ступінь 

тяжкі порушення 
4-й ступінь 

ЦД 1 типу 
(n=65) 42 (64,6%) 15 (23,1%) 8 (12,3%) - 

ЦД 2 типу 
(n=115) 23 (20,0%) 62 (53,9%) 25 (21,7%) 5 (5,0%) 

Всього 
(n=180) 65 (36,1%) 77 (42,8%) 33 (18,3%) 5 (2,8%) 

 

 

 

Рис. 3.1.3. Слухові порушення у пацієнтів з ЦД 1-го та 2-го типів. 

 

Коли ми проаналізували виявлені випадки СНП з урахуванням ступеня 

порушення слухової функції в плані розподілу за типом ЦД, виявилося таке 

(табл. 3.1.2). Серед усіх пацієнтів з 1 ступенем порушення слухової функції 64,6% 
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випадків склав ЦД 1 типу і 35,4% ЦД 2 типу, 2 ступінь - 19,5 та 80,5% відповідно, 

3 ступінь – 24,2 та 75,8% відповідно. Отже серед пацієнтів з більш тяжкими 

порушеннями слуху частіше були випадки ЦД 2 типу. Більш наочно представлені 

у таблиці 3.1.2. дані відображені на рис. 3.1.4. 

 

Таблиця 3.1.2 

Розподіл хворих за типом ЦД серед осіб з порушеннями слуху  

різного ступеня 

Порушення слуху 
Тип ЦД 

Всього 1 
(n=65) 

2 
(n=115) 

СНП 1 ст. 42 (64,6%) 23 (35,4%) (n=65) 

СНП 2 ст. 15 (19,5%) 62 (80,5%) (n=77) 

СНП 3 ст. 8 (24,2%) 25 (75,8%) (n=33) 
 

 

 

Рис. 3.1.4. Розподіл 1 та 2 типу ЦД за ступенями порушення слухової 

функції. 
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Таким чином, проведені нами дослідження показали, що у пацієнтів з ЦД в 

значному відсотку випадків (72,9%) спостерігаються сенсоневральні порушення 

слухової функції, виражені в різному ступені. Причому частіше і більш 

вираженими такі порушення були у хворих на ЦД 2 типу.  

 

 

3.2 Основні скарги та дані анамнезу пацієнтів пацієнтів з СНП  

на фоні ЦД ІІ типу  

 

Нами було проведено аналіз скарг, які висували обстежені нами хворі на 

цукровий діабет 2 типу. 

Слід зазначити, що пацієнти з ЦД ІІ типу в основному не пред’являють 

скарг з боку слухової системи, оскільки у них основний акцент є на порушеннях, 

пов’язаних із основним захворюванням. Але при ретельно зібраному анамнезі 

можна суб’єктивно оцінити наявність порушення слухової функції. 

Отже, нами було проведено аналіз основних скарг у пацієнтів з ЦД ІІ типу 

та порушеннями слухової функції та виявлено наступне (табл. 3.2.1). Найбільше 

пацієнти висловлювали скарги з приводу шуму у вухах, що становило (62, 71%) у 

групі 1 і (71,42%) у групі 2. Дзвін у вухах, в основному високочастотний, 

спостерігався у (15,25%) та (28,56%) в 1-й і 2-й групі, відповідно. Скарги на 

закладеність вух турбували практично однакову кількість хворих 1-ї (44,06%) та 

2-ї групи (51,42%). Менше половини хворих на ЦД ІІ типу 1-ї групи пред’являли 

скарги на зниження слуху (44,06%), тоді як в групі 2 це була більшість пацієнтів 

(65,71%). Порушення розбірливості мови та погана переносимість гучних звуків 

турбувала більше половини пацієнтів 2-ї групи (51,42%) та (54,28%), відповідно, 

тоді як в 1-й групі ці дані були значно нижчими і становили (25,42%) та (27,12%) 

відповідно. 
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       Таблиця 2.3.1 

Отологічні скарги пацієнтів з ЦД ІІ типу з урахуванням  

тяжкості перебігу захворювання, % 

Скарги 
Групи хворих 

1-а 2-а 
Шум у вухах 62,71 71,42 
Дзвін у вухах 15,25 28,56 
Закладеність вух 38,98 51,42 
Зниження слуху 44,06 65,71 
Порушення розбірливості мови 25,42 51,42 
Погана переносимість 
гучних звуків 27,12 54,28 

 

Отже, в результаті проведеного аналізу скарг з боку слухової системи нами 

було виявлено, що отологічні порушення частіше турбували хворих на цукровий 

діабет ІІ типу 2 групи, в яких був ускладнений перебіг ЦД. Ці дані наглядно 

представлені на рис.3.2.1.  

 

 
Рис.3.2.1 Отологічні скарги пацієнтів з ЦД ІІ типу з урахуванням тяжкості 

перебігу захворювання, %. 
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Загальні скарги, які виявляли обстежені нами пацієнти з ЦД типу 2, мали 

різну ступінь вираженості, в залежності від важкості перебігу та компенсації ЦД. 

Отримані нами дані стосовно скарг щодо загально клінічних проявів у 

обстежуваних хворих на ЦД двох виділених груп відображено в табл. 3.2.2 та на 

рис. 3.2.2. 

Всі обстежувані пацієнти (100%) вказували на спрагу, сухість в роті, 

почастішання сечовипускання та збільшення ваги, що є ознакою порушення 

метаболізму глюкози та обміну речовин. 

Крім того, хворими пред’являлись скарги на періодичне запаморочення 

(22,03% і 34,29%), головний біль (47,46% і 57,14%) підвищену дратівливість 

(64,41 % і 71,43%), відчуття тяжкості у голові (76,27 % і 88,57%), порушення сну 

(67,80% і 77,14%), загальну слабкість (94,92% і 100%), швидку втомлюваність 

(91,53 і 100%) відповідно у групі 1 і 2. Значна вираженість таких скарг свідчить 

про наявність порушення функцій ЦНС, особливо виражене у пацієнтів 2 групи з 

ускладненим перебігом ЦД ІІ типу. 

Також пацієнти відзначали порушення з боку інших органів та систем, що 

знайшло відображення у відповідних скаргах. Обстежені нами пацієнти відмічали 

відчуття затерпання і замерзання кінцівок, болі в ногах, погіршення зору, 

оніміння пальців на руках та зниження їх чутливості, підвищення АТ. Такі скарги 

спостерігалися частіше в пацієнтів 2 групи (з ускладненим перебігом ЦД) і 

характеризували наявність більш тяжких ускладнень ЦД ІІ типу, які стосувалися 

в першу чергу стану серцево-судинної та нервової систем. Отримані нами дані 

щодо загальних скарг у обстежених хворих на ЦД 2 типу представлені у таблиці 

3.2.2. Наочно ці дані представлено на рис. 3.2.2. 
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Таблиця 3.2.2 

Загальні скарги у обстежуваних хворих з СНП  

в залежності від важкості перебігу ЦД, % 

Скарги Групи хворих 
1-а 2-а 

Запаморочення 22,03 34,29 
Головний біль 47,46 57,14 
Підвищена дратівливість 64,41 71,43 
Відчуття тяжкості у голові 76,27 88,57 
Порушення сну 67,80 77,14 
Відчуття затерпання і замерзання кінцівок 55,93 91,43 
Болі в ногах 57,63 82,86 
Погіршення зору 42,37 68,57 
Оніміння пальців на руках та зниження їх чутливості 61,02 88,57 
Підвищення АТ 23,73 57,14 
Загальна слабкість 94,92 100,00 
Швидка втомлюваність 91,53 100,00 

 

 

Рис. 3.2.2. Загальні скарги в залежності від важкості перебігу ЦД. 
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Отже, загальні скарги значно частіше турбували хворих 2-ї групи – з 

ускладненим перебігом ЦД 2 типу. 

 

 

3.3 Дані суб’єктивної аудіометрії у пацієнтів з ЦД ІІ типу та СНП  

 

В наш час суб’єктивна аудіометрія залишається найбільш доступним та 

достатньо інформативним методом дослідження слухової функції. Нами було 

проведено аналіз даних суб’єктивної аудіометрії у хворих на ЦД ІІ типу з 

порушеннями слухової функції  

Як уже було зазначено вище, переважну більшість серед усіх обстежених 

склали пацієнти з практично симетричною пологонизхідною формою 

аудіометричної кривої (76,6 %), у яких за даними суб’єктивної аудіометрії були 

виявлені сенсоневральні порушення слухової функції І-ІІ ступеня за 

Міжнародною класифікацією.  

Проведений нами аналіз результатів дослідження методом суб’єктивної 

аудіометрії у обстежуваних пацієнтів дозволив виявити таке. 

Порівнюючи дані тональної порогової аудіометрії конвенціонального 

(0,125-8) кГц діапазону частот обстежених груп з аудіометричними показниками 

контрольної групи виявлена достовірна відмінність в показниках порогів слуху 

на тони на всіх частотах конвенціонального діапазону (за виключенням частоти 

0,125 кГц для 1 групи) та досліджуваного розширеного діапазону: 9-16 кГц (табл. 

3.3.1 та табл. 3.3.2). В таблицях і на рисунках наведено пороги слуху до тонів при 

кістковому звукопроведенні. Оскільки ми досліджували сенсоневральні 

порушення слухової функції, у пацієнтів не було кістково-повітряного інтервалу 

на тональній кривій. Тому крива кісткової звукопровідності співпадала з 

повітряною, а визначені значення порогів слуху до тонів при обох типах 

звукопровідності дорівнювали один одному. 

Показники тональної порогової аудіометрії у осіб 2 групи як в 

конвенціональному, так і в розширеному діапазонах частот достовірно 
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відрізнялись від таких не тільки в контрольній групі на всіх досліджуваних 

частотах, але і від значень у 1-й групі. Зауважимо, що частиною пацієнтів деякі 

тони розширеного діапазону або взагалі не сприймалися, або сприймалися лише 

частково, у деяких хворих мав місце «обрив» сприйняття. У обстежених нами 

хворих на ЦД ІІ типу з СНП за даними тональної порогової аудіометрії найбільш 

виражене достовірне підвищення порогів слухової чутливості спостерігається у 

ділянці 4-8 кГц конвенціонального, та на усіх частотах досліджуваного 

високочастотного 9-16 кГц діапазонів, як в першій, так і особливо в 2-й групі. 

(табл. 3.3.1 та 3.3.2). При цьому в показниках тональної порогової аудіометрії між 

1-ю та 2-ю групами, починаючи з 1 кГц виявлена достовірна різниця. Так, на 

частоті 4 кГц показники порогів слуху для 1-ї та 2-ї груп становили (26,72±1,89) 

та (55,83±3,96) дБ; в ділянці 6 кГц – (38,72±2,52) та (64,82±3,86) дБ; на частоті 8 

кГц – (41,52±2,36) та (69,82±4,32) дБ, відповідно. 

Як видно з наведених у табл. 3.3.1 даних, найбільш виражена достовірна 

різниця у показниках в групах хворих з різним перебігом ЦД ІІ типу між собою, 

спостерігалась у області 4-8 кГц, а особливо на частоті 4 кГц . Це наочно видно 

на рис. 3.3.1. Виявлена особливість дозволила нам виділити значення порогів 

слухової чутливості в області 4-6 кГц конвенціонального діапазону в якості 

діагностичного критерію сенсоневральних порушень слуху при ЦД ІІ типу. А 

значення порогу слуху до тону 4 кГц було обране нами як найбільш 

інформативний показник для поглибленого аналізу кореляційних зв’язків 

комплексного інструментального обстеження, про що йтиметься у розділі 5. 

Наочно ці дані представлено на рис. 3.3.1. 

 



 

Таблиця 3.3.1  

Середньостатистичні показники сприйняття слуху на тони (дБ) конвенціонального діапазону частот  

по кістковій провідності у досліджуваних групах хворих на ЦД ІІ типу 1-ї та 2-ї груп  

та у здорових нормальночуючих осіб контрольної (К) групи, (М±m) 

Групи 
обстежених 

Частота, кГц 

0,125 0,25 0,5 1 2 3 4 6 8 

К 5,5±0,6 5,3±0,5 5,8±0,7 6,0±0,7 5,8±0,5 5,3±0,5 5,8±0,8 5,9±0,5 5,8±0,7 

1 6,7±0,8 6,1±1,0 6,5±0,9 8,2±0,9 15,5±1,0 25,6±0,9 27,3±2,1  35,0±2,8 41,2±2,9 

2 8,1±1,2 8,8±1,9 9,6±1,9 19,9±2,3 21,8±2,3 40,5±2,5 51,9±3,2 49,8±4,0 54,4±3,3 

К-1 t/p 1,20 
P>0,05 

0,72 
P>0,05 

0,61 
P>0,05 

1,92 
P>0,05 8,67 P<0,01 19,71 

P<0,01 9,56 P<0,01 10,23 
P<0,01 

11,86 
P<0,01 

К-2 t/p 1,96 
P>0,05 

1,78 
P>0,05 

1,87 
P>0,05 

5,78 
P<0,01 6,79 P<0,01 13,80 

P<0,01 
13,97 

P<0,01 
10,86 

P<0,01 
14,40 

P<0,01 

1-2 t/p 0,97 
P>0,05 

1,25 
P>0,05 

1,47 
P>0,05 

4,73 
P<0,01 

2,51 
P<0,05 

5,60 
P<0,01 

6,42 
P<0,01 3,03 P<0,01 3,00 

P<0,01 
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Рис. 3.3.1 Середньостатистичні показники сприйняття слуху на тони (дБ) 

конвенціонального діапазону частот по кістковій провідності у досліджуваних 

групах хворих на ЦД ІІ типу 1-ї та 2-ї груп та у здорових нормальночуючих осіб 

контрольної (К) групи. 

 

 

Достовірна відмінність по всій тональній шкалі в показниках тональної 

аудіометрії в 2 групі порівняо з групою 1 свідчить про достовірно більш значне 

порушення слухової функції в групі хворих з ускладненим перебігом цукрового 

діабету ІІ типу.  

Причому це стосується як конвенціонального, так і розширеного діапазону 

частот. У табл. 3.3.2. представлено середньостатистичні значення порогів слуху 

до тонів розширеного діапазону частот у досліджуваних хворих на СНП на фоні 

ЦД ІІ типу з різним перебігом. 
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Таблиця 3.3.2 

Пороги слуху на тони (дБ) у досліджуваних хворих на ЦД ІІ типу з СНП  

1-ї та 2-ї груп та у здорових нормальночуючих осіб контрольної (К) групи,  

(М±m) 

Групи 
Частота, кГц 

9 10 11,2 12,5 14 16 

К 9,3±0,8 9,5±0,8 12,2±0,8 13,6±0,7 13,3±0,9 15,1±1,0 

1 10,5±0,9 10,8±0,9 16,4±0,9 28,5±1,2 35,1±1,5 42,4±1,8 

2 50,2±2,1 55,8±2,1 63,4±2,7 68,4±3,2 67,8±3,6 71,8±3,2 

К-1 t/p 0,99 
P>0,05 1,07 P>0,05 3,48 P<0,01 10,72 

P<0,01 
12,46 

P<0,01 
13,25 

P<0,01 

К-2 t/p 18,20 
P<0,01 

20,60 
P<0,01 

18,18 
P<0,01 

16,72 
P<0,01 

14,68 
P<0,01 

16,91 
P<0,01 

1-2 t/p 17,37 
P<0,01 

19,69 
P<0,01 

16,51 
P<0,01 

11,67 
P<0,01 

8,38 
P<0,01 

8,00 
P<0,01 

 

 Як видно з наведених у таблиці 3.3.2 даних, у пацієнтів з ускладненим 

перебігом ЦД ІІ типу середньостатистичні значення порогів слуху на тони 

розширеного діапазону частот достовірно (P<0,01) відрізняються від показників 

контрольної групи та групи 1 на усіх досліджених частотах 9-16 кГц. 

Більш наочно наведені дані представлені на рисунку 3.3.2. 
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Рис. 3.3.2. Пороги слуху на тони (дБ) у досліджуваних хворих на ЦД ІІ типу 

з СНП 1 та 2 груп та у здорових нормальночуючих осіб контрольної (К) групи 

 

 

У обстежених нами пацієнтів з ЦД ІІ типу практично не було виявлено 

порушення розбірливості мовного тесту, хоча деякі з пацієнтів і скаржилися на 

періодичне погіршення розбірливості мови і складності при спілкуванні. Однак, 

середньостатичнстичні значення порогів розбірливості мовних тестів, як тесту 

числівників, так і словесного тесту, не відрізнялися достовірно від контрольних 

значень в обох досліджуваних групах хворих на ЦД. Середньостатистичні пороги 

50 % розбірливості тесту числівників Є.М. Харшака по кістковій та повітряній 

провідності і 100 % розбірливості словесного тесту Г.І. Грінберга і Л.Р. Зіндера 

не відрізнялися від норми (P>0,05). 

Що стосується ДП за методом Люшера, то на частоті 0,5 та 1 кГц вони не 

відрізнялись достовірно від контрольних значень в жодній з досліджуваних груп, 

хоча у деяких пацієнтів 2 групи відзначалося відносне їх зниження на частоті 1 
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кГц. Однак, на частоті 4 кГц ДП були низькими у певної частини пацієнтів, 

особливо в 2 групі і середньосьатистичні показники ДП на цій частоті були 

достовірно зниженими у обстежених пацієнтів 2 групи відносно норми. Так, 

низькі або відносно знижені ДП в області 4 кГц спостерігалися у 20,3% пацієнтів 

в 1 групі, та у 71,4 – в 2 групі обстежених. Середньостатистичні значення ДП за 

методом Люшера у обстежених нами хворих на ЦД ІІ типу представлені у 

таблиці 3.3.3.  

Наочно ці дані представлено на рис. 3.3.3. 

 

 

Таблиця 3.3.3 

Середньостатистичні показники диференційних порогів за методом Люшера  

у обстежених групах 

Групи обстежених 
ДП за методом Люшера на частотах 

0,5 2 4 

К 1,98±0,05 1, 87±0,03 1,98±0,04 

1 1,91±0,04 1,82±0,03 1,93±0,04 

2 1,92±0,05 1,79±0,04 1,28±0,03* 

t/p (К-1) 1,09 
P>0,05 

1,18 
P>0,05 

0,88 
P>0,05 

t/p (К-2) 0,85 
P>0,05 

1,60 
P>0,05 

14,00 
P<0,01 

t/p (1-2) 0,16 
P>0,05 

0,60 
P>0,05 

13,00 
P<0,01 

 

Примітка. * - p<0,05; ** - p<0,01 – величини достовірно відрізняються від 

таких у контрольній групі.  
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Рис. 3.3.3. Середньостатистичні значення ДП за Люшером у пацієнтів з 

СНП на фоні ЦД та у осіб контрольної групи 

 

Таким чином, за даними суб’єктивної аудіометрії у хворих на ЦД ІІ типу на 

тональних аудіометричних кривих спостерігається симетричний низхідний тип з 

ураженням базальної частини завитки з найбільш вираженим підвищенням 

порогів слуху до тонів у ділянці (4-8) кГц конвенціонального діапазону та на 

усьому протязі досліджуваного високочастотного діапазону. Тому величина 

порогів слуху до тонів даної області має найбільше діагностичне і прогностичне 

значення при сенсоневральних порушеннях слуху на фоні цукрового діабету ІІ 

типу. Також важливе діагностичне значення має показник ДП за методом 

Люшера на частоті 4 кГц. 
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3.4 Стан біоелектричної активності головного мозку у хворих на 

цукровий діабет ІІ типу з порушеннями слухової функції 

 

Нами було проведено дослідження біоелектричної активності головного 

мозку методом ЕЕГ у пацієнтів з СНП на фоні ЦД ІІ типу з метою визначення 

функціонального стану ЦНС у таких хворих [113].  

При якісному аналізі результатів електроенцефалографії у хворих на ЦД 

були виявлені відхилення від норми у функціональному стані ЦНС у вигляді 

дифузних змін біоелектричної активності головного мозку, дезорганізації та 

десинхронізації основних ритмів, наявності ознак подразнення мозкових 

структур, що посилювалися при функціональних навантаженнях. Уже на 

фонових ЕЕГ у обстежуваних нами пацієнтів спостерігалися виражені іритативні 

зміни, найбільш характерними були зниження біоелектричної активності 

головного мозку, десинхронізація ритмів та дезорганізація картини ЕЕГ. У 

багатьох з них спостерігалася наявність періодичних гострих піків та потенціалів, 

тенденція до прискорення основного ритму, та на цьому фоні підвищення вмісту 

повільних хвиль (тета) переважно у передніх відведеннях. Причому найбільш 

виражені зміни біоелектричної активності мали місце у скроневих та лобних 

відведеннях. У значної частини обстежених (88,3 %) з порушеннями слуху на 

фоні ЦД ІІ іритативні зміни, явища десинхронізації та дезорганізації основних 

ритмів ЕЕГ, ознаки подразнення глибоких структур головного мозку 

посилювалися при гіпервентиляції. У багатьох обстежених нами хворих мали 

місце ознаки дисфункції діенцефально-стовбурових, та навіть медіобазальних 

структур головного мозку, що свідчить про значні порушення біоелектричної 

активності та залучення глибоких відділів мозку. Зауважимо, що порушення 

біоелектричної активності у 97,6% випадків були симетричними. Це свідчить про 

дифузні загальномозкові зміни функціонального стану ЦНС у даної категорії 

хворих. Тому при аналізі кількісної характеристики - амплітуди альфа-ритму ми 

не враховували окремо праву і ліву сторону.  
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Отже, при ЦД ІІ у осіб з перцептивними порушеннями слухової функції 

мають місце значні зміни якісних показників ЕЕГ (табл. 3.4.1). Так, у хворих на 

ЦД ІІ з СНП дезорганізація та десинхронізації картини ЕЕГ була виявлена у  

79,1 % випадків. Виражені іритативні зміни реєструвалися у 90,6% хворих, 

гіперсинхронні сплески були виявлені у 25,6%, гострі піки і потенціали були 

наявні у 48,8 % пацієнтів. У багатьох хворих спостерігалася згладженість 

зональних розбіжностей (58,1%) та відсутність реакції на відкривання очей 

(34,8%). Зниження біоелектричної активності сягало 86,0 % випадків. 

Подразнення коркових структур головного мозку були зареєстровані у всіх 

обстежених пацієнтів з ЦД ІІ. У багатьох з таких хворих (97,6%) подразнення 

кори поєднувалось з залученням глибоких структур головного мозку. Так, 

дисфункція діенцефальних структур головного мозку мала місце у 48,8% хворих 

діенцефально-стовбурових – у 39,5%, медіобазальних – у 9,3%. Лише у одного 

хворого мало місце подразнення тільки коркових структур. Представлені дані 

відображені на рис. 3.4.1. 

 

 

 

Рис. 3.4.1. Дисфункція структур головного мозку. 
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Таблиця 3.4.1 

Якісні характеристики картини ЕЕГ у хворих на ЦД з сенсоневральними 

порушеннями слухової функції, % виявлення 

ОЗНАКА Кількість хворих, % 
Зниження біоелектричної активності 86,0 
Десинхронізація 79,1 
Дезорганізація 79,1 
Зглаженість зональних розбіжностей 58,1 
Виражені іритативні зміни 90,6 
Гострі піки і потенціали 48,8 
Відсутність реакції на відкривання очей 34,8 
Посилення ознак при гіпервентиляції 88,3 
Підвищення повільно-хвильової активності 55,8 
Підвищення бета-активності 62,8 
Гіперсинхронні прояви 25,6 
Подразнення коркових структур 100 
Подразнення діенцефальних структур 48,8 
Подразнення діенцефально-стовбурових структур 39,5 
Подразнення медіобазальних структур 9,3 

 

Отже, у обстежених нами хворих на ЦД ІІ типу з порушеннями слухової 

функції за даними ЕЕГ мають місце виражені порушення біоелектричної 

активності за даними ЕЕГ, в тому числі зміни у коркових та глибоких – 

діенцефальних та стовбурових структурах головного мозку. 

Наводимо приклади запису ЕЕГ у обстежених нами хворих на ЦД ІІ типу з 

порушеннями слухової функції. На рис. 3.4.2 представлено типову 

електроенцефалограму пацієнта з обстеженої групи. На фоні зниженої 

біоелектричної активності головного мозку присутні ознаки подразнення 

коркових та діенцефально-стовбурових струткру головного мозку. Дезорганізація 

та десинхронізація основних ритмів, згладженість зональних розбіжностей. 

Півдвищений вміст бета-активності, дифузні іритативні зміни.  
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Рис. 3.4.2. Фоновий запис ЕЕГ пацієнта з ЦД ІІ типу С. 

 

 

На рис. 3.4.3 – різке зниження вольтажу запису ЕЕГ. Періодично – гострі 

піки. Відсутність зональних розбіжностей, картина ЕЕГ десинхронізована, 

дезорганізована. Зауважимо, що найбільше зниження біоелектричній активності 

головного мозку та найбільш виражене подразнення глибоких структур мозку 

було виявлено у пацієнтів, у яких в анамнезі були епізоди різкої зміни рівня 

цукру крові.   
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Рис. 3.4.3. Фоновий запис ЕЕГ пацієнта з ЦД ІІ типу К. 

 

 

На рис. 3.4.4 представлено запис ЕЕГ пацієнта, у якого зберігаються в 

певній мірі організація і синхронізація основних ритмів, а також зональні 

розбіжності. Однак мають місце виражені іритативні зміни, гострі піки і 

потенціали, а також підвищена тета-активність. 
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Рис. 3.4.4 Фоновий запис ЕЕГ пацієнта з ЦД ІІ типу Г. 

 

 

Ми також провели дослідження амплітуди альфа-ритму у пацієнтів з ЦД ІІ 

та СНП (табл. 3.4.2). Виявилося, що амплітуда основного альфа-ритму ЕЕГ у 

обстежених пацієнтів достовірно (р<0,01) нижча за норму в скроневому, 

тім’яному і потиличному відведеннях.  
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Таблиця 3.4.2 

Амплітуда альфа-ритму при фоновому записі у пацієнтів з ЦД ІІ  

та сенсоневральною приглухуватістю 

 

Групи 

Амплітуда альфа-активності, мкВ 

Відведення 

скроневе тім’яне потиличне 

К 53,5±2,7 56,2±2,6 58,4±3,1 
Хворі на ЦД 31,8±2,5 44,1± 3,1 43,5±4,2 

t/p (K-1) 5,9 
р<0,01 

3,0 
р<0,01 

2,8 
P<0,05 

 

Представлені в таблиці дані демонструють амплітудні значення альфа-

активності в трьох відведеннях та зображені на рис.3.4.5. 

 

 
 

Рис. 3.4.5. Амплітудні значення альфа-активності. 

 

53,5
56,2

58,4

31,8

44,1 43,5

0

10

20

30

40

50

60

70

скроневе тім’яне потиличне

m
кВ

відведення
Контрольна група Хворі на ЦД



88 

Нами також було проведено дослідження показників ЕЕГ у пацієнтів з ЦД ІІ 

типу з урахуванням особливостей його перебігу – у групах 1 та 2. Проведені 

дослідження дозволили виявити, що у обстежуваних 2 групи спостерігалися 

більш значні порушення біоелектричної активності головного мозку, ніж у 

хворих 1 групи. Про це свідчили як якісні, так і кількісні показники ЕЕГ. Так, у 

пацієнтів 2 групи частіше порівняно з 1 групою мали місце такі якісні ознаки 

картини ЕЕГ як десинхронізація основних ритмів, зглаженість зональних 

розбіжностей, виражені іритативні зміни та подразнення глибоких структур 

головного мозку (табл. 3.4.3) 

 

Таблиця 3.4.3 

Якісні характеристики картини ЕЕГ у хворих на ЦД з сенсоневральними 

порушеннями слухової функції 1 та 2 досліджуваних груп , % виявлення 

 

ОЗНАКА 
Групи хворих 

1-а 2-а 
Зниження біоелектричної активності 74,57 88,57 

Десинхронізація картини ЕЕГ 35,59 80,00 

Дезорганізація основних ритмів 52,54 82,85 

Виражені іритативні зміни 69,49 91,42 

Підвищення повільно-хвильової активності 42,37 60,00 

Подразнення діенцефальних структур 49,15 34,28 

Подразнення діенцефально-стовбурових структур 32,20 54,28 

Подразнення медіобазальних структур 5,08 14,28 
 
Примітка : * величини достовірно (P<0,05) відрізняються між собою 

(критерій Фішера) 

 

Зауважимо, що подразнення коркових структур головного мозку мали місце 

у всіх обстежених нами хворих на цукровий діабет, незалежно від групи. В 
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таблиці 3.4.3 представлені основні ознаки за даними ЕЕГ, в яких відзначалася 

відчутна, в деяких – достовірна, різниця при порівнянні груп між собою. 

Також у осіб 2 групи достовірно відрізнялися кількісні показники аналізу 

біоелектричної активності головного мозку за даними ЕЕГ від значень у групі 1. 

Так, достовірно (Р<0,01) нижчою була у них амплітуда альфа-ритму в скроневому 

і потиличному відведеннях порівняно з пацієнтами 1 групи (табл. 3.4.4). 

 

Таблиця 3.4.4 

Середньостатистичні значення амплітуди альфа-ритму при фоновому записі  

у пацієнтів з ЦД ІІ та сенсоневральною приглухуватістю 1 та 2 груп, (М±m) 

Групи 

Амплітуда альфа-активності, мкВ 

Відведення 

скроневе тім’яне потиличне 

К 53,5±2,7 56,2±2,6 58,4±3,1 

1 45,9±2,1 41,5±1,9 51,1±2,0 

2 32,3±1,8 42,1± 3,1 40,2±2,9 

t/p (K-1) 2,22 р<0,05 4,56 р<0,01 1,97 P<0,05 

t/p (K-2) 6,53 р<0,01 2,72 P<0,05 4,28 р<0,01 

t/p (1-2) 4,91 р<0,01 0,7 P>0,05 3,09 р<0,01 

 

 

Отже, у пацієнтів з ЦД ІІ та сенсоневральною приглухуватістю за даними 

ЕЕГ реєструються виражені порушення біоелектричної активності головного 

мозку. 
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3.5. Обговорення отриманих даних 

 

Нами було проведене дослідження, яке дозволило нам оцінити орієнтовний 

рівень поширення захворювання на ЦД серед хворих на сенсоневральну 

приглухуватість. Виявилось, що серед пацієнтів, які звернулися зі скаргами до 

сурдологічного кабінету досить значний відсоток (7,1%) складають хворі на ЦД , 

з них ЦД 1 типу був у 20,0 %, а 2 типу – у 80,0%. З метою визначення кількості 

випадків сенсоневральної приглухуватості серед хворих на цукровий діабет, нами 

також було обстежено пацієнтів ендокринологічного відділення, які лікувалися з 

приводу цукрового діабету. При огляді 247 пацієнтів з ЦД, що перебувають на 

диспансерному обліку, порушення слухової функції виявлені у 180 з них (72,9%).  

За даними суб’єктивної аудіометрії у хворих з ЦД ІІ типу та 

сенсоневральними порушеннями слухової функції реєструвалися симетричні 

двобічні перцептивні порушення з пологонизхідним типом аудіометричної кривої 

з ураженням базальної частини завитки. При цьому, у обстежених нами хворих 

на ЦД ІІ типу з СНП за даними тональної порогової аудіометрії найбільш 

виражене достовірне підвищення порогів слухової чутливості спостерігається у 

ділянці (4-8) кГц конвенціонального, та на усіх частотах досліджуваного 

високочастотного (9-16) кГц діапазонів. 

У обстежених пацієнтів з ЦД ІІ типу за даними суб’єктивної аудіометрії з 

урахуванням тяжкості перебігу було виявлено, що показники тональної порогової 

аудіометрії у осіб 2 групи як в конвенціональному, так і в розширеному 

діапазонах частот достовірно відрізнялись від таких не тільки в контрольній групі 

на всіх досліджуваних частотах, але і від значень у групі 1. Найбільш виражена 

достовірна різниця у показниках в групах хворих з різним перебігом ЦД ІІ типу 

між собою, спостерігалась у ділянці 4-8 кГц, а особливо на частоті 4 кГц . 

Виявлена особливість дозволила нам виділити значення порогів слухової 

чутливості в ділянці 4-6 кГц конвенціонального діапазону в якості 

діагностичного критерію сенсоневральних порушень слуху при ЦД ІІ типу. 
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У обстежених нами пацієнтів з ЦД ІІ типу практично не було виявлено 

порушення розбірливості мовного тесту, однак ДП за методом Люшера на частоті 

на частоті 4 кГц ДП були низькими у певної частини пацієнтів, особливо в 2 групі 

і середньосатистичні показники ДП на цій частоті були достовірно зниженими у 

обстежених пацієнтів 2 групи відносно норми. Це свідчить про ураження 

рецепторного відділу слухового аналізатора у таких хворих і засвідчує важливе 

діагностичне значення показника ДП за методом Люшера на частоті 4 кГц при 

СНП на фоні ЦД ІІ типу. Відомо, що низькі ДП за методом Люшера, свідчать про 

порушення функції завитки та наявність феномену прискореного зростання 

гучності (ФПЗГ). Наявність ФПЗГ суттєво впливає на самопочуття пацієнтів і є 

прогностично несприятливою ознакою.  

Дослідження методом ЕЕГ у пацієнтів з ЦД ІІ та СНП типу об’єктивно 

підтверджують порушення функціонального стану ЦНС у таких хворих. У 

пацієнтів з ЦД ІІ типу з СНП мають місце зміни біоелектричної активності 

переважно у вигляді зниження біоелектричної активності головного мозку 

(86,0%), виражених іритативних змін (90,6%), подразнення глибоких структур 

головного мозку (97,6%), дезорганізація та десинхронізації картини ЕЕГ (79,1 % 

випадків). У пацієнтів з СНП на фоні ЦД ІІ має місце достовірне (р<0,01) 

порівняно з контролем зниження амплітуди альфа-ритму в скроневому, тім’яному 

і потиличному відведеннях до 31,8±2,5, 44,1± 3,1 та 43,5±4,2 мкВ, відповідно. 

Ступінь порушення слухової функції, особливо пороги слуху до тонів 

діапазону 4-8 кГц, вираженість скарг, а також стан біоелектричної активності 

головного мозку у пацієнтів з ЦД ІІ типу знаходиться у певній залежності від 

наявності ускладнень та особливостей перебігу цукрового діабету.  
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РОЗДІЛ 4 

СТАН РІЗНИХ ВІДДІЛІВ СЛУХОВОГО АНАЛІЗАТОРА У ХВОРИХ НА 

ЦД ІІ ТИПУ З СЕНСОНЕВРАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ СЛУХУ ЗА 

ДАНИМИ ОБ’ЄКТИВНИХ МЕТОДІВ ОБСТЕЖЕННЯ 

 

4.1 Характеристика рецепторного відділу слухового аналізатора  

за даними реєстрації отоакустичної емісії у пацієнтів з ЦД ІІ типу  

та порушеннями слухової функції  

 

Визначення функціонального стану рецепторного відділу слухового 

аналізатора є важливим компонентом оцінки слухової системи. Об’єктивно 

дослідити його дозволяє метод реєстрації отоакустичної емісії (ОАЕ), серед 

різновидів якої найбільш інформативною є ОАЕ на частоті продуктів 

спотворення. Методика дозволяє визначити насамперед функціональний стан 

зовнішніх волоскових клітин (ЗВК) Кортієвого органу. 

Ми проводили дослідження методом ОАЕ на частоті продуктів 

спотворення у хворих з ЦД ІІ типу та порушеннями слухової функції [109,112]. 

Нагадаємо, що нами були обстежені пацієнти з І-ІІ ступенем СНП за 

Міжнародною класифікацією. При такому рівні слухової чутливості ми можемо 

очікувати реєстрації відповіді ОАЕ у разі збереженості нормального 

функціонування рецепторних структур слухового аналізатора. 

В результаті проведених досліджень ОАЕ на частоті продуктів спотворення 

були отримані наступні дані. Повна адекватна відповідь отоакустичної емісії по 

всьому частотному спектру зареєстрована лише у 3 пацієнтів (9,4 % випадків) з 

одного боку. У більшості досліджуваних пацієнтів, у яких ОАЕ реєструвалася, 

був отриманий частково позитивний тест (68,7%) – адекватна відповідь мала 

місце лише на одній або кількох з вищевказаних досліджуваних частотних смуг. 

У 7 пацієнтів (21,8%) відповідь ОАЕ не було зареєстровано взагалі (з одного боку 

або з двох сторін). Відсутність відповіді ОАЕ або частково позитивна реєстрація 
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свідчить про порушення функції завитки, насамперед зовнішніх волоскових 

клітин, у таких хворих. 

На рис. 4.1.1 представлені приклади результатів реєстрації ОАЕ у хворих на 

ЦД ІІ типу з порушеннями слуху.  

 

 

 

 

 

А) 

 

Б) 

 

 

 

 
Рис. 4.1.1. Приклади запису ОАЕ хворих на ЦД ІІ типу: а) з частково 

позитивним результатом (одна частота); б) відсутність відповіді ОАЕ 

 

Реєстрація частково позитивного тесту, або відсутність реєстрації 

отоакустичної емісії у 90,6% обстежених пацієнтів з ЦД ІІ типу свідчить про 

дисфункцію завитки, виражену в різному ступені.  

Нами були також обчислені кількісні параметри отриманих даних 

реєстрації ОАЕ. Дані, представлені в табл. 4.1.1, демонструють середнє значення 

рівня інтенсивності (амплітуди) викликаної отоакустичної емісії на частоті 

продуктів спотворення досліджуваного частотного спектру (1-6) кГц у 

обстежених пацієнтів з ЦД ІІ типу та у осіб контрольної групи. 
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Таблиця 4.1.1  

Середньостатистичні значення інтенсивності отоакустичної емісії на частоті 
продуктів спотворення у обстежених пацієнтів з ЦД ІІ типу (1-а група)  
та у здорових нормальночуючих осіб контрольної (К) групи, дБ (М±m) 

Групи 
хворих 

Середнє значення інтенсивності отоакустичної емісії на частотах,  
дБ (M±m) 

1000 Гц 2000 Гц 4000 Гц 6000 Гц 
1 6,8±0,5 6,3±0,3 5,9±0,2 6,1±0,4 
К 9,1±0,5 8,9±0,3 9,4±0,5 9,2±0,4 

t/p (K-1) -3,25 
P<0,05 

-6,13 
P<0,01 

-6,50 
P<0,01 

-5,48 
P<0,05 

 

Представлені в табл. 4.4.1 дані демонструють амплітудні значення DPOAE 

(інтенсивність отриманої відповіді). Слід відмітити, що амплітуда емісії на усіх 

досліджуваних частотах у хворих на ЦД ІІ типу була достовірно (P<0,01) нижчою 

порівняно з нормою на усіх частотах. Особливо вираженим таке зниження є в 

області 4 кГц, де амплітуда відповіді ОАЕ становила 5,9±0,2 дБ при нормі  

9,4±0,5 дБ.  

Більш наочно ці дані представлено на рис. 4.1.2. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 4.1.2. Середньостатистичні значення інтенсивності викликаної 

отоакустичної емісії на частоті продуктів спотворення досліджуваного 

частотного спектру (1-6) кГц у обстежених пацієнтів з ЦД ІІ типу (1-а група) та у 

здорових нормальночуючих осіб контрольної (К) групи, дБ (М±m)  
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Отже, у обстежених нами хворих на ЦД ІІ типу з порушеннями слухової 

функції мають місце зміни у рецепторному відділі слухового аналізатора, що 

підтверджено даними об’єктивних методів обстеження. 

 Зауважимо, що у 3 з обстежених нами пацієнтів були зафіксовані за 

даними суб’єктивної аудіометрії прояви ФПЗГ (феномену прискореного 

зростання гучності) у вигляді дискомфорту та зниження ДП за методом Люшера, 

що також свідчить про дисфункцію рецепторного відділу слухового аналізатора. 

Зауважимо, що наявність ФПЗГ суттєво впливає на самопочуття пацієнтів і є 

прогностично несприятливою ознакою. 

Нами також було проведено дослідження показників ОАЕ у пацієнтів з ЦД 

ІІ типу з урахуванням особливостей його перебігу – у групах 1 та 2. Проведені 

дослідження дозволили виявити, що у обстежуваних 2 групи спостерігалися 

більш значні порушення у стані рецепторного відділу слухового аналізатора за 

даними ОАЕ. 

При аналізі отриманих даних окремо у кожній з виділених груп пацієнтів з 

було виявлено таке. Згідно отриманих нами даних, у 80,0 % хворих 2 групи ОАЕ 

на частоті продуктів спотворення не реєструвалася на жодній з частот. 

Відсутність реєстрації ОАЕ може свідчити про значну дисфункцію рецепторного 

відділу слухового аналізатора або вираженість порушень слухової функції. 

Частково позитивна відповідь була виявлена нами у 45,8% серед хворих 1 групи 

та 20,0% обстежених з 2 групи. У осіб 1 групи повна відповідь ОАЕ була 

зареєстрована у 13,5% випадків, та у 40,7% вона була повністю відсутня. У 

хворих 2 групи повна відповідь ОАЕ не реєструвалася у жодному випадку. 

В таблиці 4.1.2 представлено середньостатистичні значення рівня 

інтенсивності (амплітуди) викликаної отоакустичної емісії на частоті продуктів 

спотворення досліджуваного частотного спектру (1-6) кГц у обстежених групах 

хворих та у осіб контрольної групи. 
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Таблиця 4.1.2  

Середньостатистичні значення інтенсивності отоакустичної емісії на частоті 

продуктів спотворення у обстежених пацієнтів з ЦД ІІ типу з урахуванням 

особливостей перебігу (1-а та 2-а групи) та у здорових нормальночуючих осіб  

контрольної (К) групи, дБ (М±m) 

Групи хворих 
Середнє значення інтенсивності отоакустичної емісії на 

частотах, дБ (M±m) 
1000 Гц 2000 Гц 4000 Гц 6000 Гц 

К 9,1±0,5 8,9±0,3 9,4±0,5 9,2±0,4 

1 7,1±0,5 6,8±0,4 5,8±0,3 6,5±0,4 

2 6,2±0,3 6,3±0,4 5,4±0,3 6,5±0,4 

К-1 2,82 P<0,05 4,20 P<0,01 6,17 P<0,01 4,77 P<0,01 

К-2 4,97 P<0,01 5,20 P<0,01 6,85 P<0,01 6,20 P<0,01 

1-2 1,54 P>0,05 0,88 P>0,05 0,94 P>0,05 0,80 P>0,05 

 

 

Представлені в табл. 4.1.2 дані відображають амплітудні значення DPOAE 

(інтенсивність отриманої відповіді) і свідчать про те, що амплітуда емісії на усіх 

досліджуваних частотах у обох групах достовірно нижча порівняно з нормою. 

При цьому амплітуда DPOAE достовірно не відрізнялась у групах 1 та 2 між 

собою. Як видно з наведених у таблиці даних, у пацієнтів з СНП на фоні ЦД ІІ 

типу спостерігається значне зниження інтенсивності відповіді ЗВК відносно 

норми, більш виражене у 2-й групі. Більш наочно ці дані представлені на рис. 

4.1.2. 
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Рис. 4.1.2. Середньостатистичні значення рівня інтенсивності викликаної 

отоакустичної емісії на частоті продуктів спотворення досліджуваного 

частотного спектру (1-6) кГц у обстежених групах хворих (1 та 2 група). 

 

 

Виявлені нами зміни у показниках ОАЕ можуть відбивати ураження 

рецепторного відділу слухового аналізатора у хворих на ЦД ІІ типу з 

порушеннями слухової функції. Отримані відомості щодо показників ОАЕ 

забезпечують виявлення ранніх порушень та об’єктивної констатації змін у 

рецепторному відділі слухового аналізатора при цукровому діабеті ІІ типу. Раннє 

виявлення порушень у рецепторних структурах слухового аналізатора сприяє 

своєчасному призначенню цілеспрямованих лікувально-профілактичних заходів 

та попередженню прогресування СНП у таких хворих. 

Застосування методу реєстрації отоакустичної емісії при обстеженні хворих 

на ЦД має важливе значення для об’єктивізації ранніх ознак сенсоневральних 
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порушень слуху, насамперед порушень у рецепторних структурах завитки у 

таких випадках. 

  

4.2  Дані щодо стану стовбуромозкового відділу слухового аналізатора 

за даними реєстрації коротколатентних слухових викликаних потенціалів у 

хворих з з ЦД ІІ типу та порушеннями слухової функції 

 

Для оцінки стану центральних (стовбуромозкового і коркового) відділів 

слухового аналізатора ми застосовували метод реєстрації слухових викликаних 

потенціалів (СВП): коротколатентних або стовбуромозкових (КСВП) і 

довголатентних (ДСВП) або коркових. Це загальновизнаний об’єктивний метод, 

що дозволяє отримати точні дані щодо стану центральних відділів слухового 

аналізатора та близько розташованих структур головного мозку і знайшов 

широке застосування в отоларингології, отоневрології, неврології та 

нейрохірургії. 

Нами було проведено вивчення показників КСВП у хворих на ЦД 2 типу 

[111]. 

Дослідження методом КСВП відібраних нами пацієнтів з ЦД ІІ типу та 

СНП дозволили виявити таке (табл.4.2.1 та 4.2.2). 

Нами було проведено аналіз середньостатистичних значень часових 

показників КСВП у обстежених групах осіб з ЦД ІІ та СНП. За нашими даними, у 

досліджуваних осіб виявлена достовірна різниця в показниках ЛПП ІІ, ІІІ і V 

КСВП порівняно з нормою (група К) (табл. 1). Найбільші зміни були виявлені у 

значеннях ЛПП ІІІ та V хвиль. Так, ЛПП ІІІ хвилі КСВП становив 3,85±0,04 мс 

при нормі 3,66±0,03 (t=3,8; р<0,01), а величина ЛПП V хвилі КСВП становила 

5,83±0,05, що достовірно подовжено порівняно з контролем 5,54±0,04 мс (t=4,52; 

р<0,01). Крім того, у хворих з сенсоневральними порушеннями слуху на фоні ЦД 

ІІ достовірно подовженим був і ЛПП ІІ хвилі КСВП до (2,78±0,03) мс при нормі – 

(2,65±0,03) мс (P<0,01). Достовірної різниці в ЛПП хвилі І КСВП у 

досліджуваних хворих порівняно з нормою виявлено не було (p>0,05). 
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Достовірне (Р<0,01) подовження латентних періодів піків (ЛПП) майже усіх 

хвиль комплексу КСВП свідчить про дисфункцію стовбуромозкових структур 

слухового аналізатора у обстежених хворих на ЦД ІІ типу.  

       
Таблиця 4.2.1 

Часові характеристики латентних періодів піків хвиль КСВП  

у хворих з СНП на фоні ЦД та у осіб контрольної групи (К)  

при іпсілатеральній стимуляції 

Групи 
Часові характеристики латентних періодів піків хвиль 

КСВП, мс 
I II III IV V 

Контрольна група 1,61±0,02 2,65±0,03 3,66±0,03 4,93±0,03 5,54±0,04 
Хворі на ЦД і СНП 1,68±0,03 2,78±0,03 3,85±0,04 5,11±0,04 5,83±0,05 

t/р 1,94 
p >0,05 

3,06 
p <0,01 

3,80 
p <0,01 

3,60 
p <0,01 

4,52 
p <0,01 

 
Примітки: t – коефіцієнт достовірності різниці: p<0,05; p<0,01 – величини 

достовірно відрізняються між собою. 
 

Нами також було виявлене достовірне подовження міжпікових інтервалів І-

ІІІ та I-V КСВП у хворих на ЦД ІІ типу з СНП порівняно із контрольною групою 

(табл.4.2.2). Так, МПІ І-ІІІ становив 2,19±0,03 та 2,09±0,03 мс відповідно в 

основній та контрольних групах (t=2,35; P<0,01). МПІ I-V у хворих на ЦД 

становив 4,13±0,05 мс при нормі 3,98±0,04 мс (t=2,34; P<0,05).  

 
Таблиця 4.2.2 

Міжпікові інтервали КСВП у хворих з СНП на фоні ЦД  

та у осіб контрольної групи (К) при іпсілатеральній стимуляції 

Групи Часові характеристики міжпікових інтервалів КСВП, мс 
I-III III-V I-V 

Контрольна група 2,09±0,03 1,92±0,03 3,98±0,04 
Хворі на ЦД і СНП 2,19±0,03 2,01±0,04 4,13±0,05 

t/р 2,35; p <0,05 1,80; p >0,05 2,34; p <0,05 
 

Примітки: t – коефіцієнт достовірності різниці: p<0,05; p<0,01 – величини 
достовірно відрізняються між собою. 
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Отже, у хворих на ЦД з СНП відбуваються зміни функціонування у 

стовбуромозкових відділах слухового аналізатора, про що об’єктивно свідчать 

достовірні подовження часових характеристик КСВП – ЛПП хвиль та МПІ. 

Ми проаналізували кількісні показники КСВП у виділених групах хворих і 

порівняли їх. Отримані нами дані представлені у табл. 4.2.3, табл. 4.2.4 та на рис. 

4.2.1 та рис 4.2.2.  

 

Таблиця 4.2.3  

Часові характеристики латентних періодів піків хвиль КСВП у групах  
хворих та у осіб контрольної групи (К) при іпсілатеральній стимуляції 

Групи 
Часові характеристики латентних періодів піків хвиль КСВП, мс 

I II III IV V 
K 1,61±0,02 2,65±0,03 3,66±0,03 4,93±0,03 5,54±0,04 
1 1,59±0,03 2,74±0,05 3,82±0,03 4,98±0,04 5,76±0,04 
2 1,63±0,04 2,89±0,03 3,96±0,04 5,12±0,05 5,91±0,05 

t/p (K-1) 0,55; p>0,05 1,54; p<0,05 3,77; p<0,01 1,00; p>0,05 3,88; p<0,01 
t/p (K-2) 0,44; p>0,05 5,65; p<0,01 6,00; p<0,01 3,25; p<0,01 5,77; p<0,01 
t/p (1-2) 0,80; p>0,05 2,57; p<0,01 2,80; p<0,05 2,18; p<0,05 2,31; p<0,05 

 
Примітки: t – коефіцієнт достовірності різниці: p<0,05; p<0,01 – величини 

достовірно відрізняються між собою. 
 

Таблиця 4.2.4 

Міжпікові інтервали КСВП у групах хворих з СНП та у осіб  
контрольної групи (К) при іпсілатеральній стимуляції 

Групи 
Часові характеристики міжпікових інтервалів КСВП, мс 

I-III III-V I-V 
К 2,09±0,03 1,92±0,03 3,98±0,05 
1 2,11±0,02 1,94±0,03 4,09±0,03 
2 2,28±0,03 1,99±0,04 4,23±0,05 

t/p (К-1) 0,55 p >0,05 0,01 p >0,05 1,88 p <0,05 
t/p (К-2) 4,47 p <0,01 1,41 p >0,05 3,53 p <0,01 
t/p (1-2) 4,71 p <0,01 1,46 p >0,05 2,40 p <0,05 

 
Примітки: t – коефіцієнт достовірності різниці: p<0,05; p<0,01 – величини 

достовірно відрізняються між собою. 
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При аналізі результатів такого обстеження виявилося, що у досліджуваних 

осіб мала місце достовірна різниця в показниках ЛПП ІІ, ІІІ, V і V КСВП 

порівняно з нормою. Найбільші зміни були виявлені у значеннях ЛПП ІІІ та V 

хвиль. Так, ЛПП ІІІ хвилі КСВП становив 3,82±0,03 та 3,96±0,04 мс в 1-й та 2-й 

групах, відповідно, що достовірно подовжено порівняно з контрольною (Р<0,01). 

Величини V хвилі КСВП знаходились в межах 5,76±0,04 та 5,91±0,05 мс, 

відповідно в 1-й та 2-й групах, що достовірно (Р<0,01) перевищує контрольні 

значення 5,54±0,04 мс. Нами також було виявлене достовірне подовження 

міжпікових інтервалів I-V КСВП у обох обстежених групах осіб та МПІ І-ІІІ у 2 

групі порівняно із контрольною. Найбільш значущі зміни мали місце у 2 групі 

обстежених. Так, у 2-й групі МПІ І-ІІІ становив 2,28±0,03 мс, МПІ I-V 4,23±0,05.  

При порівняльному аналізі виявилося, що значення ЛПП ІІ, ІІ, I-V хвиль та 

МПІ І-ІІІ КСВП у 2-й групі хворих на ЦД не лише достовірно (Р<0,01) 

перевищували норму, але і достовірно (Р<0,05) відрізнялися від таких же 

показників у 1-й групі.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.4.2.1. ЛПП хвиль КСВП у хворих з СНП на фоні ЦД у групах 1 та 2 з 

різною тяжкістю перебігу захворювання та у осіб контрольної групи (К) при 

іпсілатеральній стимуляції. 
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Рис. 4.2.2 Міжпікові інтервали КСВП у хворих з СНП на фоні ЦД у групах 

1 та 2 з різною тяжкістю перебігу захворювання та у осіб контрольної групи (К) 

при іпсілатеральній стимуляції 

 

 

Отже, проведені дослідження показали, що в усіх досліджуваних групах 

хворих з СНП на фоні ЦД спостерігаються відхилення від норми у стані 

стовбуромозкового відділу слухового аналізатора. Попри те, що у досліджуваних 

хворих спостерігалася невелика ступінь (І-ІІ) сенсоневральної приглухуватості, 

всі вони мали виражену дисфункцію в стовбуромозкових структурах відділі 

слухового аналізатора, про що свідчили достовірно (Р<0,01) подовжені порівняно 

з контролем ЛПП ІІ, ІІІ та V хвиль, а також МПІ І-ІІІ та І-V КСВП при 

іпсилатеральній стимуляції. Причому найбільш виражені порушення у 

стовбуромозковому відділі слухового аналізатора були виявлені за допомогою 

об’єктивного методу КСВП у обстежених, у яких спостерігалися також 

ускладнений перебіг ЦД ІІ типу, наявність епізодів різкої зміни рівня цукру крові 

в анамнезі. Це свідчить про можливу роль ускладненого перебігу ЦД ІІ на 
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розвиток порушень у центральних відділах слухового аналізатора, зокрема у 

стовбуромозкових його структурах.  

Таким чином, проведені дослідження показали, що при ЦД ІІ типу 

відбуваються порушення не тільки в периферичному, але і в центральних 

відділах слухового аналізатора, зокрема стовбуромозковому, що свідчить про 

доцільність обстеження методом реєстрації КСВП таких хворих. За даними 

коротколатентних слухових викликаних потенціалів у хворих на ЦД ІІ з СНП 

спостерігаються виражені порушення у стовбуромозкових структурах слухового 

аналізатора, більш виражені у пацієнтів 2-ї групи (з більш тяжким перебігом ЦД).  

 

 

4.3 Стан коркового відділу слухового аналізатора за даними реєстрації 

довголатентних слухових викликаних потенціалів у хворих на ЦД ІІ типу з 

порушеннями слуху 

 

Нами було проведено аналіз даних реєстрації слухових викликаних 

потенціалів у хворих на ЦД ІІ типу. 

Проведені нами дослідження показали, що при СНП на фоні ЦД ІІ типу 

спостерігаються порушення у корковому відділі слухового аналізатора за даними 

ДСВП у всіх (100%) обстежених.  

Дослідження методом ДСВП відібраних нами пацієнтів з ЦД ІІ типу та 

СНП дозволили виявити таке (табл. 4.3.1 та 4.3.2). При іпсилатеральній 

стимуляції тоном 1 кГц у досліджуваних хворих спостерігається достовірне 

(Р<0,01) подовження латентного періоду піку (ЛПП) компоненту N2 ДСВП до 

280,3±3,4 мс порівняно з нормою (253,2±3,2 мс), що свідчить про дисфункцію 

коркових структур слухового аналізатора у таких хворих. Крім того, у хворих з 

сенсоневральними порушеннями слуху на фоні ЦД ІІ достовірно подовженим був 

і ЛПП компоненту P2 ДСВП до 176,5±3,1 мс при нормі – 157,8±2,9 мс (Р<0,01). 

Достовірної різниці в ЛПП компонентів Р1 та N1 ДСВП у досліджуваних хворих 
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порівняно з нормою (Р>0,05) виявлено не було. Практично аналогічні дані 

отримані нами і при іпсилатеральній стимуляції тоном 4 кГц (див. табл. 4.3.2). 

 

          Таблиця 4.3.1 

Часові показники компонентів ДСВП у хворих з СНП на фоні ЦД та у осіб  

контрольної групи (К) при іпсілатеральній стимуляції тоном 1 кГц (М±m) 

Групи хворих 
Часові показники компонентів ДСВП, мс (М±m) 

Р1 N1 Р2 N2 

К 54,6±2,3 112,5±2,5 157,8±2,9 253,2±3,2 

Хворі на ЦД 56,8±2,1 117,2±2,90 176,5±3,1 280,3±3,4 

t/p 0,66 
p>0,05 

1,23 
p>0,05 

3,39 
p<0,01 

6,55 
p<0,01 

 
Примітки:  
t – коефіцієнт достовірності різниці: p<0,05;  
p<0,01 – величини достовірно відрізняються між собою;  
Р1, N1, Р2 і N2 – позначення хвиль ДСВП.    
 

Таблиця 4.3.2 

Часові показники компонентів ДСВП у хворих з СНП на фоні ЦД та у осіб  

контрольної групи (К) при іпсілатеральній стимуляції тоном 4 кГц (М±m) 

Групи хворих 
Часові показники компонентів ДСВП, мс (М±m) 

Р1 N1 Р2 N2 

К 55,1±2,3 113,0±2,4 155,9±2,7 255,1±3,1 

Хворі на ЦД 57,2±2,8 118,1±2,3 178,3±2,8 279,1±2,6 

t/p 0,58 
p>0,05 

1,53 
p>0,05 

4,35 
p<0,01 

8,04 
p<0,01 

 
Примітки:  
t – коефіцієнт достовірності різниці: p<0,05;  
p<0,01 – величини достовірно відрізняються між собою;  
Р1, N1, Р2 і N2 – позначення хвиль ДСВП.    
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При іпсілатеральній стимуляції тоном 4 кГц також виявлено достовірне 

(Р<0,01) подовження ЛПП N2 ДСВП у досліджуваних осіб порівняно з 

контрольною групою здорових нормальночуючих осіб. Відповідні величини в 

становили 279,1±2,6 при нормі – 255,1±3,1 мс, (Р<0,01). Достовірно подовженим 

був і ЛПП P2 ДСВП у обстежуваних хворих з сенсоневральними порушеннями 

слуху на фоні ЦД ІІ порівняно з показниками контрольної групи. При 

іпсилатеральній стимуляції тоном 4 кГц відповідне значення дорівнювало 

178,3±2,8 мс при значенні в контрольній групі 155,9±2,7 мс (Р<0,05), що свідчить 

про наявність дисфункції в підкоркових структурах слухового аналізатора у 

хворих з СНП на фоні ЦД. У показниках ЛПП Р1 та N1 ДСВП і при 

іпсилатеральній стимуляції тоном 4 кГц у досліджуваних порівняно з нормою 

достовірної різниці виявлено також не було 

Отже, у хворих на ЦД з СНП відбуваються зміни функціонування у 

коркових відділах слухового аналізатора, про що об’єктивно свідчать достовірні 

подовження часових характеристик ДСВП. 

Нами було відзначено при обстеженні хворих на ЦД, що показник ЛПП N2 

ДСВП перевищував контрольні значення у всіх них. Однак у показнику P2 ДСВП 

часові характеристик у хворих відрізнялися – у деяких пацієнтів ЛПП цього 

компоненту був у межах норми або незначно перевищував контрольні значення, 

у інших – спостерігалося значне достовірне подовження латентного періоду цієї 

хвилі. Отже, у частини обстежених нами пацієнтів з ЦД та порушеннями слуху 

підвищення часових характеристик пізніх компонентів P2 і N2 ДСВП, які 

відображають стан коркових і підкоркових структур слухового аналізатора, було 

більш вираженим.  

Як уже було зазначено, ми поділили обстежуваних хворих на ЦД 2 типу на 

дві групи, виділивши окремо хворих з більш тяжким перебігом (2-а група). 

Нагадаємо, що за даними ЕЕГ у хворих 2-ї групи зазвичай мають місце різке 

зниження біоелектричній активності та явища значного подразнення глибоких 

(діенцефально-стовбурових та медіобазальних) структур головного мозку.  
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Аналіз отриманих даних показав, що при стимуляції тоном 1 кГц ЛПП P2 і 

N2 ДСВП у 1-й групі становили 158,2±2,7 та 271,2±3,1 мс а у 2-й – 186,1±3,2 та 

288,5±3,8 мс, відповідно. При стимуляції тоном 4 кГц відповідні значення склали 

168,0±2,9 та 278,0±3,2 мс у 1-й групі та 191,3±3,6 та 293,1±4,1 мс – у 2-й. При 

порівняльному аналізі виявилося, що значення ЛПП P2 і N2 ДСВП у 2-й групі 

хворих на ЦД не лише достовірно (Р<0,01) перевищували норму, але і достовірно 

(Р<0,01) відрізнялися від таких же показників у групі 1 при обох типах 

стимуляції. Отримані дані представлені в табл. 4.3.3 та 4.3.4, а також на рис 4.3.1 

та 4.3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.4.3.1 Середньостатистичні значення ЛПП компонентів P2 і N2 ДСВП у 

хворих з СНП на фоні ЦД у групах 1 та 2 з різною тяжкістю перебігу 

захворювання та у осіб контрольної групи (К) при іпсілатеральній стимуляції 

тоном 1 кГц 
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Рис. 4.3.2. Середньостатистичні значення ЛПП компонентів P2 і N2 ДСВП у 

хворих з СНП на фоні ЦД у групах 1 та 2 з різною тяжкістю перебігу 

захворювання та у осіб контрольної групи (К) при іпсілатеральній стимуляції 

тоном 4 кГц. 

 

 

Отже, проведені дослідження показали, що в усіх досліджуваних групах 

хворих з СНП на фоні ЦД спостерігаються відхилення від норми у стані 

коркового відділу слухового аналізатора. Попри те, що у досліджуваних хворих 

спостерігалася невелика ступінь (І-ІІ) сенсоневральної приглухуватості, всі вони 

мали виражену дисфункцію в корковому та підкорковому відділах слухового 

аналізатора, про що свідчили достовірно (Р<0,01) подовжені порівняно з 

контролем ЛПП компонентів P2 і N2 ДСВП при обох типах стимуляції. Причому 

найбільш виражені порушення у корковому та підкорковому відділах слухового 

аналізатора були виявлені за допомогою об’єктивного методу ДСВП у хворих з 

ЦД та СНП, у яких спостерігалися також ускладнений перебіг ЦД ІІ типу, 

наявність епізодів різкої зміни рівня цукру крові в анамнезі. Це свідчить про 

можливу роль ускладненого перебігу ЦД ІІ на розвиток порушень у центральних 

відділах слухового аналізатора, зокрема у коркових його структурах. 
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Таблиця 4.3.3 

Часові показники компонентів ДСВП при стимуляції тоном 1 кГц (М±m) 

Групи 
хворих 

Часові показники компонентів ДСВП, мс (М±m) 
Р1 N1 P2 N2 

К 54,6±2,3 112,5±2,5 157,8±2,9 253,2±3,2 
1 56,3±2,0 117,2±2,8 158,2±2,9 271,2±3,1 
2 60,1±2,7 121,3±3,0 186,1±3,2 288,5±3,8 

t/p (К-1) 0,55 
P>0,05 

1,25 
P>0,05 

0,09 
P>0,05 

4,04 
P<0,01 

t/p (К-2) 1,55 P>0,05 2,25 P<0,05 6,55 
P<0,01 

7,10 
P<0,01 

t/p (1-2) 1,13 P>0,05 
 

0,99 P>0,05 
 

6,46 
P<0,01 

3,52 
P<0,05 

       

Таблиця 4.3.4 

Часові показники компонентів ДСВП при стимуляції тоном 4 кГц (М±m) 

Групи 
хворих 

Часові показники компонентів ДСВП, мс (М±m) 
Р1 N1 P2 N2 

К 55,1±2,3 113,0±2,4 155,9±2,7 255,1±3,1 
1 56,9±2,8 116,5±2,8 168,0±2,9 278,0±3,2 
2 58,3±2,7 119,8±3,1 191,3±3,6 293,1±4,1 

t/p (К-1) 0,49 P>0,05 0,94 P>0,05 3,05 
P<0,01 

5,13 
P<0,01 

t/p (К-2) 0,90 P>0,05 1,73 P>0,05 7,86 
P<0,01 

7,39 
P<0,01 

t/p (1-2) 0,35 P>0,05 0,78 P>0,05 5,04 
P<0,01 

2,90 
P<0,05 

 

4.4 Обговорення отриманих даних 

 
Нами було проведено дослідження стану різних відділів слухового 

аналізатора у хворих на ЦД ІІ типу з порушеннями слуху за допомогою 

об’єктивних методів обстеження.  

Насамперед ми обстежили стан рецепторного відділу слухової системи за 

допомогою методу реєстрації ОАЕ на частоті продуктів спотворення. Отримані 
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дані ОАЕ на частоті продуктів спотворення у пацієнтів з ЦД ІІ типу об’єктивно 

підтверджують наявність у них порушень у рецепторному відділі слухового 

аналізатора. У пацієнтів з ЦД ІІ типу амплітуда ОАЕ на частоті продуктів 

спотворення була достовірно нижчою від норми на усіх досліджуваних частотах 

(1-6 кГц). Особливо вираженим таке зниження є в області 4 кГц, де амплітуда 

відповіді ОАЕ становила 5,9±0,2 дБ при нормі 9,4±0,5 дБ. Виявлені нами зміни у 

показниках ОАЕ відбивають ураження рецепторного відділу слухового 

аналізатора у хворих на ЦД ІІ типу з порушеннями слухової функції. Проведені 

дослідження свідчать про доцільність обстеження методом реєстрації ОАЕ 

хворих на, адже це сприяє ранньому виявленню порушень у рецепторному відділі 

слухового аналізатора у таких хворих. Застосування методу реєстрації 

отоакустичної емісії при обстеженні хворих на цукровий діабет ІІ типу має 

важливе значення для об’єктивізації ранніх ознак сенсоневральних порушень 

слуху у даного контингенту. 

Нами також було проведене дослідження стану центральних відділів 

слухового аналізатора за допомогою об’єктивної методики – реєстрації слухових 

викликаних потенціалів.  

За нашими даними, у пацієнтів з сенсоневральною приглухуватістю на фоні 

цукрового діабету ІІ має місце достовірне (Р<0,01) порівняно з контролем 

подовження латентних періодів піків ІІ, ІІІ та V хвиль КСВП до (2,78±0,03), 

(3,85±0,04) та (5,83±0,05) мс, а також МПІ I-III та I-V до (2,19±0,03) та (4,13±0,05) 

мс відповідно. У пацієнтів з сенсоневральною приглухуватістю на фоні 

цукрового діабету ІІ має місце достовірне (Р<0,01) порівняно з контролем 

подовження латентних періодів піків компонентів P2 і N2 довголатентних 

слухових викликаних потенціалів до (176,5±3,1) та (280,3±3,4) мс при стимуляції 

тоном 1 кГц, та до (178,3±2,8) і (279,1±2,6) мс – тоном 4 кГц, відповідно 

При цьому, у пацієнтів з цукровим діабетом ІІ типу з сенсоневральною 

приглухуватістю, у яких мають місце ускладнений перебіг, полінейропатії, 

епізоди різкої зміни рівнів цукру крові в анамнезі, відбуваються достовірно 

(Р<0,05) більш глибокі зміни у стовбуромозковому, коркових та підкоркових 
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відділах слухового аналізатора, ніж у хворих з більш легким перебігом 

захворювання.  

Отримані дані свідчать про важливу роль стану стовбуромозкових відділів 

слухового аналізатора у розвитку сенсоневральних порушень слуху при ЦД ІІ 

типу. Проведені дослідження сприяють поглибленню розуміння процесів, які 

відбуваються в центральних відділах слухового аналізатора при розвитку СНП на 

фоні ЦД ІІ типу. 

Дослідження методом реєстрації коротколатентних та довголатентних 

слухових викликаних потенціалів у пацієнтів з цукровим діабетом ІІ типу та 

сенсоневральною приглухуватістю об’єктивно підтверджують порушення 

функціонування центральних – стовбуромозкових, коркових і підкоркових - 

відділів слухового аналізатора у таких хворих.  
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РОЗДІЛ 5 

СПІВВІДНОШЕННЯ МІЖ ПОКАЗНИКАМИ КОМПЛЕКСНОГО 

КЛІНІКО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ОБСТЕЖЕННЯ  

ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ПОРУШЕНЬ СЛУХОВОЇ ФУНКЦІЇ  

У ХВОРИХ НА ЦД ІІ ТИПУ 

 

 

5.1 Показники рівнів периферичного мієлінового білка та вітаміну Д у 

сироватці крові хворих на ЦД ІІ типу з порушеннями слухової функції  

 

Пацієнтам з сенсоневральними порушеннями слухової функії на фоні 

цукрового діабету нами було проведено лабораторні дослідження – визначення 

рівня ПМБ та вітаміну Д у сироватці крові хворих на ЦД ІІ типу з порушеннями 

слухової функції [110]. У якості групи порівняння обстежено 15 хворих на СНП 

без підвищеного вмісту цукру у крові.  

Концентрація в сироватці крові периферичного мієлінового білку 22 (ПМБ 

22) відбиває ступінь ураження мієлінової оболонки нейроцитів і може бути 

використана у хворих на ЦД 2 типу у якості маркера ушкоджень неавральних 

структур, у тому числі й сенсоневральної приглухуватості. Тому ми поставили 

завдання метою вивчити взаємозв’язок вмісту ПМБ 22 у сироватці крові, а отже -  

ступеня ураження мієліну, і стану слухового аналізатора. 

Нами було проведено порівняльний аналіз значень рівня ПМБ та вітаміну Д 

у всіх досліджуваних групах. Дослідження дозволили виявити таке (табл. 5.1.1 та 

5.1.2).   

При аналізі результатів проведеного дослідження виявилося, що у хворих 

на ЦД та СНП (1-а та 2-а групи обстежених) мало місце достовірне підвищення 

рівня ПМБ як порівняно з контролем, так і з групою порівняння (пацієнти з СНП 

без ЦД). Причому у цьому показнику також спостерігалася достовірна різниця у 

групах з ЦД між собою, у групі 2 (з ускладненим ЦД) зростання вмісту ПМБ у 

сироватці крові було більш значним. 
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Таблиця 5.1.1  

Вміст ПМБ 22 та вітаміну Д у сироватці крові хворих на ЦД ІІ типу з СНП  

(1-а і 2-а група), пацієнтів з СНП без ЦД (3 група) та осіб контрольної групи (К) 

Групи обстежуваних 
Вміст ПМБ 22 та вітаміну Д, нг/мл 

ПМБ 22 25-гідроксивітамін D,  
25-(OH)D 

Контрольна група 0,03±0,001 31,2±2,21 
Хворі на ЦД і СНП   

1-а група 7,2±0,5* 24,3±1,7* 

Хворі на ЦД і СНП   
2-а група 24,5±1,8* 18,9±1,5* 

Хворі на СНП  
3-я група 0,05±0,01 28,1±2,3 

К-1 14,34 P<0,01 2,47 P<0,05 

К-2 13,59 P<0,01 4,60 P<0,01 

К-3 1,99 P>0,05 0,97 Р>0,05 

t (1-2) 9,26 P<0,01 2,38 P<0,05 

t (1-3) 14,29 P<0,01 1,32 Р>0,05 

t (2-3) 13,58 P<0,01 3,35 P<0,01 
 
Примітки:  
* показники достовірно (P <0,01) відрізняються від контрольних значень, 
t - коефіцієнт достовірності різниці Стьюдента. 
 

Рівень ПМБ 22 становив у хворих на ЦД 1 групи від 2,3 до 9,8 нм/мл 

(середньостатистичне значення 7,2±0,5 нг/мл), в 2 групі ПМБ мав рівень від 8,5 

до 37,2 нм/мл (середньостатистичне значення 24,5±1,8 нг/мл) (див. табл. 5.1.1). 

Це значно перевищувало нормативний рівень та достовірно (P<0,01) більше 

показників контрольної групи. Підвищені рівні ПМБ у хворих на ЦД можуть 

свідчити про процеси демієлінізації, ураження невральних структур, більш 

виражені при ускладненому перебігу ЦД. Зауважимо, що серед хворих на СНП 

без ЦД тільки у двох з них було незначне підвищення рівня ПМБ в сироватці 

крові, яке не перевищувало достовірно контрольні значення (P>0,05). Отже, 
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процеси демієлінізації, свідченням наявності яких є підвищення ПМБ у сироватці 

крові, мають певне значення у розвитку СНП при ЦД ІІ типу. 

Що стосується вмісту вітаміну Д, то певні зниження його рівня 

спостерігались в усіх досліджуваних нами групах хворих з СНП. Однак, у 

пацієнтів з СНП без ЦД таке зниження не відрізнялося достовірно від контролю. 

А от у обох групах пацієнтів з СНП на фоні ЦД така різниця була достовірною, 

особливо у групі 2. Так, у групі 2, з ускладненим перебігом ЦД, рівень вітаміну 

Д, який свідчить про його нестачу, становив 18,9±1,5 нг/мл і  був достовірно 

зниженим не ліше порівняно з контролем, але і з групами 1 та 3 обстежуваних 

хворих. Зниження рівня вітаміну Д в сироватці крові, більш виражене при 

ускладненому перебігу ЦД, у хворих з СНП свідчить про певну роль цього 

вітаміну у поглибленні метаболічних порушень у таких хворих, а отже – 

швидкому і більш вираженому розвитку ускладнень. 

 
Таблиця 5.1.2 

Відхилення від норми у показниках ПМБ та вітаміну Д у сироватці крові 

хворих на ЦД ІІ типу з СНП (1-а і 2-а група), пацієнтів з СНП без ЦД  

(3-я група) та осіб контрольної групи (К), % випадків 

Групи 
обстежуваних 

(n=15) 

ПМБ 22 
(підвищення 

рівня) 

25-гідроксивітамін D, 25-(OH)D 
(зниження рівня) 

Дефіцит <20.0 
нг\мл 

Недостатність 
20-30 нг\мл 

Всього 
зниження рівня  

Контрольна 
група 0 0 13,3  13,3 

Хворі на ЦД і 
СНП 1-а група 46,6 *  20,0 *  60,0 *                      80,0* 

Хворі на ЦД і 
СНП 2-а група 80,0 *  73,3 *   26,6 *                100,0* 

Хворі на СНП 
3-я група 13,3 *   0 30,0    30,0 

Різниця (1-2) ** ** ** - 
Різниця  (1-3) ** ** ** ** 
Різниця (2-3) ** ** - ** 

 
Примітки: * показники достовірно (P <0,01) відрізняються  від контрольних 

значень, ** (P<0,01) показники достовірно відрізняються  між собою (критерій 
Фішера). 
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Зауважимо, що нами також було проведено дослідження вмісту нейрон-

специфічної енолази (NSE) у досліджуваних групах хворих, однак достовірних 

змін її рівня у сироватці крові порівняно з контролем в жодній з досліджуваних 

груп виявлено не було (Р>0,05). Значення цього показника не перевищували у 

досліджуваних осіб 3,8 нг/мл при нормі «<16,3». 

При аналізі розподілу пацієнтів за відхиленням від норми показників ПМБ 

та вітаміну Д, було виявлено, що у групі пацієнтів з ЦД достовірно частіше, ніж у 

групі порівняння, спостерігалася недостатність віт Д та підвищення вмісту ПМБ в 

сироватці крові. У групах хворих на ЦД та СНП підвищення рівня ПМБ було 

виявлено достовірно частіше, ніж в групі порівняння, особливо в групі 2, з 

ускладненим перебігом ЦД.  Причому в групі 2 відхилення від норми у рівні 

ПМБ зустрічалися достовірно частіше, ніж у групі 1. У групі СНП без ЦД (3 

група) недостатність вітаміну Д мала місце лише у 13,3% випадків. А дефіцит віт 

Д у 2-й групі хворих зустрічався достовірно частіше не лише порівняно з 

контролем і групою порівняння, але і відносно групи 1, з більш легким перебігом 

ЦД. Так, у 2-й групі хворих з ЦД та СНП недостатність вітаміну Д мала місце у 

26,6% випадків, а його дефіцит – у 73,3%. Загалом зниження рівня вітаміну Д 

мало місце у 100% хворих 2-ї групи і у 80% - в 1-й групі, тоді як в 3-й групі  - 

30%.  

Отримані дані наочно представлено на рис. 5.1.1 та 5.1.2.  

Отже, при ЦД ІІ типу відбуваються порушення рівня ПМБ та вітаміну Д у 

сироватці крові, що свідчить про доцільність визначення цих показників у 

сироватці крові таких хворих.  
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Рис. 5.1.1. Рівні ПМБ 22 та вітаміну Д у сироватці крові хворих на ЦД ІІ 

типу з СНП (1-а і 2-а група), пацієнтів з СНП без ЦД (3-я група) та осіб 

контрольної групи (К). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.1.2. Розподіл хворих за відхиленнями від норми у показниках ПМБ та 

вітаміну Д у сироватці крові хворих на ЦД ІІ типу з СНП (1 і 2 група), пацієнтів з 

СНП без ЦД (3 група). 
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Всім хворим на ЦД ІІ типу та СНП нами було проведене комплексне 

обстеження – ендокринологічне, аудіологічне (суб’єктивна аудіометрія, 

імпедансна аудіометрія, дослідження отоакустичної емісії, реєстрація різних 

класів слухових викликаних потенціалів – коротко- та довголатентні) та 

дослідження біоелектричної активності головного мозку методом 

електроенцефалографії (ЕЕГ). Як уже було зазначено, до 2 групи  увійшли 

пацієнти, у яких  ЦД супроводжувався ускладненнями. У обстежених нами 

пацієнтів 2 групи спостерігалося значне підвищення часових характеристик 

пізніх компонентів P2 і N2 ДСВП, які відображають стан коркових і підкоркових 

структур слухового аналізатора. За даними КСВП у хворих даної групи були 

достовірно (P<0,01) подовжені порівняно з контролем ЛПП ІІ, ІІІ та V хвиль, а 

також МПІ  І-ІІІ та І-V КСВП  при іпсилатеральній  стимуляції. Причому 

значення ЛПП ІІ, ІІ, I-V хвиль та МПІ І-ІІІ КСВП у 2-й групі хворих на ЦД не 

лише достовірно (P<0,01) перевищували норму, але і достовірно (P<0,05) 

відрізнялися від таких же показників у 1-й групі. Це свідчить про виражену 

дисфункцію в стовбуромозкових структурах слухового аналізатора. За даними 

ЕЕГ у хворих 2-ї групи мали місце різке зниження біоелектричної активності та 

явища значного подразнення глибоких (діенцефально-стовбурових та 

медіобазальних) структур головного мозку. Також у них спостерігався 

ускладнений перебіг ЦД, а в анамнезі були епізоди різкої зміни рівня цукру крові.

 Виявлені нами порушення вмісту ПМБ та вітаміну Д можуть слугувати 

підґрунтям для розвитку таких розладів при ЦД у хворих з СНП. 

Таким чином, проведені дослідження показали, що в усіх досліджуваних 

групах хворих з СНП на фоні ЦД спостерігаються відхилення від норми у вмісті 

ПМБ та вітаміну Д у сироватці крові. Причому найбільш виражені порушення 

були виявлені у обстежених, у яких спостерігалися також ускладнений перебіг 

ЦД ІІ типу, наявність епізодів гіпоглікемії в анамнезі. Це свідчить про можливу 

роль ускладненого перебігу ЦД ІІ типу на розвиток порушень (в т.ч. 

демієлінізуючих процесів) у невральних структурах слухового аналізатора.  
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5.2 Співвідношення між показниками комплексного клініко-

лабораторного та інструментального обстеження пацієнтів з ЦД ІІ типу та 

можливі фактори ризику розвитку у них сенсоневральних порушень слуху 

 

Ми провели комплексне  обстеження пацієнтів з СНП на фоні ЦД ІІ типу з 

урахуванням особливостей його перебігу – наявності ускладнень, рівня 

глікованого гемоглобіну, функціональних показників. Нами було визначено 

найбільш інформативні показники інструментальних досліджень, що свідчать про 

більш глибоке ураження різних структур слухового аналізатора при цукровому 

діабеті, особливо при ускладненому перебігу. До них належать: пороги слуху на 

тонах 4-8 кГц (доцільним є використання інтегрального показника середнього 

значення порогів на цих частотах), інтенсивність відповіді ОАЕ на частоті 

продуктів спотворення у ділянці 4 кГц (якщо вона реєструється), ЛПП хвилі ІІІ 

КСВП та ЛПП компоненту P2 ДСВП. Саме ці показники були достовірно змінені 

у пацієнтів з більш тяжким перебігом ЦД ІІ типу порівняно з випадками більш 

легкого його перебігу. 

З іншого боку, нами було виявлено зміни рівня ПМБ та вітаміну Д у 

пацієнтів з ускладненим перебігом ЦД. Тому нами було проведено дослідження 

кореляційних співвідношень за допомогою критерія Пірсона між цими 

показниками для визначення взаємозв’язків між станом слухового аналізатора та 

рівнями ПМБ і вітаміну Д у хворих на ЦД 2 типу.  

Зауважимо, що ми також досліджували показники нейрон-специфічної 

енолази (NSE), однак вони знаходилися у всіх досліджуваних хворих у межах 

норми (становили від 0,07 до 2,4 нг/мл при нормі до 16,3 нг/мл) і нами не було 

виявлено жодного кореляційного зв’язку між її рівнем та показниками ураження 

слухового аналізатора у хворих на ЦД ІІ типу. 

Результати проведених досліджень дозволили виявити таке. 

Між значеннями ПМБ та найбільш інформативними показниками, що 

відображали стан різних відділів слухового аналізатора за даними 
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інструментальних досліджень, нами виявлено певний взаємозв’язок, виражений 

тією чи іншою мірою (табл. 5.2.1). 

 

Таблиця 5.2.1 

Взаємозалежність даних суб’єктивних і об’єктивних результатів дослідження  

слухової функції та біохімічних показників (коефіцієнт кореляції Пірсона) 

  Аудіограма 
4кГц ОАЕ ПМБ КСВП ДСВП Вітамін Д 

Аудіограма 
4кГц 1 -,579** ,487* ,455* ,429* -,437* 

ОАЕ -,579** 1 -,827** -,858** -,901** ,639** 

ПМБ ,487* -,827** 1 ,811** ,837** -,789** 

КСВП ,455* -,858** ,811** 1 ,801** -,573** 

Вітамін Д -,437* ,639** -,789** -,573** -,637** 1 

ДСВП ,429* -,901** ,837** ,801** 1 -,637** 
 

Примітка.  **  статистична значущість з ймовірністю 0,01 (двостороння), 

*   статистична значущість з ймовірністю 0,05 (двостороння). 

 

 

Як видно з наведених у таблиці відомостей, спостерігається досить 

виразний прямий та зворотній кореляційний зв’язок між різними досліджуваними 

показниками.  

Проведений статистичний аналіз виявив прямий слабкий кореляційний 

зв'язок між даними порогів слуху отриманих під час аудіометричного обстеження 

на частоті 4 кГц та рівнем ПМБ (рис. 5.2.1), що свідчить про ймовірну роль 

демієлінізуючих процесів у зниженні слухової функції. 
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Рис. 5.2.1 Графічне зображення кореляційного зв'язку між показниками 

рівня ПМБ та порогів слуху до тонів на частоті 4 кГц. 

 

 

Також нами було виявлено виражену зворотню кореляцію між рівнем ПМБ 

та середньостатистичним значенням інтенсивності відповіді отоакустичної емісії 

на частоті продуктів спотворення (DPOAE) (Рис. 5.2.2), що свідчить про 

ймовірний вплив процесів демієлінізації на рецепторний апарат слухового 

аналізатора, насамперед, на стан зовнішніх волоскових клітин (ЗВК). 
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Рис. 5.2.2. Графічне зображення кореляційного зв'язку між показниками 

рівня ПМБ та середньостатистичним значенням інтенсивності відповіді 

отоакустичної емісії на частоті продуктів спотворення (distortion product 

optoacoustic emission — DPOAE) при ЦД 2 типу. 

 

 

Нами було вивчено взаємозв’язок за критерієм Пірсона між станом 

центральних відділів слухового аналізатора та рівнем ПМБ у сироватці крові 

пацієнтів з ЦД 2 типу. 

При статистичному аналізі отриманих даних ми встановили сильну пряму 

кореляцію між даними ЛПП ІІІ хвилі КСВП (Рис. 5.2.3) та ЛПП компоненту P2 

ДСВП та рівнем ПМБ в сироватці крові (Рис. 5.2.4). Таким чином можна зробити 

висновок про значний вплив процесу демієлінізації на стовбуромозкові та коркові 

структури слухового аналізатора при ЦД  2 типу. 

 



122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.2.3 Графічне зображення кореляційного зв'язку між показниками 

рівня ПМБ та даними ЛПП ІІІ хвилі КСВП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.2.4 Графічне зображення кореляційного зв'язку між показниками 

рівня ПМБ та даними ЛПП компоненту P2  ДСВП. 
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Також нами було проведено кореляційний аналіз стану різних відділів 

слухового аналізатора за даними найбільш інформативних показників 

інструментального обстеження та рівнем вітаміну Д у сироватці крові пацієнтів з 

ЦД 2 типу. 

Проведений нами аналіз виявив помірний зворотній зв’язок між рівнем 

вітаміну Д та даними аудіометричного обстеження на частоті 4 кГц (Рис. 5.2.5). 

 

 

 

Рис. 5.2.5. Графічне зображення кореляційного зв'язку між показниками 

рівня вітаміну Д та даними аудіограми на частоті 4 кГц. 

 

 

При кореляційному аналізі показників середньостатистичного значення 

інтенсивності відповіді DPOAE та рівня вітаміну Д (Рис. 5.2.6) нами виявлено 

сильний прямий кореляційний зв’язок, що може свідчити про залежність стану 

рецепторного відділу слухового аналізатора від рівня вітаміну Д в сироватці 
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крові, а також помірний зворотній зв'язок між даними ЛПП ІІІ хвилі КСВП та 

вмістом вітаміну Д в сироватці крові (рис. 5.2.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.2.6 Графічне зображення кореляційного зв'язку між показниками 

рівня вітаміну Д та даними показників середньостатистичного значення 

інтенсивності відповіді DPOAE. 
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Рис. 5.2.7 Графічне зображення кореляційного зв'язку між показниками 

рівня вітаміну Д та даними ЛПП ІІІ хвилі КСВП. 

 

 

Отримані нами дані статистичного аналізу рівня вітаміну Д та даних ЛПП 

компоненту P2  ДСВП (Рис. 5.2.8) вказують на сильний зворотній кореляційний 

зв’язок між цими показниками, що може свідчити про залежність стану коркових 

і підкоркових структур слухового аналізатора від вмісту вітаміну Д в сироватці 

крові. 

Також нами було проведено визначення кореляційних зв’язків між рівнем 

ПМБ та вітаміну Д у сироватці крові пацієнтів з ЦД та СНП. Виявилося, що між 

цими показниками існує досить виразний зворотній кореляційний зв'язок (Рис. 

5.2.9). Це дає перспективу використання визначення рівня вітаміну Д у сироватці 

крові пацієнтів з ЦД ІІ типу у якості маркера  визначення ризику розвитку СНП 

та інших ушкоджень невральних структур у таких хворих.  
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Рис. 5.2.8 Графічне зображення кореляційного зв'язку між показниками 

рівня вітаміну Д та даними ЛПП компоненту P2  ДСВП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.2.9 Графічне зображення кореляційного зв'язку між показниками 

рівня ПМБ та вітаміну Д. 
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Отже, показник рівня вітаміну Д може слугувати прогностичним критерієм 

і стати в нагоді при визначенні тяжкості стану пацієнтів з ЦД ІІ типу. Оскільки 

визначення рівня ПМБ становить певні труднощі (не всюди є відповідні 

лабораторні можливості, вартість дослідження), наявність зв’язку між його 

рівнем та вмістом вітаміну Д дає перспективи більш легкого і доступного 

визначення важливих діагностичних і прогностичних факторів. Ми рекомендуємо 

проводити визначення рівня вітаміну Д у сироватці крові усіх пацієнтів з ЦД ІІ 

типу, особливо при наявності скарг на порушення слухової функції. 

 

 

6.3 Обговорення отриманих даних 

 

В ході дослідження нами було проведено визначення рівня периферичного 

мієлінового білку (ПМБ) та вітаміну Д у сироватці крові хворих на ЦД ІІ типу з 

порушеннями слухової функції. З метою визначення особливостей, притаманних 

саме для СНП на фоні ЦД ІІ типу, нами було також підібрано групу порівняння. У 

якості групи порівняння обстежено 15 хворих на СНП без підвищеного вмісту 

цукру у крові. 

За нашими даними, у пацієнтів з цукровим діабетом ІІ-го типу та 

сенсоневральною приглухуватістю місце достовірне (P<0,01) порівняно з 

контролем підвищення вмісту ПМБ у сироватці крові,  що може свідчити про про 

процеси демієлінізації і ушкодження невральних структур. Проведені 

дослідження показали також,  що у пацієнтів з сенсоневральною приглухуватістю 

на фоні цукрового діабету ІІ типу також має місце достовірне (P<0,01) порівняно 

з контролем зниження рівня вітаміну Д, вираженість якого свідчить про його 

нестачу і навіть дефіцит. При цьому у пацієнтів з цукровим діабетом ІІ типу з 

сенсоневральною приглухуватістю, у яких  мають місце ускладнений перебіг, 

полінейропатії, епізоди різкої зміни рівнів цукру крові в анамнезі, відбуваються 

достовірно (P<0,05) більш виражене підвищення рівня ПМБ та зниження вмісту 

вітаміну Д, ніж у хворих з більш легким перебігом захворювання.  
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У пацієнтів з цукровим діабетом ІІ типу та сенсоневральною 

приглухуватістю виявлено кореляційні зв’язки між станом слухового аналізатора, 

вмістом ПМБ та вітаміну Д у сироватці крові. Для ПМБ виражена пряма 

кореляція спостерігається з показниками КСВП та ДСВП і виразна зворотня з 

ОАЕ. Для вітаміну Д зворотня – помірна до порогів слуху на тон 4 кГц та 

виражена ДСВП, а також сильна пряма з показниками ОАЕ. При  цьому 

спостерігається значна зворотня кореляція між рівнем ПМБ та вмістом вітаміну 

Д. 

Отримані дані дозволили нам дійти висновку, що у розвитку СНП на фоні 

ЦД можуть відбуватися механізми з включенням демієлінізуючих процесів та 

дефіциту вітаміну Д. Тому  ми вважаємо, що хворі на ЦД ІІ типу потребують 

визначення цих параметрів для оцінки можливого ризику прогресування 

сенсоневральних порушень слухової функції. Також доцільним є своєчасна 

корекція рівня вітаміну Д у крові пацієнтів з ЦД ІІ типу для профілактики 

розвитку і прогресування СНП, а також підвищення ефективності її лікування. 

 

 

За результатами досліджень, представлених у цьому розділі,  

опубліковано такі наукові праці: 

  

Шидловська ТА, Шидловська ТВ, Навальківська НЯ. Рівень периферичного 

мієлінового білку та вітаміну Д у сироватці крові хворих на цукровий діабет ІІ 

типу з порушеннями слуху. Оториноларингологія. 2021;4(5):47-54. doi 

10.37219/2528-8253-2021-5-47. 
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РОЗДІЛ 6 

 

АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ  

ПРОВЕДЕНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Одним з найбільш несприятливих захворювань слухової системи є 

сенсоневральна приглухуватість (СНП), оскільки призводить до погіршення чи 

втрати слухової функції та важко піддається лікуванню [67, 101]. Не дивлячись на 

успіхи досягнуті на сучасному етапі розвитку отіатрії, кількість осіб з патологією 

органа слуху залишається високою [101,137,261]. За даними різних авторів, 

сенсоневральні ураження слуху становлять значну частку всіх випадків слухових 

порушень. Проблема діагностики та лікування СНП посідає чільне місце в 

отоларингології та клінічній аудіології зокрема. Зважаючи на складність 

патегенезу СНП, поліетіологічність, а також на тенденцію до зростання 

дослідники багатьох країн підкреслюють складність проблеми ранньої 

діагностики цього захворювання [24, 35, 103, 104, 119, 120, 121, 129, 133, 155, 

176, 183, 186, 213, 257, 261]. 

Причини, що викликають СНП, чисельні і різнопланові. Однак більшість 

авторів єдині в тому, що судинний фактор є якщо не основним, то провідним у 

розвитку СНП будь-якої етіології. [37, 101, 103,105,219]. Саме тому невпинно 

посилюється інтерес до розробки нових методів діагностики та лікування 

сенсоневральної приглухуватості судинного ґенезу. 

Недостатня ефективність лікування СНП, незважаючи на велику кількість 

запропонованих методів, змушує шукати нові шляхи вирішення даної проблеми 

[6, 24, 67, 76, 101, 115, 137, 176, 226]. 

Досить часто СНП розвивається на фоні цукрового діабету. На даний час 

цукровий діабет становить значну медико-соціальну проблему і є одним із 

пріоритетів для національних систем охорони здоров’я в усьому світі, оскільки є 

фактором кардіоваскулярного ризику та розвитку тяжких поліорганних 
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ускладнень. Особливо поширеним є ЦД ІІ типу, який переважно є набутим 

захворюванням [24, 35, 51, 56, 60, 68, 122, 137, 144, 223, 259]. 

Цукровий діабет супроводжується значними судинними порушення та 

порушенням всіх видів обміну речовин [56, 68, 86, 95]. Гіперглікемія та інші 

метаболічні чинники ЦД 2 типу призводять до розвитку ендотеліальної 

дисфункції і значних судинних ускладнень [11, 44, 71]. Судинні порушення 

виявляються також і в судинах внутрішнього вуха [13, 24, 28, 35, 51, 56, 60, 68, 

95, 122, 252, 259]. Оскільки клітини завитки мають різні механізми 

транспортування глюкози та інсуліну це робить їх по-різному чутливими до 

токсичних ефектів гіперглікемії, внаслідок чого спостерігаються зміни 

функціонування слухової системи [67, 84, 153, 180, 227]. 

Ряд дослідників вказує на тісний взаємозв’язок між порушеннями 

вуглеводного обміну, оксидативним стресом і розвитком СНП [57, 119, 123, 172, 

173]. 

Для вивчення зв’язку між СНП та ЦД проведено велику кількість 

досліджень і отримано дані, що свідчать про асоціацію ЦД ІІ типу та СНП [24, 34, 

65, 70, 124, 127, 149, 153, 155, 176, 205, 209, 229, 245].  

Незважаючи на велику кількість робіт присвячених СНП в пацієнтів з ЦД ІІ 

типу, бракує ґрунтовних досліджень в плані комплексної оцінки стану різних 

відділів слухового аналізатора з використанням суб’єктивних та об’єктивних 

методів обстеження при ЦД 2 типу. Не достатньо вивчено також характер 

слухових порушень в залежності від особливостей перебігу цукрового діабету 2 

типу та фактори ризику щодо розвитку СНП у таких хворих. 

Нами було проведено аналіз частки пацієнтів з СНП серед хворих на ЦД і 

за даними обстеження виявилося, що порушення слухової функції мали місце у 

переважної більшості пацієнтів з ЦД, що знаходилися на стаціонарному лікуванні 

у профільному відділенні. Такі попередні обстеження дозволили нам скласти 

враження про поширеність порушень слухової функції серед хворих на ЦД. 

Причому частіше і більш вираженими такі порушення були у хворих на ЦД 2 
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типу. Тому ми провели обстеження стану слухової системи у хворих на цукровий 

діабет ІІ типу. 

На наступному етапі нами було відібрано для подальшого обстеження 94 

хворих на цукровий діабет ІІ типу зі скаргами на порушення слухової функції. 

Всім пацієнтам було проведене комплексне клініко-інструментальне обстеження.  

Контрольну групу склали 15 здорових нормальночуючих осіб, без 

порушень рівня цукру крові.  

У якості групи порівняння обстежено 15 хворих на СНП зі співмірними з 

основною групою показниками порогів слуху на тони без порушень рівня цукру 

крові.  

Всім хворим на ЦД ІІ та СНП нами було проведене комплексне обстеження 

– ендокринологічне, аудіологічне (суб’єктивна аудіометрія, імпедансна 

аудіометрія, дослідження отоакустичної емісії, реєстрація різних класів слухових 

викликаних потенціалів – коротко- та довголатентні) та дослідження 

біоелектричної активності головного мозку методом електроенцефалографії 

(ЕЕГ). За тяжкістю перебігу ЦД та вираженістю виявлених за даними 

комплексного обстеження змін ми поділили досліджуваних хворих на дві групи. 

До групи 1 увійшли 59 пацієнтів, у яких перебіг ЦД був більш легким, до групи 2 

– 35 пацієнтів з ускладненим перебігом ЦД та більш вираженими порушеннями 

за даними інструментальних обстежень. Забігаючи наперед, зазначимо, що у 

обстежених нами пацієнтів з ЦД та порушеннями слуху 2 групи спостерігалося 

значне підвищення часових характеристик пізніх компонентів P2 і N2 ДСВП, які 

відображають стан коркових і підкоркових структур слухового аналізатора. За 

даними ЕЕГ у хворих 2 групи мали місце різке зниження біоелектричній 

активності та явища значного подразнення глибоких (діенцефально-стовбурових 

та медіобазальних) структур головного мозку. Також у них спостерігався 

ускладнений перебіг ЦД, а в анамнезі були епізоди різкої зміни рівня цукру крові. 

Отже ми проаналізували показники комплексного інструментального обстеження 

у виділених групах хворих і порівняли їх. 
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За даними суб’єктивної аудіометрії у хворих на ЦД ІІ типу на тональних 

аудіометричних кривих спостерігається симетричний низхідний тип з ураженням 

базальної частини завитки з найбільш вираженим підвищенням порогів слуху до 

тонів у області (4-8) кГц конвенціонального діапазону та на усьому протязі 

досліджуваного високочастотного діапазону. 

Порівнюючи дані тональної порогової аудіометрії конвенціонального 

(0,125-8) кГц діапазону частот обстежених груп з аудіометричними показниками 

контрольної групи виявлена достовірна відмінність в показниках порогів слуху 

на тони на всіх частотах конвенціонального діапазону (за виключенням частоти 

0,125 кГц для 1-ї групи) та досліджуваного розширеного діапазону: 9-16 кГц. 

Показники тональної порогової аудіометрії у осіб 2-ї групи як в 

конвенціональному, так і в розширеному діапазонах частот достовірно 

відрізнялись від таких не тільки в контрольній групі на всіх досліджуваних 

частотах, але і від значень у групі 1. При цьому найбільш виражена достовірна 

різниця у показниках в групах хворих з різним перебігом ЦД ІІ типу між собою, 

спостерігалась у області 4-8 кГц, а особливо на частоті 4 кГц. Тому в подальшому 

при вивченні співвідношень між кількісними показниками комплексного 

обстеження пацієнтів з СНП на фоні ЦД ІІ типу ми обрали саме показник порогу 

слуху до тону 4 кГц як найбільш інформативний у пацієнтів з ускладненим 

перебігом ЦД ІІ типу середньостатистичні значення порогів слуху на тони 

розширеного діапазону частот достовірно (P<0,01) відрізняються від показників 

контрольної групи та групи 1 на усіх досліджених частотах 9-16 кГц. 

У обстежених нами пацієнтів з ЦД ІІ типу практично не було виявлено 

порушення розбірливості мовного тесту. Що стосується ДП за методом Люшера, 

то на частоті 4 кГц ДП були низькими у певної частини пацієнтів, особливо в 2 

групі і середньостатистичні показники ДП на цій частоті були достовірно 

зниженими у обстежених пацієнтів 2 групи відносно норми. Так, низькі або 

відносно знижені ДП в області 4 кГц спостерігалися у 20,3% пацієнтів в 1-й групі 

та у 71,4 % – в 2-й групі обстежених. Це свідчить про ураження рецепторного 

відділу слухового аналізатора у таких хворих і засвідчує важливе діагностичне 
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значення показника ДП за методом Люшера на частоті 4 кГц при СНП на фоні 

ЦД ІІ типу. Відомо, що низькі ДП за методом Люшера, свідчать про порушення 

функції завитки та наявність феномену прискореного зростання гучності (ФПЗГ). 

Наявність ФПЗГ суттєво впливає на самопочуття пацієнтів і є прогностично 

несприятливою ознакою.  

Отже, різкі зміни рівня цукру крові, полінейропатії, підвищення рівня 

глісованого гемоглобіну при ЦД ІІ типу можуть бути несприятливими факторами 

щодо розвитку сенсоневральних порушень слухової функції при ЦД  

При сенсоневральній приглухуватості часто мають місце екстраауральні 

прояви з боку центральної нервової системи (ЦНС). З іншого боку, при ЦД також 

спостерігаються ураження нервової системи, як у вигляді полінейропатій, так і 

певних порушень з боку ЦНС [17, 52, 95, 170, 224, 228, 268]. 

Оскільки у обстежених нами пацієнтів з ЦД була значна кількість скарг з 

боку ЦНС, а також ознаки ураження нервової системи (підвищення рівня ПМБ, 

полінейропатії) ми провели додаткове обстеження за допомогою об’єктивної 

методики ЕЕГ з метою оцінки стану біоелектричної активності головного мозку, 

а отже функціональних процесів у ЦНС таких хворих. 

При якісному аналізі результатів електроенцефалографії у хворих на ЦД 

були виявлені відхилення від норми у функціональному стані ЦНС у вигляді 

дифузних змін біоелектричної активності головного мозку, дезорганізації та 

десинхронізації основних ритмів, наявності ознак подразнення мозкових 

структур, що посилювалися при функціональних навантаженнях. Подразнення 

коркових структур головного мозку були зареєстровані у всіх обстежених 

пацієнтів з ЦД ІІ. У переважної більшості хворих (97,6%) подразнення кори 

поєднувалось з залученням глибоких структур головного мозку. Так, дисфункція 

діенцефальних структур головного мозку мала місце у 48,8%, діенцефально-

стовбурових – у 39,5%, медіобазальних – у 9,3% випадків. Отже, у обстежених 

нами хворих на ЦД ІІ типу з порушеннями слухової функції за даними ЕЕГ 

мають місце виражені порушення біоелектричної активності за даними ЕЕГ, в 

тому числі зміни у коркових та глибоких – діенцефальних та стовбурових 
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структурах головного мозку. Виявилося також, що амплітуда основного альфа-

ритму ЕЕГ у обстежених пацієнтів достовірно (р<0,01) нижча за норму в 

скроневому, тім’яному і потиличному відведеннях 

Нами також було проведено дослідження показників ЕЕГ у пацієнтів з ЦД 

ІІ типу з урахуванням особливостей його перебігу – у групах 1 та 2. Проведені 

дослідження дозволили виявити, що у обстежуваних 2-ї групи спостерігалися 

більш значні порушення біоелектричної активності головного мозку, ніж у 

хворих 1-ї групи. Про це свідчили як якісні, так і кількісні показники ЕЕГ. Так, у 

пацієнтів 2 групи частіше порівняно з 1-ю групою мали місце такі якісні ознаки 

картини ЕЕГ як десинхронізація основних ритмів, згладженість зональних 

розбіжностей, виражені іритативні зміни та подразнення глибоких структур 

головного мозку Також у осіб 2-ї групи достовірно відрізнялися кількісні 

показники аналізу біоелектричної активності головного мозку за даними ЕЕГ від 

значень у 1-й групі. Так, достовірно (р<0,01) нижчою була у них амплітуда 

альфа-ритму в скроневому і потиличному відведеннях порівняно з пацієнтами 1-ї 

групи. Отже дослідження методом ЕЕГ у пацієнтів з ЦД ІІ та СНП типу 

об’єктивно підтверджують порушення функціонального стану ЦНС у таких 

хворих. 

Проведені нами дослідження показали, що ступінь порушення слухової 

функції, особливо пороги слуху до тонів діапазону 4-8 кГц, вираженість скарг, а 

також стан біоелектричної активності головного мозку у пацієнтів з ЦД ІІ типу 

знаходиться у певній залежності від наявності ускладнень та особливостей 

перебігу цукрового діабету.  

Ми провели дослідження стану різних відділів слухового налалізатора у 

хворих на ЦД ІІ типа з порушеннями слухової функції за допомогою низки 

об’єктивних тестів. 

В результаті проведених досліджень ОАЕ на частоті продуктів спотворення 

були отримані наступні дані. Повна адекватна відповідь отоакустичної емісії по 

всьому частотному спектру зареєстрована лише у 9,4 % випадків з одного боку. У 

більшості досліджуваних пацієнтів (68,7%), у яких ОАЕ реєструвалася, був 
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отриманий частково позитивний тест – адекватна відповідь мала місце лише на 

одній або кількох з вищевказаних досліджуваних частотних смуг. У 21,8% 

пацієнтів відповідь ОАЕ не було зареєстровано взагалі (з одного боку або з двох 

сторін). Відсутність відповіді ОАЕ або частково позитивна реєстрація свідчить 

про порушення функції завитки, насамперед зовнішніх волоскових клітин, у 

таких хворих. Слід відмітити, що амплітуда емісії на усіх досліджуваних частотах 

у хворих на ЦД ІІ типу була достовірно (P<0,01) нижчою порівняно з нормою на 

усіх частотах. Особливо вираженим таке зниження є в області 4 кГц, де амплітуда 

відповіді ОАЕ становила 5,9±0,2 дБ при нормі 9,4±0,5 дБ.  

При аналізі отриманих даних окремо у кожній з виділених груп пацієнтів з 

було виявлено, що таке. Згідно отриманих нами даних, у 80,0 % хворих 2 групи 

ОАЕ на частоті продуктів частково позитивна відповідь була виявлена нами у 

45,8% серед хворих 1-ї групи та 20,0% обстежених з 2-ї групи. У осіб 1-ї групи 

повна відповідь DPOAE була зареєстрована у 13,5% випадків, та у 40,7% вона 

була повністю відсутня. У хворих 2-ї групи повна відповідь ОАЕ не 

реєструвалася у жодному випадку. При цьому амплітуда емісії на усіх 

досліджуваних частотах у обох групах достовірно нижча порівняно з нормою, але 

достовірно не відрізнялась у групах 1 та 2 між собою. Отже, у обстежених нами 

хворих на ЦД ІІ типу з порушеннями слухової функції мають місце зміни у 

рецепторному відділі слухового аналізатора, що підтверджено даними 

об’єктивних методів обстеження. 

Для оцінки стану центральних (стовбуромозкового і коркового) відділів 

слухового аналізатора ми застосовували метод реєстрації слухових викликаних 

потенціалів (СВП): коротколатентних або стовбуромозкових (КСВП) і 

довголатентних (ДСВП) або коркових. Це загальновизнаний об’єктивний метод, 

що дозволяє отримати точні дані щодо стану центральних відділів слухового 

аналізатора та близько розташованих структур головного мозку і знайшов 

широке застосування в отоларингології, отоневрології, неврології та 

нейрохірургії. 
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За нашими даними, у досліджуваних осіб виявлена достовірна різниця в 

показниках ЛПП ІІ, ІІІ і V КСВП порівняно з нормою (група К). Найбільші зміни 

були виявлені у значеннях ЛПП ІІІ та V хвиль. Так, ЛПП ІІІ хвилі КСВП 

становив 3,85±0,04 мс при нормі 3,66±0,03 (t=3,8; р<0,01), а величина ЛПП V 

хвилі КСВП становила 5,83±0,05, що достовірно подовжено порівняно з 

контролем. Нами також було виявлене достовірне подовження міжпікових 

інтервалів І-ІІІ та I-V КСВП у хворих на ЦД ІІ типу з СНП порівняно із 

контрольною групою.  

При аналізі результатів реєстрації КСВП з урахуванням особливостей 

перебугу ЦД виявилося, що у досліджуваних осіб обох груп найбільші зміни були 

виявлені у значеннях ЛПП ІІІ та V хвиль. Так, ЛПП ІІІ хвилі КСВП становив 

3,82±0,03 та 3,96±0,04 мс відповідно в 1-й та 2-й групах, що достовірно 

подовжено порівняно з контрольною (р<0,01). Величини V хвилі КСВП 

знаходились в межах 5,76±0,04 та 5,91±0,05 мс в 1-й та 2-й групах, відповідно, що 

достовірно (р<0,01) перевищує контрольні значення 5,54±0,04 мс. Нами також 

було виявлене достовірне подовження міжпікових інтервалів I-V КСВП у обох 

обстежених групах осіб та МПІ І-ІІІ у 2 групі порівняно із контрольною. При 

порівняльному аналізі виявилося, що значення ЛПП ІІ, ІІ, I-V хвиль та МПІ І-ІІІ 

КСВП у 2-й групі хворих на ЦД не лише достовірно (p<0,01) перевищували 

норму, але і достовірно (p<0,05) відрізнялися від таких же показників у 1-й групі.  

Отже, проведені дослідження показали, що в усіх досліджуваних групах 

хворих з СНП на фоні ЦД спостерігаються відхилення від норми у стані 

стовбуромозкового відділу слухового аналізатора, найбільш виражені у 

обстежених, у яких спостерігалися також ускладнений перебіг ЦД ІІ типу, 

наявність епізодів різкої зміни рівня цукру крові в анамнезі. Це свідчить про 

можливу роль ускладненого перебігу ЦД ІІ на розвиток порушень у центральних 

відділах слухового аналізатора, зокрема у стовбуромозкових його структурах.  

Проведені нами дослідження показали, що при СНП на фоні ЦД ІІ типу 

спостерігаються порушення у корковому відділі слухового аналізатора за даними 

ДСВП у всіх (100%) обстежених.  
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Порушення за даними СВП проявлялися у змінах комплексу піків (їх 

згладженість, додаткові хвилі, зниження або підвищення амплітуди), а також 

подовження часових характеристик – латентних періодів піків хвиль (ЛПП) та 

міжпікових інтервалів (МПІ).  

Дослідження методом ДСВП відібраних нами пацієнтів з ЦД ІІ типу та 

СНП дозволили виявити, що при іпсилатеральній стимуляції тоном 1 кГц у 

досліджуваних хворих спостерігається достовірне (p<0,01) подовження 

латентного періоду піку (ЛПП) компоненту N2 ДСВП до (280,3±3,4) мс і ЛПП 

компоненту P2 ДСВП до (176,5±3,1). Це свідчить про дисфункцію коркових 

структур слухового аналізатора у таких хворих. Ми також провели аналіз даних 

ДСВП з урахуванням особливостей перебігу захворювання. Аналіз отриманих 

даних показав, що при стимуляції тоном 1 кГц ЛПП P2 і N2 ДСВП у 1-й групі 

становили 158,2±2,9 та 271,2±3,1 мс, а у 2-й – 186,1±2,9 та 288,5±3,8 мс, 

відповідно. При стимуляції тоном 4 кГц відповідні значення склали 168,0±2,9 та 

278,0±3,2 мс у 1-й групі та 191,3±3,6 та 293,1±4,1 мс – у 2-й. При порівняльному 

аналізі виявилося, що значення ЛПП P2 і N2 ДСВП у 2-й групі хворих на ЦД не 

лише достовірно (p<0,01) перевищували норму, але і достовірно (p<0,01) 

відрізнялися від таких же показників у 1-й групі при обох типах стимуляції. 

Відомо, що в модуляції «пізніх» компонентів P2 і N2 ДСВП приймають 

участь лімбічні структури мозку, які є інтегруючою системою сприйняття 

подразнень через органи чуття і підтримують тонус кори головного мозку. Саме 

структури ретикулярної формації «відповідають» за внутрішньомозкові 

комунікації, забезпечуючи зв'язок та скоординовану роботу різних ділянок і 

структур головного мозку, сприйняття інформації, що надходить від сенсорних 

систем, забезпечуючи таким чином реалізацію складних функцій, у тому числі 

стресорних реакцій.  

При цьому, у пацієнтів з цукровим діабетом ІІ типу з сенсоневральною 

приглухуватістю, у яких мають місце ускладнений перебіг, полінейропатії, 

епізоди різкої зміни рівнів цукру крові в анамнезі, відбуваються достовірно 

(p<0,05) більш глибокі зміни у стовбуромозковому, коркових та підкоркових 
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відділах слухового аналізатора, ніж у хворих з більш легким перебігом 

захворювання.  

Пацієнтам з сенсоневральними порушеннями слухової функції на фоні 

цукрового діабету нами було проведено лабораторні дослідження – визначення 

рівня периферичного мієлінового білку (ПМБ) та вітаміну Д у сироватці крові 

хворих на ЦД ІІ типу з порушеннями слухової функції.  

При аналізі результатів проведеного дослідження виявилося, що у хворих 

на ЦД та СНП (1-а та 2-а групи обстежених) мало місце достовірне підвищення 

рівня ПМБ як порівняно з контролем, так і з групою порівняння (пацієнти з СНП 

без ЦД). Причому у цьому показнику також спостерігалася достовірна різниця у 

групах з ЦД між собою, у групі 2 (з ускладненим ЦД) зростання вмісту ПМБ у 

сироватці крові було більш значним. 

ПМБ становив у хворих на ЦД 1-ї групи від 2,3 до 9,8 нм/мл 

(середньостатистичне значення 7,2±0,5 нг/мл), в 2-й групі ПМБ мав рівень від 8,5 

до 37,2 нм/мл (середньостатистичне значення 24,5±1,8 нг/мл). Це значно 

перевищувало нормативний рівень та достовірно (P<0,01) більше показників 

контрольної групи. Підвищені рівні ПМБ у хворих на ЦД можуть свідчити про 

процеси демієлінізації, ураження невральних структур, більш виражені при 

ускладненому перебігу ЦД. Зауважимо, що серед хворих на СНП без ЦД тільки у 

двох з них було незначне підвищення рівня ПМБ в сироватці крові, яке не 

перевищувало достовірно контрольні значення (P>0,05). Отже, процеси 

демієлінізації, свідченням наявності яких є підвищення ПМБ у сироватці крові, 

мають певне значення у розвитку СНП при ЦД ІІ типу. 

Підвищення рівня ПМБ підтверджує «нейрогенний» компонент розвитку 

СНП на фоні ЦД ІІ типу, а також ушкодження периферичного відділу слухового 

аналізатора (рецептор і слуховий нерв) Це підтверджується досить високою 

виявленою нами кореляцією між рівнем ПМБ та показниками ОАЕ. Можливо, що 

рівень ПМБ підвищується саме в період прогресування сенсоневральних 

порушень слуху. 
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Що стосується вмісту вітаміну Д, то певні зниження його рівня 

спостерігались в усіх досліджуваних нами групах хворих з СНП. Однак, у 

пацієнтів з СНП без ЦД таке зниження не відрізнялося достовірно від контролю. 

А от у обох групах пацієнтів з СНП на фоні ЦД така різниця була достовірною, 

особливо у групі 2. Так, у групі 2, з ускладненим перебігом ЦД, рівень вітаміну 

Д, який свідчить про його нестачу, становив18,9±1,5 нг/мл і був достовірно 

зниженим не лише порівняно з контролем, але і з 1-ю та 3-ю групами обстежених 

хворих. Зниження рівня вітаміну Д в сироватці крові, більш виражене при 

ускладненому перебігу ЦД, у хворих з СНП свідчить про певну роль цього 

вітаміну у поглибленні метаболічних порушень у таких хворих, а отже – 

швидкому і більш вираженому розвитку ускладнень. 

При аналізі розподілу пацієнтів за відхиленням від норми показників ПМБ 

та вітаміну Д, було виявлено, що у групі пацієнтів з ЦД достовірно частіше, ніж у 

групі порівняння, спостерігалася недостатність віт Д та підвищення вмісту ПМБ в 

сироватці крові. У групах хворих на ЦД та СНП підвищення рівня ПМБ було 

виявлено достовірно частіше, ніж в групі порівняння, особливо в групі 2, з 

ускладненим перебігом ЦД. Причому в групі 2 відхилення від норми у рівні ПМБ 

зустрічалися достовірно частіше, ніж у групі 1. У групі СНП без ЦД (3-я група) 

недостатність вітаміну Д мала місце лише у 13,3% випадків. А дефіцит віт. Д у 2-

й групі хворих зустрічався достовірно частіше не лише порівняно з контролем і 

групою порівняння, але і відносно групи 1, з більш легким перебігом ЦД. Так, у 

2-й групі хворих з ЦД та СНП недостатність вітаміну Д мала місце у 26,6% 

випадків, а його дефіцит – у 73,3%. Загалом зниження рівня вітаміну Д мало 

місце у 100% хворих 2-ї групи і у 80% - в 1-й групі, тоді як в 3-й групі – 30%.  

Таким чином, проведені дослідження показали, що в усіх досліджуваних 

групах хворих з СНП на фоні ЦД спостерігаються відхилення від норми у вмісті 

ПМБ та вітаміну Д у сироватці крові. Причому найбільш виражені порушення 

були виявлені у обстежених, у яких спостерігалися також ускладнений перебіг 

ЦД 2-го типу, наявність епізодів гіпоглікемії в анамнезі. Це свідчить про 



140 

можливу роль ускладненого перебігу ЦД 2-го типу на розвиток порушень (в т.ч. 

демієлінізуючих процесів) у невральних структурах слухового аналізатора. 

Отже, підвищення рівня ПМБ в сироватці крові хворих на ЦД може 

розглядатися як певний маркер ускладнень з боку нервової системи.  

В роботах Костіцької І.О. (2017, 2018) було виявлено підвищення рівня 

ПМБ у хворих на ЦД з ознаками гастропарезу. Автор відзначає можливість 

визначення рівня цього пептиду як раннього маркера розвитку діабетичного 

гастропарезу [51, 52]. 

Ми провели комплексне обстеження пацієнтів з СНП на фоні ЦД ІІ типу з 

урахуванням особливостей його перебігу – наявності ускладнень, рівня 

глікованого гемоглобіну, функціональних показників. Нами було визначено 

найбільш інформативні показники інструментальних досліджень, що свідчать про 

більш глибоке ураження різних структур слухового аналізатора при цукровому 

діабеті, особливо при ускладненому перебігу. До них належать: пороги слуху на 

тони 4-8 кГц (доцільним є використання інтегрального показника середнього 

значення порогів на цих частотах), інтенсивність відповіді ОАЕ на частоті 

продуктів спотворення у області 4 кГц (якщо вона реєструється), ЛПП хвилі ІІІ 

КСВП та ЛПП компоненту P2 ДСВП. Саме ці показники були достовірно змінені 

у пацієнтів з більш тяжким перебігом ЦД ІІ типу порівняно з випадками більш 

легкого його протікання.  

З іншого боку, нами було виявлено зміни рівня ПМБ та ВітД у пацієнтів з 

ускладненим перебігом ЦД. Тому нами було проведено дослідження 

кореляційних співвідношень за допомогою критерію Пірсона між цими 

показниками.  

У пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу та сенсоневральною 

приглухуватістю виявлено кореляційні зв’язки між станом слухового аналізатора, 

вмістом ПМБ та вітаміну Д у сироватці крові. Для ПМБ найбільш виражена 

пряма кореляція спостерігається з показниками КСВП і ДСВП та виражена 

зворотня з ОАЕ, для вітаміну Д виявлена зворотня кореляція з порогами слуху до 

тону 4 кГц і ДСВП і сильна пряма з ОАЕ. Отримані дані можуть свідчити про 
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важливу роль демієлінізуючих процесів та дефіциту вітаміну Д у розвитку 

сенсоневральних порушень слуху при ЦД 2 типу. 

Отже, при ЦД ІІ типу не виключений прямий вплив на невральні структури, 

в тому числі слухового аналізатора, що призводить до розвитку демієлінізуючих 

процесів, про що свідчить виявлене у пацієнтів з цукровим діабетом 2-го типу та 

сенсоневральною приглухуватістю достовірне (P<0,01) підвищення вмісту ПМБ у 

сироватці крові, більш виражене при ускладненому перебігу ЦД.  

Виявлене у пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу з СНП зниження рівня 

вітаміну Д, вираженість якого відбиває його нестачу і навіть дефіцит, особливо на 

фоні ускладнень ЦД, свідчить про вплив цього вітаміну на перебіг ЦД та 

розвиток сенсоневральних порушень слуху  

Виявлені кореляційні зв’язки між станом слухового аналізатора, вмістом 

ПМБ та вітаміну Д у сироватці крові підтверджують можливу роль 

демієлінізуючих процесів та дефіциту вітаміну Д у розвитку сенсоневральних 

порушень слуху при ЦД 2 типу. 

Також нами було проведено визначення кореляційних зв’язків між рівнем 

ПМБ ьта вітаміну Д у сироватці крові пацієнтів з ЦД та СНП. Виявилося, що між 

ццими показниками існує досить виразний зворотній кореляційний зв'язок. Це 

дає перспективу використання визначення рівня вітаміну Д у сироватці крові 

пацієнтів з ЦД ІІ типу у якості маркера визначення ризику розвитку СНП та 

інших ушкоджень неавральних структур у таких хворих. Отже, показник рівня 

вітаміну Д може слугувати прогностичним критерієм і стати в нагоді при 

визначенні тяжкості стану пацієнтів з ЦД ІІ типу. Оскільки визначення ПМБ 

становить певні труднощі (не всюди є відповідні лабораторні можливості, 

вартість дослідження), наявність зв’язку між його рівнем та вмістом вітаміну Д 

дає перспективи більш легкого і доступного визначення важливих діагностичних 

і прогностичних факторів. Ми рекомендуємо проводити визначення рівня 

вітаміну Д у сироватці крові усіх пацієнтів з ЦД ІІ типу, особливо при наявності 

скарг на порушення слухової функції. Виявлений значний кореляційний зв'язок 

між ПМБ і вітаміном Д дозволяє використовувати останній як більш доступний 
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метод оцінки ризиків виникнення СНП та ушкодження невральних структур при 

ЦД ІІ типу. 

Таким чином, при ЦД ІІ типу розвиваються сенсоневральні порушення 

слухової функції з ураженням як периферичного, так і центральних відділів 

слухового аналізатора. Такі зміни відбуваються на фоні зниженого рівня вітаміну 

Д у сироватці крові хворих і нерідко супроводжуються підвищенням рівня ПМБ. 

Ступінь порушення слухової функції у хворих на ЦД ІІ типу знаходиться у певній 

залежності від особливостей його перебігу (наявності ускладнень, рівня 

глікованого гемоглобіну та епізодів гіпоглікемії). 

 



143 

ВИСНОВКИ 

 

1. Серед пацієнтів, які звертаються до сурдологічного кабінету 7,1% 

складають хворі на ЦД, з них ЦД ІІ  типу має місце у 80,2%. У обстежених 

пацієнтів з ЦД ІІ виявлені симетричні або майже симетричні перцептивні 

порушення з пологонизхідним типом аудуометричної кривої, що відповідають  

СНП  І-ІІ ступеня за міжнародною класифікацією. Найбільш виражені 

підвищення порогів слуху до тонів спостерігаються на частоті 4 кГц, де вони 

становили 51,9±3,2 дБ; в області 6 кГц – 49,8±4,0 дБ; на частоті 8 кГц - 

54,4±3,3дБ. У пацієнтів з більш тяжким перебігом ЦД має місце достовірна 

(р<0,01) більш виражене підвищення порогів слуху до тонів на частотах 4-8 кГц  

2. Дані ОАЕ у пацієнтів з ЦД ІІ типу об’єктивно підтверджують наявність 

порушень у рецепторному відділі слухового аналізатора. У пацієнтів з ЦД ІІ типу 

амплітуда ОАЕ на частоті продуктів спотворення достовірно нижча від норми на 

усіх досліджуваних частотах (1-6 кГц), особливо в області 4 кГц, де амплітуда 

відповіді ОАЕ становила 5,9±0,2 дБ (р<0,01) 

3. У пацієнтів з сенсоневральною приглухуватістю на фоні цукрового 

діабету  ІІ має місце достовірне (р<0,01) порівняно з контролем подовження 

латентних періодів піків ІІІ та V хвиль КСВП  до 3,96±0,04   та  5,91±0,05 мс, а 

також МПІ I-III до 2,28±0,03 мс, відповідно. У пацієнтів з цукровим діабетом ІІ 

типу з сенсоневральною приглухуватістю, у яких  мають місце ускладнений 

перебіг, відбуваються достовірно (p<0,05) більш глибокі зміни у 

стовбуромозковому відділі слухового аналізатора, ніж у хворих з більш легким 

перебігом захворювання.  

4. У пацієнтів з сенсоневральною приглухуватістю на фоні цукрового 

діабету  ІІ має місце достовірне (р<0,01) порівняно з контролем подовження 

латентних періодів піків компонентів P2 і N2 довголатентних слухових 

викликаних потенціалів  до (176,5±3,1) та (280,3±3,4) мс при стимуляції тоном 1 

кГц, та до (178,3±2,8) і (279,1±2,6) мс – тоном 4 кГц, відповідно. У пацієнтів, у 

яких  мають місце ускладнений перебіг, відбуваються достовірно (P<0,05) більш 
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глибокі зміни у коркових та підкоркових відділах слухового аналізатора, ніж у 

хворих з більш легким перебігом захворювання. 

5. У пацієнтів з ЦД ІІ типу з СНП мають місце зміни біоелектричної 

активності за даними ЕЕГ  переважно у вигляді зниження біоелектричної 

активності головного мозку (86,0%), виражених іритативних змін (90,6%), 

подразнення стовбуромозкових та діенцефальних структур головного мозку 

(97,6%),  дезорганізації та десинхронізації картини ЕЕГ (79,1 % випадків). У 

пацієнтів з СНП на фоні ЦД ІІ має місце достовірне (р<0,01) порівняно з 

контролем зниження амплітуди альфа-ритму в скроневому, тім’яному і 

потиличному відведеннях до 31,8±2,5, 44,1± 3,1 та 43,5±4,2 мкВ, відповідно. 

7. У пацієнтів з цукровим діабетом ІІ типу та сенсоневральною 

приглухуватістю місце достовірне (P<0,01) порівняно з контролем підвищення 

вмісту ПМБ у сироватці крові,  що може свідчити про про процеси демієлінізації 

і ушкодження невральних структур, а також зниження рівня вітаміну Д, 

вираженість якого свідчить про його нестачу і навіть дефіцит. У пацієнтів з 

цукровим діабетом ІІ типу з сенсоневральною приглухуватістю, у яких  мають 

місце ускладнений перебіг, відбуваються достовірно (P<0,05) більш виражене 

підвищення рівня ПМБ та зниження вмісту вітаміну Д, ніж у хворих з більш 

легким перебігом захворювання.  

8. У пацієнтів з цукровим діабетом ІІ типу та сенсоневральною 

приглухуватістю виявлено кореляційні зв’язки між станом слухового аналізатора, 

вмістом ПМБ та вітаміну Д у сироватці крові. Для ПМБ виражена пряма 

кореляція спостерігається з показниками КСВП та ДСВП і виразна зворотня з 

ОАЕ. Для вітаміну Д зворотня – помірна до порогів слуху на тон 4 кГц та 

виражена ДСВП, а також сильна пряма з показниками ОАЕ. При  цьому 

спостерігається значна зворотня кореляція між ПМБ та вітаміном Д. Отримані 

дані можуть свідчити про важливу роль демієлінізуючих процесів та дефіциту 

вітаміну Д у розвитку сенсоневральних порушень слуху при ЦД ІІ типу. 

9. Найбільш інформативними у ранній діагностиці СНП при ЦД ІІ типу є 

суб’єктивна аудіометрія (пороги слуху до тонів 4-8 кГц у конвенціональному та 
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розширеному діапазоні частот, ДП за Люшером у області 4 кГц) та ОАЕ на 

частоті продуктів спотворення. Ризик виникнення і прогресування СНП на фоні 

ЦД вище у пацієнтів, у яких має місце ускладнений перебіг, епізоди різкої зміни 

рівня цукру крові, зміни картини ЕЕГ, підвищення рівня ПМБ та зниження вмісту 

вітаміну Д у сироватці крові. 
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

1. Хворим на ЦД ІІ типу, особливо з ускладненим перебігом, 

полінейропатіями, підвищеним рівнем глікованого гемоглобіну понад 7,5%, 

епізодами різкої зміни рівня глюкози крові доцільно проводити аудіологічне 

обстеження з метою своєчасної діагностики СНП. При цьому важливо 

використовувати об’єктивні методи обстеження 

2. Пацієнтам з ЦД ІІ типу, особливо з ускладненим перебігом, доцільно 

проводити визначення рівня периферичного мієлінового білку (ПМБ) з метою 

визначення можливого розвитку демієлінізуючих процесів і прямого ушкодження 

невральних структур, що створює ризики виникнення СНП  

3. Хворим на ЦД ІІ типу, особливо з ускладненим перебігом, доцільно 

визначати рівня вітаміну Д у сироватці крові і проводити його корекцію з метою 

профілактики розвитку СНП 

4. Наявність полінейропатій, епізодів різкої зміни рівня глюкози крові, 

нестача вітаміну Д  та підвищення рівня ПМБ  при ЦД ІІ типу можуть бути 

факторами, які сприяють розвитку сенсоневральних порушень слуху.   Таких 

хворих слід віднести до групи ризику щодо розвитку і прогресування СНП. 

5. Зниження рівня вітаміну Д у сироватці крові хворих на ЦД 2 типу 

доцільно використовувати як доступний метод оцінки ризиків виникнення у них 

СНП та ушкодження невральних структур. 
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