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Розділ 1 
ВПЛИВ РАДІАЦІЇ, 

ОБУМОВЛЕНОЇ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЮ КАТАСТРОФОЮ, 
НА СЛУХОВИЙ АНАЛІЗАТОР, 

НЕРВОВУ ТА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМИ 

ІСНУЮЧІ УЯВЛЕННЯ АВТОРІВ 
ЩОДО ДІЇ РАДІАЦІЇ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ 

Аварія, яка відбулась 26 квітня 1986 р. на ЧАЕС, привела до виникнення виключ-
но важливих проблем. Особливої уваги заслуговують питання оцінки масштабу аварії, 
величини радіаційних навантажень на біоту (у тому числі і на людину), які включають 
реконструкцію доз, динаміку розподілу їх від моменту аварії до теперішнього часу. 
Унікальність Чорнобильської катастрофи полягає у великій колективній дозі радіації, 
сконцентрованій на величезних контингентах населення та його критичних групах, у 
постійній дії підвищених рівнів зовнішнього і внутрішнього опромінення, відсутності 
або неповному і несвоєчасному забезпеченні заходів радіаційного захисту і прийнят-
тя контрзаходів. Сформувався своєрідний "чорнобильський" синдром аварії як комп-
лекс підходів нетривіального сприйняття реалій даної ситуації (Серкиз и соавт. 1992). 

Уже накопичено великий досвід вітчизняних і зарубіжних авторів по негатив-
ній дії іонізуючої радіації на різні органи та системи людини (Василенко 1987, 1989; 
Гуськова и соавт. 1987; Иваницкая 1991; Киндзельский и соавт. 1991; Мешков и со-
авт. 1993; Casarett 1980; Law 1981; Lloyd 1986; Rogers et al. 1986; Schore et al. 1985; 
Thorne 1985; Miachi et al. 1994; Pradat et al. 1994; Sehultheisse et al. 1995; Postma et al. 
2002; Lam et al. 2003 та ін.). 

Дослідженнями багатьох авторів показано негативний вплив радіаційних факторів 
на здоров'я людини (Козловский, Эйбазов 1989; Баранов и соавт. 1991; Бычарин 1992; 
Барабой 1993; Барьяхтар 1996; Турденепова2002; Антипчук 2004; Casarett 1980; Law 
1981; Hoyd 1986; Rogers et al. 1986; Schore et al. 1985; Thorne 1985; Collins et al. 1993; 
Furitsu et al. 1996; Von der Weid 2001; Surmaaho et al. 2001; Klein et al. 2002; Postma et 
al. 2002 та ін.). 

Інтерес багатьох дослідників до впливу радіації на організм людини зріс у зв'язку 
з тим, що останнім часом збільшується кількість осіб, які зазнали дії радіації як унас-
лідок професійної діяльності, так і в результаті проживання на забруднених терито-
ріях (Хандогина и соавт. 1992). 

Як відзначають М. В. Федорова та співавтори (1992), катастрофа на ЧАЕС при-
звела до забруднення екосфери радіоактивними опадами і створила загрозу здоров'ю 
населення, яке проживає в регіонах з підвищеним іонізуючим опроміненням. 

За даними Є. М. Лук'янової і співавторів (1995), рівень загальної захворюванос-
ті дитячого населення як евакуйованого з 30-кілометрової зони, так і проживаючо-
го на забруднених радіонуклідами територіях має чітку тенденцію до росту. Одержа-
ні дані свідчать про те, що у дітей, евакуйованих з 30-кілометрової зони ЧАЕС, по-
казник загальної захворюваності збільшився в 1,4 рази й у 1987 р. становив 1223,9, у 
1992 р. — 1664,8. У 1988 р., при збереженні високого рівня патології органів дихання, 
кровотворення і травлення, автори спостерігали збільшення частоти розвитку ендо-
кринних порушень, захворювань нервової системи та органів чуття. У 1991 p., як і в 
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попередній період, стабілізації показників захворюваності в більшості несприятли-
вих за радіаційним оточенням регіонів не відбулося. 

У результаті викиду радіоактивних речовин після аварії на ЧАЕС створилась си-
туація, коли джерела опромінення не піддаються контролю (Гродзинський 1995). Це 
обумовлено тим, що радіонукліди вже розсіяні в зовнішньому середовищі і їх немож-
ливо перерозподілити в середовищі, де проживають люди. У такому випадку дози 
опромінення, природно, слід розглядати в якості основного параметра, що врахову-
ється при прийнятті рішень і рекомендацій по зниженню радіаційних навантажень на 
населення, яке проживає на забруднених територіях. 

В. В. Чумак та співавтори (1995) відзначають, що колективна доза тільки україн-
ської частини евакуйованого населення в 75 разів більша, ніж при аварії у Віндскейлі 
(1957, Великобританія), і в 60 раз більша за дозу зовнішнього опромінення при аварії 
в Три-Майл-Айленді(1979, США). 

И. А. Лихтарев, И. П. Лось (1995) аварію на ЧАЕС характеризують такими осо-
бливостями: 

радіоактивним забрудненням великих територій з великою чисельністю населення; 
широким спектром радіонуклідів, неоднорідним у різних напрямках, які зміню-

ються залежно від відстані до. джерела викиду; 
складною плямистою структурою забруднення територій по окремих радіону-

клідах. 
О. М. Паршков та співавтори (1992) також відзначають, що унікальність радіону-

клідного викиду на ЧАЕС, масовість ураження дорослих і дітей створили трагічний 
полігон на великій території, у той же час автори вказують, що організація масового 
кваліфікованого обстеження, направленого на виявлення, профілактику та лікування 
очікуваної патології, залишається невирішеним завданням. 

У цьому плані нам імпонує думка Ю. М. Москалева (1991), який вважає, що масш-
табні радіаційні аварії останніх десятиріч дають необхідні узагальнення наявних епі-
деміологічних експериментальних даних і сучасних патогенетичних концепцій від-
даленої променевої патології, проблем ризику та методології використання цих мате-
ріалів для радіаційного захисту. 

Аварія на ЧАЕС поставила перед органами охорони здоров'я нові завдання щодо 
організації охорони здоров'я підростаючого покоління в зонах радіаційного впливу 
(Марченко и соавт. 1992). Тому так необхідне раннє виявлення виникаючих патоло-
гічних процесів, вивчення особливостей перебігу захворювання на фоні екологічно-
го несприятливого впливу, до якого належить дія радіонуклідів. 

Виявлення осіб, які потребують лікування, на ранніх стадіях розвитку захворю-
вання дає змогу своєчасно призначити коригуючу терапію, а саме попередити глибокі 
зміни в слуховому аналізаторі, мозковому кровообігу і нервовій системі у жителів за-
бруднених територій та учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС у подальшому. 

За порівняно короткий строк змінились погляди відносно впливу малих доз радіа-
ції. Це одна з давніх і найбільш тяжких проблем радіаційної медицини та біології. По-
яснюється це тим, що віддалені наслідки дії впливу на організм так званих малих доз 
розвиваються на фоні клінічного здоров'я, яке реєструється роки і навіть десятиліття, 
а потім виникає виснаження компенсаторних можливостей системи і з'являються бі-
ологічні критерії, що свідчать про можливість переходу патологічного процесу в не-
зворотну фазу. Тому в практичному відношенні дуже важливо виявити показники, які 
можуть розглядатись як попередники можливої патології в періоді доклінічних про-
явів. Тільки такий підхід відкриває перспективу пошуку шляхів своєчасної корекції, 
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яка б забезпечила нормальне функціонування різних систем організму. Відомо, що 
деякі перспективи в цьому плані відкриває вивчення резервних можливостей імун-
ної системи, морфологічно і функціонально пов'язаних з усіма, без винятку, система-
ми організму. На жаль, знання в цій галузі медицини ще явно недостатні. Очевидно, 
розширення масштабу наукових досліджень у сфері впливу малих доз радіації на різ-
ні органи та системи буде сприяти досягненню серйозних успіхів у лікуванні та реа-
білітації осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. 

Проблема безпеки дії малих доз радіації на організм тварин і людини не втратила 
актуальності з часу відкриття природної і штучної радіоактивності. Ще в той час було 
визнано, що радіація при достатньо великих дозах впливає уражаюче на живі систе-
ми різного рівня організації. Невеликі ж дози радіації, як вважали (і вважають до те-
перішнього часу деякі дослідники), не викликають уражень, мають стимулюючу дію 
або ж організм, знаходячись у достатньо тривалому контакті з радіацією, адаптується 
до нових умов існування без проявів будь-яких нефізіологічних змін або фатальних 
віддалених наслідків. Таким чином, припускається існування порога шкідливої дії ра-
діації на здоров'я. Як аргумент на користь цього положення наводяться дані, що май-
же однозначно доводять відсутність будь-яких несприятливих змін у тварин і людей, 
які живуть в умовах постійно підвищеного фону радіації та додатку до нього опромі-
нень від штучних джерел, а також про це свідчить велика практика нешкідливого за-
стосування рентгенівських діагностичних заходів (Серкиз и соавт. 1992). 

Аналіз результатів численних досліджень переконує в тому, що ризик появи нега-
тивних віддалених наслідків радіації невеликих інтенсивностей у ділянці доз, що зна-
ходяться нижче допустимого порога шкідливої дії і вважаються безпечними, зростає 
на декілька порядків порівняно з очікуваними результатами при екстраполяції ефек-
тів з ділянки великих доз випромінень високого рівня (Серкиз 1989). 

В експерименті на тваринах, які одноразово отримали цезій у кількості 170 мБк/г, 
виявлено ранні зміни в стані серцево-судинної системи, що характеризуються знижен-
ням адаптивності її функції (Федотов, Ильин 1989). 

Дослідження впливу радіації на функції різних систем у людей, які піддаються 
радіаційному опроміненню в результаті Чорнобильської трагедії, становлять неабия-
кий інтерес не тільки з точки зору вивчення їхнього стану та створення відповідного 
медичного моніторингу, але й з точки зору виявлення змін, що наступають у них під 
впливом радіації в слуховій, нервовій і серцево-судинній системах на якомога ранній 
стадії, і розробки рекомендацій по їхній корекції і профілактиці. 

У відомій нам літературі недостатньо інформації про дію різних рівнів іонізую-
чого випромінення (особливо невеликих, але довгодіючих доз радіації) на стан слу-
хової, нервової і серцево-судинної систем у людини. Крім того, ряд публікацій або ж 
належать до вивчення функції вказаних систем у тварин, або не враховують у достат-
ній мірі екологічну ситуацію в Україні. Останнім часом з'явилась значна кількість ро-
біт, що торкаються порушень у багатьох органах і системах, що виникли саме після 
Чорнобильської катастрофи. 

Так, при обстеженні 1180 дітей, евакуйованих із 30-кілометрової зони ЧАЕС, ві-
ком від 6 до 15 років виявлено порушення біоелектричної активності міокарда в 40 % 
випадків, а 2/3 обстежених мали порушення регіонарної гемодинаміки (Кондрашо-
ва, Колпакова 1991). 

Скринінгове дослідження в 400 чоловіків і 50 жінок віком від 25 до 50 років, які 
працюють в НВО "Прип'ять", дозволило встановити, що функціональні порушення 
серцево-судинної системи достовірно частіше зустрічаються в осіб, евакуйованих із 
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30-кілометрової зони ЧАЕС і які продовжують працювати, а також у працюючих в 
НВО Прип'ять з 1986 р. (Спиваков 1993). 

Авторів цікавить характер змін показників стану вегетативної нервової системи у 
дітей-школярів, які проживають в умовах радіоактивного забруднення. Отримані ав-
торами дані свідчать про виражений гальмуючий вплив на вегетативну нервову сис-
тему в даної групи школярів, що призводить, зокрема, до порушення ритмічної діяль-
ності потових залоз (Назбухотний, Капітал 1994). 

І. М. Зозуля (1994) обстежив 25 осіб з гострими порушеннями мозкового крово-
обігу, які зазнали дії "малих доз" іонізуючого опромінення. У дев'яти з них мали місце 
минущі порушення, у семи — ішемічні інсульти, у дев'яти — геморагічні. Не вника-
ючи в суть впливу "малих доз" радіаційного опромінення на організм у цілому і цен-
тральну нервову систему зокрема, автор проаналізував особливості перебігу гострих 
порушень мозкового кровообігу в людей, які зазнали дії радіоактивного опромінен-
ня в результаті аварії на ЧАЕС. Він часто спостерігав у них загальномозкові дисцир-
куляції або порушення вертебрально-базилярної системи. Комп'ютерна томографія 
часто виявляла атрофію мозку або незначні зони гіпотензивної щільності. При пато-
логоанатомічному дослідженні у четирьох випадках визначено типовий лакунарний 
стан мозку з багатьма малими кістами, розм'якшеннями та рубцями. Найбільш ха-
рактерні лакуни знайдено в таламусі, варолієвому мосту, шкаралупі, а також у білій 
речовині великих півкуль та мозочку. 

Відомо, що функціональні судинні зміни передують ураженням клітин, які зале-
жать від кровопостачання даного басейну (Cladstei 1973; Hopewel 1978). 

JI. І. Крижанівська і співавтори (1994), вивчаючи якість життя "ліквідаторів" на-
слідків аварії на ЧАЕС з ГХ, установили наступне: 

усі обстежені були розподілені на три групи. При цьому 1-у групу становили 25 
осіб з ГХ II ступеня у віці від 60 до 70 років, 2-у — учасників JIHA на ЧАЕС 30 віком 
40-50 років і 3-ю — 25 обстежуваних тієї ж вікової групи, які не брали участі в лік-
відації наслідків аварії на ЧАЕС; 

серед скарг у всіх групах домінували: головний біль, запаморочення, кардіалгії, 
погіршення пам'яті, зниження працездатності. Кардіалгії зустрічались достовірно 
частіше в 1 -й і 2-й групах. 

Автори прийшли до висновку, що показники якості життя в ліквідаторів наслід-
ків аварії на ЧАЕС і пацієнтів старшої вікової групи з ГХ II ступеня значно нижчі, ніж 
у хворих середнього віку, які не брали участі в ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, і 
наближались за значеннями критерію один до одного, незважаючи на вікову різницю. 

Kurihara та співавтори (1981) виявили, що у жертв атомного бомбардування різ-
ко збільшилась частота розвитку гіпертонічних станів. 

Особливої уваги заслуговують результати обстеження осіб, які у зв'язку із своєю 
професійною діяльністю тривалий час опромінювалися малими дозами, що станов-
лять 0,2-1,3 Гр за 5-10 років. При таких малих дозах відхилення проявляються тіль-
ки розширенням меж фізіологічної лабільності вегетативно-судинної регуляції. Вони 
не пов'язані з органічними змінами в елементах судинної системи. При сумарних до-
зах 0,5 Гр ці зміни є транзиторними. При дозах 1,3 Гр вони стають більш стійкими і 
становлять один з основних компонентів формування синдрому нейроциркуляторної 
дистонії. Проби з фізичним навантаженням більш чітко виявляли підвищення судин-
ної лабільності, виникнення неадекватних реакцій і подовження періоду відновлення 
(Воробьев, Степанов 1985). На думку авторів, синдром функціональної недостатності 
кровообігу пов'язаний з підвищеною збудливістю вищих вегетативних відділів нер-
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вової системи, які викликають зміни в нейрогуморальних механізмах регуляції гемо-
динаміки з переважним впливом симпатичного відділу. Вони відзначають, що біль-
ша частина клінічних симптомів судинного характеру є результатом дезорганізації 
адаптивного і гуморального регулювання функціональних параметрів судинної сис-
теми. Навіть після закінчення опромінювання нейроциркуляторна дистонія зберіга-
ється тривалий час (до 10 років). Через 15-20 років частота виникнення гіпотензив-
них станів зменшується, але підвищується частота атеросклеротичних змін, іноді з 
розвитком гіпертонічного статусу. У цих випадках стан судинно-вегетативної дис-
функції супроводжується підвищенням вмісту в крові гістаміну, коливанням актив-
ності холінестерази, подовженням часу кровотечі, що пов'язане із зрушеннями в біл-
ковому спектрі сироватки крові. 

Тривалий вплив іонізуючих випромінювань істотно змінює діяльність судинної 
системи і виявляє її високу реактивність. У багатьох випадках судинні симптоми за-
ймають провідне місце в загальній картині патології, що розвивається в цих випад-
ках (Москалев 1991). 

Одним із провідних синдромів при дії радіації є вегетосудинна дистонія (Лагу-
тин, Сидельников 1992; Нягу 1991 та ін.). За даними Е. А. Ващенко (1993), вегетосу-
динна дистонія зустрічається у 50 % ліквідаторів. 

А. Т. Циганков і співавтори (1991) діагностували артеріальну гіпертензію в 63 % 
осіб, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. При цьому автори спосте-
рігали в них характерний розвиток дисфункції вегетативної нервової системи, часті 
гіпертонічні кризи симпатико-адреналової спрямованості, наявність ознак астенонев-
ротичного синдрому без істотних змін основних показників гемодинаміки. 

Особливістю формування радіаційних уражень є переважне порушення дисталь-
них відділів судинного русла, перш за все капілярів, вен та артеріальної сітки (арте-
ріол). Крупні судини змінюються рідше (Стрельцова 1978). 

Радіаційний фіброз може бути результатом прогресуючого утворення ексудату з 
уражених кровоносних судин (Law, Thomlison 1978). В артеріях і артеріолах відзнача-
ється звивистість з ділянками розширення та звуження. Відбувається втрата ендотелі-
оцитів і міоцитів, а на стінках судин відкладається підвищена кількість безклітинного 
матеріалу, включаючи колаген (Rubin, Casarett 1968; Hirst et al. 1979). 

Найбільш радіочутливими кровоносними судинами є капіляри. Пошкодження 
внутрішньої стінки кровоносних судин поновлюється шляхом регенерації ендотелію. 
Ендотеліальні клітини, особливо під час активної регенерації ран, відносно радіочут-
ливі. Опромінення великих артерій, таких як аорта, викликає прогресивний розвиток 
артеріосклерозу. У венах крупного й середнього калібру виявляються такі ж зміни, як 
і в артеріях, але в меншому ступені (Casarett 1980). 

Зміни в кровоносних судинах усіх органів спостерігаються після доз 40-60 Гр. 
На ранніх стадіях, як правило, збільшуються проникність судин і кровотік. Через де-
кілька місяців після цього наступають дегенерація ендотеліальних клітин, потовщен-
ня базальної мембрани й поступовий склероз. До типових пізніх змін судин входять 
осередкова проліферація ендотелію, потовщення стінок, звуження просвіту та змен-
шення кровотоку, що звичайно супроводжуються зміною форми артерій і артеріол, 
атрофією гладеньких м'язів, дегенерацією еластичних елементів у стінках артерій, а 
також осередковим звуженням і розширенням судин. Наявність порушення функції 
судин до проявів атрофії тканин у різних органах дає підставу припустити, що по-
шкодження судин може відігравати головну роль у розвитку більшості, якщо не всіх, 
форм віддалених радіаційних уражень тканин (Law 1981). 
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У багатьох роботах є факти про ураження нервової системи при дії радіації (Гусь-
кова, Байсоголовов 1971; Москалев 1991;Нягу 1995, 1996; Лук'яновата співавт 1995; 
Логановский 2003; Keyeux et al. 1983; Furitsu et al. 1998; Postma et al. 2002 та ін.). 

Дані морфологічних досліджень свідчать про те, що при введенні собакам по-
роди "бігл" у білу речовину головного мозку декількох шматочків іридієвого дроту, 
який вміщує І92Іг у кількості 38,8 кБк, відбувається хронічний перифокальний судин-
ний набряк, що розповсюджується на білу речовину тієї ж півкулі головного мозку. 
Реактивний гліоз з утворенням щільної сітки подовжених багатих кислими білками 
астроцитів розвивався навколо центрального некрозу в прилеглій білій речовині, а у 
віддалені строки — й у протилежній півкулі (Janzer et al. 1968). 

Після одноразового опромінення голови в діапазоні доз 3-12 Гр (але не більше 
30 Гр) через 3—10 років виявляється незначна демієлінізація та зміни мозкової цирку-
ляції. Фракціоноване опромінення в сумарних дозах від 30 до 50 Гр викликає глибо-
кі функціональні порушення в ЦНС - розлади пам'яті та прояви загальної слабкості 
(Гуськова, Байсоголовов 1971). Опромінення мозку в дозах понад 40 Гр спричиняє 
некроз білої речовини мозку при відсутності тяжких уражень судин (Van der Kogel, 
Sissingh 1978). 

Між отриманою дозою і розвитком некрозу в опроміненому мозку спостерігаєть-
ся пряма залежність. На основі цього вважають, що в патогенезі віддалених промене-
вих пошкоджень важливе місце належить прогресуючим під впливом часу ураженням 
судин. Відсутність виражених змін судин у сусідніх з некрозом зонах указує на значи-
мість пошкоджень клітин паренхими нервової тканини. Протиріччя між цими спосте-
реженнями очевидне, тому що зміни в судинах відзначались при опроміненні мозку 
в дозах менше 20 Гр, у той час як ураження клітин паренхіми мозку виявлялось при 
його опроміненні в дозах понад 20 Гр (Keyeux et al. 1983). 

Після впливу великих доз опромінення через 1-3 роки може виникнути некроз го-
ловного мозку, пов'язаний з демієлінізацією та пошкодженням судинної системи, що 
призводить до неврологічних симптомів і смерті. При опроміненні усього мозку по-
ріг для появи таких ефектів становить близько 55 Гр протягом 5,5 тижнів або близь-
ко 65 Гр - при опроміненні невеликої частини мозку протягом 6,5 тижнів. Однак че-
рез декілька місяців після опромінення в дозах 10 Гр відзначались, особливо у дітей, 
електроенцефалографічні зміни або функціональні порушення мозку. Більш того, у 
дітей доза, що дорівнювала всього 1—6 Гр, викликала різні морфологічні та фізіоло-
гічні відхилення (Ron et al. 1982). 

На основі багаторічних спостережень А. Т. Пикулевим (1989) показано, що при 
дії іонізуючого опромінення в дозах 0,2-0,4 Гр в головному мозку білих щурів від-
буваються фазові розлади в обміні речовин. Найбільші зміни виявлено в корі вели-
ких півкуль. Установлено також, що в експерименті на щурах порушення медіатор-
них взаємовідносин унаслідок опромінення призводить до різних вегетативних від-
хилень (Дудина и соавт. 1989). 

Низькі рівні дозових навантажень (10~5 Гр) прискорюють ендогенну імпульсацію 
нейронів, викликають десинхронізацію кори й гіперсинхронну активність у гіпокампі 
та низці підкоркових структур. Променеві реакції нейронів пов'язані із змінами про-
никності мембран (Свердлов и соавт. 1989). 

А.І.Нягу і співавтори (1995) відзначають, що у дітей, опромінених in utero, після 
вибухів атомних бомб у Хіросимі та Нагасакі спостерігались порушення психічного 
здоров'я в перинатальному і наступних періодах життя. Виявлено високу чутливість 
констипацій нервових клітин 8-12-тижневого ембріона та розлади міграції нервових 
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незрілих нейронів після опромінення, що в подальшому визначає розвиток патоло-
гічних процесів у мозку та виникнення атрофічних процесів у ньому. 

Пізніми ознаками радіаційних уражень є порушення мікроциркуляції, знижений 
локальний метаболізм, зменшення синаптичної щільності, зменшення нейронів, де-
генерація мієліну та проліферація глії (Gauder et al., 1986). 

Під впливом тотального рентгенівського опромінення в дозі 0,5 Гр в структурах 
головного мозку, що відповідальні за регуляцію вегетативних функцій (у медіобазаль-
ному гіпоталамусі, латеральних вестибулярних ядрах, блакитній плямі, ядрах шва й 
тім'яної зони кори), відбувається активація гальмівних процесів, спостерігається залеж-
ність активності низки нейромедіаторних процесів від змін рецепторного зв'язування 
кортикостерону в тих же структурах ЦНС (Дудина и соавт. 1989). 

У той же час А. М. Коваленко (1990) розглядає аспект дії малих доз іонізуючої 
радіації на організм людини як синдром вегетативної дисфункції і нейроциркулятор-
ної дистонії, астенічного симптомокомплексу й підкреслює, що цей синдром є неспе-
цифічним радіаційним. 

При вивченні неврологічних синдромів у ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС 
В. Г. Назаренко та співавтори (1991) прийшли до висновку, що в них провідними є ве-
гетосудинна дистонія та астенічний синдром. При аналізі даних реоенцефалографії 
гіпотонічний топ кривої автори відзначали в 62 %, а гіпертонічний - у 38 % обстеже-
них, у 4 % були виявлені виражені симптоми енцефаломієлопатії. 

Неврологічні порушення в потерпілих унаслідок аварії на ЧАЕС О. Р. Вінницький 
(1993) вважає наслідком прямого ураження мозку інкорпорованими радіонуклідами. 

Структурно-динамічні особливості нейропсихічних і психопатологічних розла-
дів у постраждалих указують на екзогенно-органічну природу ураження (Краснов и 
соавт. 1993, та ін.). 

А. И. Нягу (1995) вважає, що інтерес до проблеми впливу іонізуючого опромінен-
ня на нервову систему різко виріс у зв'язку з наслідками ядерної катастрофи на ЧАЕС, 
після якої відзначається значний ріст кількості нервово-психічних розладів. На основі 
досліджень, проведених у загиблих учасників JIHA, автором описано особливо тяж-
кі форми радіаційної енцефалопатії, обумовленої токсико-метаболічними й вазопара-
літичними порушеннями. В учасників JIHA з кістковомозковою формою ГПХ вияв-
лено комплекс психовегетативних, нейросудинних, соматоневрологічних порушень. 

У динаміці розвитку порушень нервової системи автором прослідковується ба-
гато факторів, серед яких радіаційна складова займає значне місце в групі учасників 
JIHA 1986 p., а також у тих із них, які працюють до теперішнього часу в 30-кіломе-
тровій зоні ЧАЕС (Нягу и соавт. 1995, 1996). При цьому автор виділяє наступні най-
більш характерні психоневрологічні зміни в постраждалих учасників JIHA: 

цереброваскулярні захворювання: вегетативна дистонія (ВД) з початковими озна-
ками недостатності мозкового кровообігу; дисциркуляторна енцефалопатія або дис-
циркуляторна мієлопатія різного ступеня, гострі порушення мозкового кровообігу; 

прогредієнтні органічні процеси токсико-метаболічного і лікворо-дисциркуля-
торного типу: енцефалопатії, мієлопатії, полінейропатії, що зустрічаються у осіб, які 
перенесли ГПХ; 

неврологічні прояви при пошкодженнях кістково-м'язової системи; 
пароксизмальні стани: епілептиформні, гіпоталамічні кризи симпатоадреналово-

го, вагоінсулярного та змішаного характеру, церебральні ангіоспазми; конверсійні іс-
теричні кризи; вестибулярно-судинні кризи та ін.; 

стійкі неврозоподібні стани; 

10 



неврози, патохарактерологічний розвиток особистості. 
У постраждалих, які проживають на забруднених радіонуклідами територіях, 

А. И. Нягу (1995) не спостерігала достовірних відмінностей у характері неврологіч-
ної патології в порівнянні з контрольними групами. Однак для цієї категорії обстеже-
них автор виявила зростання кількості випадків неврозів і неврозоподібних захворю-
вань у 2,2 рази (57-63 на 100 обстежених), які мають стійкий характер і потребують 
психотерапевтичної і фармакологічної корекції. Крім того, А. И. Нягу (1995) також 
встановила, що серед учасників JIHA, які зазнали опромінення, достовірно частіше, 
ніж у популяції, зустрічаються порушення вегетативної регуляції, цереброваскулярна 
патологія, пароксизмальний стан, остеохондроз хребта з периферійною вегетативною 
недостатністю, церебрастенічні та неврозоподібні розлади, психоорганічна, психосо-
матична симптоматика, сексуальні порушення. При цьому вони корелюють зі значни-
ми патофізіологічними змінами гемо- і нейродинаміки. 

За даними А. И. Нягу (1995), в осіб, які зазнали радіаційного впливу внаслідок 
ядерної катастрофи на ЧАЕС, ВСД є неспецифічним дезадаптивним синдромом, який 
виник у значної кількості постраждалих різного віку внаслідок як первинних радіа-
ційних уражень, так і вторинних розладів функціональної активності високодифе-
ренційованих клітинних систем мозку, що не відновлюються і здійснюють перероб-
ку інформації та наступне регулювання найважливіших вегетативних і гомеостатич-
них систем. Динамічні спостереження різними категоріями опромінених дали змову 
автору виявити при ВСД найбільш значні зрушення в трьох основних системах адап-
тації — нейропсихічній, нейроімунній і нейроендокринній, які підтверджують стан 
хронічного дистресу. 

У 57-76 % опитуваних автор виявила характерні типові скарги нейросоматично-
го (головний біль, болі в ділянці серця, епігастрію та хребта, статева слабкість, пору-
шення сну, алергічні реакції, кризи та ін.), психоемоційного (зміна настрою, підви-
щена тривожність, роздратованість і психічна стомлюваність, порушення уваги, па-
м'яті, депресія) характеру. Одночасно автором зареєстровано значні зміни поведінки 
(агресивність або апатія, зниження працездатності, підвищене споживання алкоголю, 
зменшення моральної стійкості та ін.). 

Порушення психовегетативної регуляції збільшились ще й у зв'язку з базисною 
недугою постраждалих, патологією ендокринної системи. А. И. Нягу (1995) також від-
значає, що суттєвою особливістю психовегетативних проявів при ВД було порушен-
ня як центрального, так і сегментарного та периферійного ланцюгів вегетативної ре-
гуляції. Це визначило її полісиндромний характер. З цією особливістю пов'язане те, 
що перебіг ВД має практично тільки перманентну або перманентно-пароксизмальну 
форму. Звичайно кризи (панічні атаки) бувають змішаного характеру, частіше вони 
симпатоадреналової спрямованості. Більш тяжкий перебіг ВД спостерігався в учас-
ників JIHA 1986-1987 pp., у яких фактор опромінення відігравав значну роль у ви-
никненні соматичних і пострадіаційних ефектів. У 92 % цієї категорії постраждалих 
ВД формувалися на тлі соматичних захворювань різних органів і систем, особливо 
шлунково-кишкового тракту, легень та ін. 

За даними А. И. Нягу (1995), особливу окресленість набула нейроциркулятор-
на дистонія (НЦД), яка характеризується психовегетативними, нейротрофічними та 
нейроендокринними змінами в системі кровообігу. У динаміці формування серцево-
судинної патології при НЦД виділено три етапи розвитку: 1-й - зі зворотною нейро-
циркуляторною реакцією серцево-судинної системи, яка спостерігається в перші 3—6 
місяців, після робіт по JIHA (кардіоневроз); 2-й - стійка НЦД з функціональними 
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порушеннями та частими психовегетативними та судинними пароксизмами і почат-
ковими порушеннями периферійного кровообігу (простежено в 30—35 % учасників 
ЛПА і евакуйованих осіб); 3-й - розвиток ангіотрофічних і структурних змін в ССС 
(дисциркуляторна енцефалопатія, міокардіопатія, ангіотрофічні порушення в суди-
нах кінцівок, інших органів та ін.). В учасників ЛНА на більш пізньому етапі вияв-
лено формування в найбільш стислі терміни захворювань психологічного кола (ГХ, 
ІХС, початкові прояви недостатності мозкового кровообігу) і більш виражені форми 
(дисциркуляторна енцефалопатія, гострі порушення мозкового кровообігу та ін.), ви-
разкові процеси в шлунково-кишковому тракті, цукровий діабет та ін. Стійкі прояви 
НЦЦ в осіб 30-50-річного віку, як правило, підтримуються судинно-м'язовим, м'язово-
тонічним, нейротрофічним симптомокомплексами. 

Автором також було встановлено, що ВСД — тип ВД, який дуже часто зустріча-
ється в постраждалих від радіації. Він відображає стійке неблагополучия, звичайно в 
декількох органах і системах. Як правило, при обстеженні виявляються захворюван-
ня шлунково-кишкового тракту (гастродуоденіт, холецистит, гепатит), обструктивний 
бронхіт, явища імунодефіциту, неврози та ін. Типовим для ВСД у постраждалих є по-
єднання параксизмального стану і психосенсорних розладів. Останні часто визнача-
ють невротичний іпохондричний розвиток особистості, постійний субдепресивний 
фон настрою, переважання роздратованості, відчуття страху та. внутрішнього напру-
ження. Психовегетативні кризи у них можуть мати конверсивний характер з пареза-
ми, атонією, мутизмом, судомними проявами, кардіопульмональними пароксизмами, 
затримкою сечі, звичайним блюванням та ін. 

Динамічні нейрофізіологічні дослідження (ЕЕГ, ВП, ЕНМГ), проведені А. И. Нягу 
(1995) у осіб, які були опромінені в діапазоні доз 0,25 Гр і більше, демонструють зни-
ження реактивності мозку, інертність внутрішньоцентральних взаємодій і порушен-
ня балансу активуючих гальмівних впливів на великі нейронні популяції неспецифіч-
ної активуючої, таламічної і лімбічної систем мозку. У динаміці розвитку дисцирку-
ляторної енцефалопатії у цих осіб виявляється зниження гемодинаміки, формування 
осередків стаціонарної активності у стовбурових і підкоркових утвореннях при яви-
щах гальмування кори. Звертає на себе увагу стійкість цих змін, виникнення єдиного 
циклу збудження на ЕЕГ, які послаблюють структуру зв'язків мозку, що здійснюють 
обробку аферентного потоку та формування реакцій на сигнал. 

Автор вважає, що ВД у постраждалих після Чорнобильської катастрофи відобра-
жає динамічний процес зриву адаптації до хвороби і біосоціуму та вказує на необхід-
ність організації тривалого реабілітаційного процесу. 

А. И. Нягу (1995) також відзначає, що порушення електричної активності голов-
ного мозку в спокої і в процесі обробки сенсорної інформації при дії радіації характе-
ризується просторовим розподілом спектральної потужності альфа-активності в пе-
редніх від ділах мозку, дифузним зниженням спектральної щільності тета-активності 
(Р<0,05), різким підвищенням щільності дельта-активності в передньоцентральних 
відділах мозку, особливо лівої півкулі (Р<0,01), більшою спектральною щільністю 
бета-активності в передньоцентральних від ділах мозку, уповільненням обробки сен-
сорної інформації з порушенням центральних механізмів аферентації. Ці дані під-
тверджують судинно-метаболічний генез розвитку дисциркуляторної енцефалопатії 
у цього контингенту опромінених. 

Автором відслідкована обтяжуюча роль соціально-психологічного стресу по-
страждалих, традиційних факторів ризику і поганого базисного здоров'я населення в 
патогенезі нервово-психічних порушень. 
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При цьому В. П. Ференц, В. А. Прилипко (1995) установили, що тривожність, яку 
відчуває постраждале населення, має масовий (89 %) та тривалий характер і не має 
тенденції до зниження протягом післяаварійного періоду. Зараз радіаційну обстанов-
ку вважають небезпечною для здоров'я 71,7 % опитаних, незалежно від рівня радіо-
активного забруднення території. Відчуття тривожності серед населення розповсю-
джується далеко за межі уражених територій. У "чистому" районі 35,8 % опитаних 
вважають визначену після аварії радіаційну обстановку небезпечною для здоров'я. 
Інтенсивні міграційні процеси обумовлені як радіоактивним забрудненням терито-
рій, так і тим, що 43,6 % населення визнають неможливим проживання на цих тери-
торіях (Ференц, Прилипко 1995). 

За даними А. Ю. Романенко (1999), аналіз захворюваності серед постраждалих 
контингентів показав, що з найбільшою частотою зустрічаються хвороби системи кро-
вообігу (артеріальна гіпертонія, ішемічна хвороба серця, судинна недостатність го-
ловного мозку, порушення периферійного кровообігу), кишково-шлункового тракту 
(виразково-судинні процеси, запальні захворювання печінки і жовчних ходів), дихаль-
ної системи (хронічні.бронхіти, бронхіальна астма), системи кровотворення (анемії). 

Клінічні прояви порушень діяльності центральної нервової системи у постражда-
лих унаслідок Чорнобильської катастрофи торкаються регуляції вегетативних функ-
цій (різні клінічні варіанти синдрому вегетосудинної дистонії), психоемоційної сфе-
ри і ознак особистості (астенічні і неврозоподібні стани, патохарактерологічні роз-
лади), інтелектуально-мнемоністичних функцій головного мозку (від "легких" пору-
шень розумової працездатності, уваги, оперативної вербальної пам'яті до виражених 
клінічних форм психоорганічного синдрому з явищами неспецифічної лакунарної де-
менції і часткової втрати критичного відношення до свого стану). Співставлення клі-
нічно зареєстрованої неврологічної симптоматики, нейропсихічних і психопатологіч-
них змін із результатами ЕЕГ, ядерно-магнітно-резонансної томографії, аутопсії го-
ловного мозку в постраждалих свідчить про органічний характер його ураження та 
динамічність (прогресування, перехід у хронічний процес) розвитку органічних змін 
ЦНС у часі (Краснов и соавт. 1993; Крижанівська та співавт. 1997; Зозуля 1998; Нягу, 
К.М.Логановский 1998, 2003; Postma et al. 2002 та ін.). 

Установлено, що радіотерапія, спрямована на мозок, негативно діє на розвиток 
вербальних і невербальних функцій (Kieffer-Renaux et al. 2000). 

Простежено вплив опромінення черепа на візуальну та вербальну пам'ять пацієн-
тів. Виявлено значне погіршення вербальної пам'яті в порівнянні з візуальною. Цей фе-
номен був описаний як подвійне розкладання функцій пам'яті (Armstrong et al. 2000). 

У хворих після променевої терапії вивчався зв'язок змін, виявлених за допомогою 
комп'ютерної (КТ) або МРТ, з нейропсихологічними порушеннями. Атрофію мозку 
діагностовано у 61 % обстежених осіб, атрофія білої речовини поєднувалася з пізна-
вальними порушеннями (Postma et al., 2002). 

Установлено, що використання променевої терапії поєднувалось зі зниженням 
когнітивних функцій. Однак когнітивний дефіцит унаслідок порушення пам'яті ви-
явлено лише в тих пацієнтів, які зазнали опромінення у фракційних дозах, що пере-
вищують 2 Гр (Klein et al. 2002). 

Спостерігався також вплив променевої терапії на вербальні когнітивні функції та 
навчання. Результати дослідження свідчать про недостатній рівень слухової уваги та 
усного навчання (Precourt et al. 2002). 
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Негативні наслідки променевої терапії проявлялись прогресивним погіршенням 
пам'яті: обстежувані відзначали погіршення візуальної пам'яті, а вербальна залиша-
лась більш стабільною (Lam et al. 2003). 

А. Н. Ромаданов (1993) констатував розлади довгочасної пам'яті, функції розу-
міння складних семантичних конструкцій, мовні відхилення у ліквідаторів наслідків 
аварії на ЧАЕС. 

Відзначено радіаційне ураження когнітивних функцій лівої, домінуючої, півку-
лі в осіб, які зазнали дії іонізуючого випромінювання внаслідок Чорнобильської ка-
тастрофи. Визначені нейропсихологічні синдроми свідчать про роз'єднання півкуль, 
що (за даними КТ) відповідало ознакам гіпоплазії мозолястого тіла (Жаворонкова и 
соавт. 2001). 

За даними А. А. Марцинкевича (1998), через 7-10 років після аварії на ЧАЕС у 
ліквідаторів її наслідків виявляються ознаки органічного ураження головного мозку, 
які дають підстави говорити про наявність у них енцефалопатії з прогредієнтним і про-
гресуючим перебігом. Автор дослідив головний мозок у 25 померлих ліквідаторів і 14 
жителів забруднених територій, проводячи радіометрію тканин різних його ділянок. 

Отримані ним результати показали, що в тканинах мозку (переважно в стовбурі 
мозку, мозочку, діенцефальній ділянці та підкоркових ядрах) у всіх обстежених є на-
копичення радіонуклідів l37Cs. За даними автора, в усіх жителів відносно чистих ра-
йонів показники накопичення радіонуклідів становлять менше 10 пКю/кг, а у лікві-
даторів, які проживали в межах тих же територій,— від 100 до 500 пКю/кг. Актив-
ність l37Cs у жителів радіаційно-забруднених районів становила від 100 до 130 пКю/ 
кг, у J1HA, які продовжували проживати на забруднених територіях,- від 200 до 2400 
пКю/кг. Автор робить висновок, що мозкові зміни в ліквідаторів у віддаленому пері-
оді, крім уже відомих причин (гемодисциркуляція, ендотоксикація, аутонейроімунні 
порушення), є результатом тривалого внутрішнього опромінення, оскільки шкідлива 
дія радіації зберігається за рахунок інкорпорованих радіонуклідів у мозковій ткани-
ні; проживання ліквідаторів на радіаційно-забруднених територіях призводить до до-
даткової інкорпорації радіонуклідів у структури мозку. 

У робітників ЧАЕС, які отримали дози опромінення від 0,05 до 0,75 Гр, виявлено 
порушення.функціонального стану головного мозку (Нощенко, Логановский 1991). А. 
И. Нягу (1991) у 97 осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, і у 24 ліквідато-
рів, у яких виникла вегетосудинна дистонія, на ЕЕГ спостерігала дифузні порушення 
електричної активності головного мозку з явищами іритації в підкоркових структурах. 

А. Н. Коваленко (2000), Furitsu et al. (1998) звертають увагу на подібність пору-
шень здоров'я в постраждалих унаслідок Чорнобильської катастрофи, а також у пере-
живших атомні бомбардування в містах Хіросима і Нагасакі, робітників ядерної енер-
гетики та уранових рудників та у осіб, проживаючих поряд з ядерними випробуваль-
ними полігонами й різними ядерними об'єктами. У цьому генералізованому синдромі, 
окрім інших, виділяється й пошкодження центральної та вегетативної нервової систем. 

При психоемоційному і радіобіологічному (соматичному) стресах аферентний 
ланцюг реакції, система її запуску розрізняються, тоді як центральний (лімбічні струк-
тури, гіпоталамус, ретикулярна формація) та еферентний (гіпоталамо-симпатико-
адреномодулярний і гіпоталамо-гіпофіз-кортикоадреналовий) ланцюги можуть бути 
спільними (Барабой 1990). 

Психогенні й радіаційні фактори, взаємодоповнюючи або підсилюючи одне од-
ного, можуть у поєднанні стати серйозною патогенетичною основою для розвитку 
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органічної, психогенної, психоневрологічної і психосоматовісцеральної патології 
(Коваленко 2000). 

Ендогенні фактори, що сприяють розвитку органічних змін у ЦНС, по суті, є вто-
ринними, тому що виникають після впливу на організм людини екзогенних факторів 
(радіаційних, хімічних, психогенних), вважає А. Н. Коваленко (2000). 

При дії радіаційних факторів токсичні ефекти починаються разом із структурними 
змінами в клітині, викликаними продуктами радіаційного розпаду (радіолізу) води або 
розчинених речовин, тобто після так званої непрямої дії радіації. Утворення продук-
тів вільнорадикального окиснення під впливом радіаційних, хімічних і психогенних 
факторів є основою тривалого (хронічного) оксидативного стресу, який проявляєть-
ся в підсиленні процесів перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ) і послабленні систе-
ми антиоксидантного захисту. Наслідком порушення про-і антиоксидантної рівнова-
ги в організмі є розвиток окиснювальної деструкції в тканинах. Активні реакції ПОЛ 
викликають пошкодження біомембран, зміни перебігу мембранозалежних процесів. 
Погіршується окиснювальне фосфорилювання, підвищується іонна проникність клі-
тинних мембран, пошкоджуються нуклеопротеїдні комплекси. Це призводить до по-
глиблення порушень життєдіяльності клітин і загибелі частини з них, унаслідок чого 
утворюються й токсичні продукти клітинного розпаду. Результатом цих процесів є 
численні біохімічні і морфологічні зміни в організмі, що виникають у віддаленому 
періоді після опромінення. Вони не обходять стороною і функціонуючі постмітотич-
ні клітини ЦНС (нейроцити) (Барабой и соавт. 1991). 

Наявність тісного взаємозв'язку нервової та імунної систем проявляється в умо-
вах сприйняття різних екзо- і ендогенних впливів та відповідей на них, що дозволяє 
говорити про роль імунопатологічних механізмів у формуванні органічного ураження 
головного мозку після радіаційної дії. Компенсація радіаційного ураження в імунній 
системі в учасників ЛНА в 1986-1987 pp. тривала декілька років і характеризувалась 
хвилеподібними коливаннями експресії поверхневих антигенів, пов'язаної з хелперно-
індукторною функцією, мітогенною відповіддю, експресією пан-В і В-бластних ан-
тигенів. Описано три головних типи реакцій в імунному гомеостазі (Базыка 1998): 

1) компенсаційний, обумовлений поповненням кількісного складу деяких попу-
ляцій лімфоцитів периферичної крові за рахунок підвищення вмісту незрілих форм; 

2) активаційний тип змін із стабільним лімфоцитозом, моноцитозом і дизімуно-
глобулінемією; 

3) депресивний із стабільним зниженням кількості ряду імунокомпетентних клі-
тин, зростанням селективних або поєднаних дефіцитів імуноглобулінів. 

В учасників ЛНА з депресивним характером зрушень в імунній системі відзна-
' чалось формування імунопатологічних станів. У періоді поновлення після гематоло-
гічної форми гострої променевої хвороби, як правило, спостерігалась картина комбі-
нованого набутого імунодефіциту з пригніченням функції Т- і В-ланцюгів імунітету. 
Різні пострадіаційні імунологічні ефекти можуть призводити до розвитку сенсибіліза-
ції до антигенів мозкової тканини з виробленням відповідних антитіл (Шубик 1987). 
Формування аутоімунних реакцій на антигени мозку посилює загибель клітин мозко-
вої тканини навіть при невеликих дозових навантаженнях (Зозуля и соавт. 1995). Усі 
ці факти свідчать про велике значення імуногенетичних порушень у розвитку струк-
турних змін у ЦНС. 

Існує поняття "пострадіаційної нейроваскулярної дисфункції"', що може обумо-
вити погіршення регіонарного церебрального кровотоку в гіпоталамусі, гіпокампі, 
зоровій корі та постцентральній звивині кори головного мозку (Hawkins, Cjckerman 
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1987). Узагальнені свідчення про пострадіаційні гемодинамічні зрушення, вазомо-
торні реакції, судинні ефекти, зміни судинної проникності, променеві ураження капі-
лярів і ендотелію судин, особливості перебігу репаративних процесів у тканинах су-
дин представлено в монографії Е. И. Воробьева, Р. П. Степанова (1985), що полегшує 
наше завдання. Відправляючи читача до цієї роботи з приводу зазначеної проблеми, 
вважаємо за необхідне звернути увагу на високу частоту розвитку судинної патоло-
гії очного дна. Для клініцистів вона служить додатковим критерієм оцінки характе-
ру та ступеня тяжкості ряду захворювань судинної системи, серед яких дисциркуля-
торні розлади систем мозкових судин займають особливе місце (очне дно — "візитна 
картка" головного мозку). 

У роботі С. О. Латанюк та співавторів (1999) представлені дані про прискорений 
розвиток склеротичних змін у мікроциркуляторному руслі системи кровообігу в по-
страждалих у зв'язку з аварією на ЧАЕС. 

А. М. Коваленко (2000) зазначає, що існують два головних шляхи патогенезу ра-
діаційного ураження ЦНС: а) судинні пошкодження; б) прогресуюча загибель гліаль-
них клітин, які більш радіочутливі, ніж нейрони. Показано можливість розвитку хро-
нічного прогресуючого ураження ЦНС у віддаленому періоді після опромінення у 
відносно невеликих дозаіх (Kodel 1991). 

Усезростаюча кількість даних свідчить про те, що IP може безпосередньо пору-
шувати діяльність нейронів при дозах, істотно менших за ті, що викликають морфо-
логічні порушення і смерть (Mickley 1987). Звертається увага на полінейромедіатор-
ний ефект опромінення (зміни вмісту та співвідношення нейромедіаторів у структу-
рах ЦНС) (Pradat et al. 1994), на ураження гематоенцефалічного (Remler et al. 1986) і 
гематомієлінового бар'єрів. Демієлінізація і маляція є постійно домінуючими ознака-
ми радіаційної мієлопатії (Schultheiss et al. 1995). Підкреслюється висока радіочутли-
вість головного мозку до психофізіологічних змін (Miyachi, Yamada 1994). 

Наведені вище дані узагальнюють результати досліджень у галузі радіонейробі-
ології, що базуються на вивченні впливу відносно високого діапазону доз (2—20 Гр). 

Ряд експериментальних і клінічних даних отримано при впливі на організм так 
званих "малих доз", верхня межа яких становить поглинуту дозу 1 Гр. Так, на осно-
ві багаторічних спостережень показано (Пикулев, 1989), що у тварин (щурів) при дії 
IP у поглинутих дозах 0,2-0,4 Гр найбільші зміни виявлено в корі великих півкуль го-
ловного мозку тварин. 

С. М. Вінічук, Є. Г. Дубенко та О. Л. Товажнянська (2001) зазначають, що нині 
численними експериментальними та клінічними дослідженнями не тільки повністю 
спростовано тезу про радіорезистентність нервової системи, але й доведено, що клі-
тини головного мозку реагують на дію навіть "малих доз" іонізуючого випроміню-
вання. Відомо, що мозок містить 75-80 % води. Основною ж формою впливу радіа-
ції на живу матерію є процес іонізації, що проходить у рідких середовищах. Урахову-
ючи це, стає зрозумілим, що в нервовій системі є найсприятливіші умови для погли-
нання радіації. Крім того, чутливість нервової системи зумовлена також її провідною 
роллю в адаптації організму до дії різних зовнішніх чинників та великим значенням 
нейрогуморальних зрушень у загальній комплексній реакції організму у відповідь на 
випромінювання. 

С. М. Вінічук та співавтори (2001) також зазначають, що сучасна радіаційна не-
врологія відображена в основному двома формами реакції нервової системи на про-
меневий вплив, якими є: 

16 



1) синдром гострої променевої хвороби (ГПХ), що швидко формується внаслідок 
гострого значного одноразового впливу (аварійна ситуація, вибух атомних бомб). 

2) повільне виникнення змін нервової системи за умови тривалої променевої 
дії малих доз іонізуючої радіації, що отримало назву хронічної променевої хвороби 
(ХПХ). ХПХ може спостерігатись у ліквідаторів наслідків аварійних ситуацій, робіт-
ників реакторів, промислових та медичних рентгенологів і радіологів. 

Ось як С.М.Вінічук та співавтори (2001) описують ураження нервової системи в 
разі ХПХ. У клінічній картині ХПХ дослідники виділяють такі неврологічні синдроми: 

1. Цефалгічний синдром. За механізмом виникнення більшу питому вагу мають 
вазомоторний головний біль та цефалгії м'язового напруження, що зумовлено впли-
вом радіації на судинну систему мозку, а також стресорною дією радіації. 

2. Синдром вегетативної дистонії перманентного та пароксизмального типів. Тре-
ба зазначити, що пострадіаційні вегетативні зрушення формуються в різних системах, 
але насамперед у психовегетативному гомеостазі та кардіоваскулярній системі. 

Клінічно перманентний тип ВД проявляється підвищенням потовиділення (ло-
кальним та генералізованим), зміною дермографізму, болем у ділянці серця, зміною 
забарвлення шкіри (блідість, почервоніння, ціаноз), лабільністю вазомоторів, пору-
шенням трофіки нігтів та шкіри, коливаннями артеріального тиску. 

Пароксизмальний тип ВД проявляється у вигляді: 
1) симпатико-адреналових кризів, що супроводжуються тахікардією, підвищен-

ням артеріального тиску, почуттям страху, ознобом, сухістю у роті, блідістю шкіри та 
закінчуються поліурією; 

2) вагоінсулярних кризів з рясним потовиділенням, слинотечею, брадикардією, 
зниженням артеріального тиску, задишкою, нудотою, млявістю; 

3) змішаних кризів, що поєднують компоненти як симпатико-адреналових, так і 
вагоінсулярних пароксизмів; 

4) синкопальних станів, що характеризуються короткочасною втратою свідомос-
ті, зниженням артеріального тиску, слабкістю пульсу, загальною слабкістю: • 

3. Неврозоподібний синдром, що спостерігається у вигляді астенічного (загальна 
слабкість, підвищена втомлюваність, зниження працездатності), неврастенічного (під-
вищена дратівливість, емоційна лабільність, немотивовані напади гніву), тривожно-
фобічного (немотивоване почуття страху, тривоги, погане передчуття), іпохондрично-
го (погіршення настрою, байдужість до власного здоров'я, відсутність віри у поліп-
шення стану) та інших синдромів. Розвиток цих синдромів пов'язаний з, променевим 
ураженням лімбіко-ретикулярних структур, де поєднуються емоційні та вегетативні 
компоненти. Крім того, стресорний вплив радіації, яка багатьма сприймається як за-
гроза для здоров'я, спричиняє астенізацію, неврозоподібні реакції, сприяє посилен-
ню психоемоційних розладів. 

4. Вестибуло-атактичний синдром, що характеризується системним запаморо-
ченням, хитанням під час ходьби, нудотою, іноді блюванням, шумом у вухах, зни-
женням слуху, ністагмом. Розвиток цього синдрому, мабуть, пов'язаний із вразливіс-
тю присінково-завиткового нерва, широкими зв'язками вестибулярного'аналізатора, 
які забезпечують вплив на всі функції організму, а також з особливостями кровопос-
тачання цієї ділянки. 

5. Синдром ураження мозочка проявляється у вигляді статокоординаційних пору-
шень, зміни ходи, появою горизонтального ністагму та інтенційного тремору під час 
виконання координаційних проб. 
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6. Мнемоністичні порушення, що характеризуються зниженням пам'яті на ни-
нішні події, складністю запам'ятовування нової інформації, дат, імен, зниженням ува-
ги. Ці порушення пов'язані з постпроменевими змінами лімбіко-ретикулярного комп-
лексу та коркової нейродинаміки, а також зі зниженням кровопостачання цих мозко-
вих структур. 

7. Енцефаломієлітичний синдром, при якому спостерігаються різні рухові розла-
ди, порушення пам'яті, фонації, мови, зору, мозочкова дисфункція, тобто його проя-
ви нагадують клінічну картину розсіяного енцефаломієліту. 

Узагальнюючи зазначене, С. М. Вінічук та співавтори (2001) зробили висновок, 
що в нервовій системі під впливом як малих, так і великих доз іонізуючого випромі-
нювання розвиваються функціональні та структурні зміни на всіх рівнях, які склада-
ють картину ГПХ та ХПХ. Вираженість та стійкість пострадіаційних ушкоджень моз-
ку залежать як від дози опромінення, так і від зворотної дії соматичних змін та впли-
ву психогенного чинника. 

С. Т. Туруспекова (2002) установила, що після дії іонізуючого випромінювання 
в малих дозах (0,005-0,349) Гр в організмі відбуваються певні зміни. Найбільш чут-
ливими виявилися мнемоністичні, акустикогностичні та частково, розумові функції. 
Переважно порушується слухомовна, короткочасна пам'ять, особливо в умовах інтер-
ференції, а також довгочасна. Виявлено феномен "привнесення нових слів" — слів-
асоціацій, змістовних або звукових, що пов'язано з ураженням медіобазальних відді-
лів лобних ділянок мозку. 

Дані клінічних нейропсихофізіологічних та нейровізуалізаційних (МРТ) дослі-
джень останніх років свідчать про наявність як кортикальної дисфункції, так і атро-
фічних змін кори великих півкуль, особливо в лобних та скроневих ділянках у JIHA 
на ЧАЕС (Логановський та співавт. 2003). 

Однак досі найпоширенішою лишається думка про переважну локалізацію радіа-
ційного ураження головного мозку на стовбуро-діенцефальному рівні (Хомская 1995; 
Литвинцев и соавт. 1998). 

К. Ю. Антипчук (2004) зазначає, що останнє твердження суперечить одному з 
фундаментальних положень радіобіології: більш радіочутливі структури — філоге-
нетично молодші, тобто кора великих півкуль має бути максимально вразливою. Од-
нак це питання потребує вивчення. 

К. Ю. Антипчук (2004) визначив переважну церебральну локалізацію порушень 
вищої нервової діяльності при органічних, психічних розладах у віддалений період 
після іонізуючого опромінення. У дослідженні брали участь 102 пацієнти чоловічої 
статі у віці 35-56 років, які зазнали дії опромінення в дозах від 0,1 до 6 Гр в результа-
ті Чорнобильської катастрофи. Автор встановив, що в основі порушень вищої нерво-
вої діяльності при органічних розладах у віддалений період опромінення лежить па-
тологія кори лобних і скроневих ділянок домінуючої півкулі та серединних структур 
з їх корково-підкорковими зв'язками. 

Однак вивченню стану слухової системи при дії радіації авторами приділено ще 
недостатньо уваги. Крім того, вони досліджували переважно периферійний відділ слу-
хового аналізатора. Наші роботи та роботи наших співробітників стосуються як пе-
риферійного, так і центральних (стовбуромозкового та коркового) відділів слухового 
аналізатора, а також стану ЦНС, мозкового кровообігу і серцевої діяльності при дії 
радіації (Шидловська та співавт 1989,1991, 1993,1994,1995, 1996,; 1997, 1999,2000, 
2001,2002,2003,2005; Заболотний і співавт. 1990,1992,1995,2000; Шидловська 1995; 
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Шидловська, Римар 1999,2000; Шидловська та співавт. 1996,1997,1999,2001,2002; 
Овсяник 1997; Козак 1998; Римар 2004 та ін.), про що йтиметься далі. 

Як зазначає Д. М. Гродзинський (1995), аварія на ЧАЕС є безпрецедентною за 
масштабами залучення в неї територій і населення. 

При дії радіації на серцево-судинну систему зміни спочаку носять функціональ-
ний характер, а потім вони обумовлюють розвиток нейроциркуляторних, вегетативно-
судинних дистоній (Москалев 1991; Хомазюк та співавт. 1992; Симонова і співавт. 
1993 та ін.). 

Як зазначають Е. Н. Воробьев і Р. П. Степанов (1985), довготривала дія іонізую-
чого випромінювання значно змінює діяльність судинної системи. У багатьох випад-
ках судинні симптоми займають провідне місце в загальній картині розвитку патоло-
гії. Такої ж думки дотримуються й інші автори (Москалев 1991; Хомазюк 1995; Нягу 
1995; Casarett 1980 та ін.) 

На основі виявлених у судинах порушень до появи атрофії тканин в різних орга-
нах Law (1981) вбачав, що ураження судин може відігравати головну роль у більшос-
ті, якщо не в усіх формах віддалених радіаційних уражень. 

У багатьох роботах описано значні зміни в мозковому кровообігу при Дії радіа-
ції (Горбань, Торубаров 1990; Шидловська та співавт. 1993, 1994; Зозуля 1994; Гоф-
ман та співавт. 1996). 

Н. Г. Горбань і Ф. С. Торубаров (1990) спостерігали зниження пульсового крово-
наповнення, підвищення периферійного опору судин і утруднення венозного відто-
ку при променевій хворобі. Вони вважають, що однією З причин неврологічних по-
рушень у постраждалих при аварії на ЧАЕС є зміни саме в мозковому кровообігу. 

В. Є. Вольф та співатори (1992), вивчаючи клініко-імунологічні характеристи-
ки 115 дітей, які проживають у зоні радіаційного забруднення, та із сімей батьків — 
учасників JIHA на ЧАЕС, установили наступне. У дітей, народжених в сім'ях батьків-
ліквідаторів автори відзначають наявність вторинної імунологічної недостатності з 
переважним порушенням у Т-ланці. Близькі порушення автори спостерігали й у ді-
тей, які проживають у районах дії факторів аварії на ЧАЕС. 

3. Д. Савцова (1995) зазначає, що розвиток імунодефіцитних станів спостерігається 
протягом усього терміну проведення досліджень (1986 — 1993), тобто імунодепресив-
на дія факторів аварії на ЧАЕС — довготривалий біологічний ефект. При цьому най-
більші зміни імунної реактивності виявлено в дітей опромінених батьків, які у свою 
чергу починали піддаватися постійному опроміненню вже в ембріональному періоді. 

Дослідники виявили, що при дії так званих "малих доз" радіації лише у віддале-
ному періоді виникають значні зміни в організмі, які довгі роки проходять непоміт-
ними. Очевидно, проходить зниження компенсаційних можливостей і з'являються 
біологічні критерії, що свідчать про можливість переходу початкового процесу в не-
зворотну форму. 

Тому дуже важливо відновити показники, що свідчили про початок розвитку ран-
ніх доклінічних змін у тій чи іншій системі, у тому числі й голосоутворюючій. В свою 
чергу, це відкриває перспективу пошуку ефективних методів корекції виявлених змін, 
що буде забезпечувати нормальне функціонування тієї чи іншої системи організму. 
Перспективним у цьому плані є застосування сучасних електрофізіологічних мето-
дів, які забезпечують об'єктивну оцінку порушень, що виникають при дії радіації в 
ЦНС, мозковому кровообігу та слуховій системі, у тому числі й у хворих на ХФПГ, 
які мали контакт з радіацією. 
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В окремих роботах висвітлюються проблеми ЛОР-патології, яка виникла під дією 
радіації (Денисюк, Костюченко 1991; Козак 1994,1995; Базаров, Міщанчук 1995; Тиш-
ко і співавт! 1995; Гофман і співавт. 1996 та ін.), описані значні зміни в стані вестибу-
лярної функції (Баранова 1965; Міщанчук та співавт. 1990; Базаров, Кардаш 1993; Ба-
заров, Міщанчук 1992; Міщанчук 1992; Базаров та співавт. 1994; Кардаш 1995; 1996). 

У теперішній час, як відзначають И. И. Крушевская і Н. К. Денисевич (1991), спо-
стерігається значне збільшення факторів зовнішнього середовища, що несприятливо 
діють на організм людини в цілому і на голосоутворюючу систему зокрема. Ці авто-
ри вперше встановили взаємозв'язок фоніатричних аспектів порушення фонаторно-
го апарату гортані з цереброваскулярними порушеннями у професіоналів голосу, що 
часто довго хворіють, а також підлягали довготривалій дії "малих" доз іонізуючого 
випромінення. Авторами показано значення в розвитку патології голосоутворення по-
рушень центрального механізму судинної регуляції. 

У роботах Т. В. Шидловської, Н. С. Міщанчук (1989,1991), А. М. Коган і Р. В. Че-
саліна (1989); Д. І. Заболотного і співавт. (1992,1993,1996), Т. В. Шидловської та спі-
вавт. (1990, 1993, 1994, 1996) висвітлена характеристика порушень різних відділів, у 
тому числі і центральних, слухового аналізатора, які виникли під впливом радіації у 
ЛНА на ЧАЕС та жителів забруднених територій. При цьому авторами показано зна-
чні відхилення в часових характеристиках КСВП та ДСВП, які свідчили про зміни в 
стовбуромозкових та кіркових структурах слухового аналізатора у ЛНА на ЧАЕС та 
жителів забруднених територій. 

За даними Д. І. Заболотного та співавт. (1992), у ліквідаторів наслідків аварії на 
ЧАЕС поряд із скаргами на порушення слуху (42,2 % випадків), головний біль (82,3 %), 
запаморочення (91,3 %), порушення сну (68,3 %) мали місце в значній кількості і скар-
ги на захриплість голосу (69, 9 %), а також першіння в горлі (82,5 %). 

У роботі О. О. Покотиленко і Т. А. Шидловської (1994) показані значні зміни в 
ЦНС у ЛНА на ЧАЕС з порушеннями голосу. 

Усе вищенаведене зумовлює доцільність проведення роботи по вивченню реак-
цій стовбура та кори головного мозку за даними КСВП та ДСВП, а також церебраль-
ної гемодинаміки у хворих з хронічними функціональними порушеннями голосу, які 
мали контакт з радіацією. Адже в практичному відношенні дуже важливо виявити змі-
ни на доклінічному рівні; які можуть розглядатися як передвісники виникнення мож-
ливої патології і призвести до порушень голосової функції. Це буде слугувати розроб-
ці рекомендацій щодо корекції виявлених змін по можливості в більш ранньому пері-
оді і дасть змогу попередити розвиток незворотних змін у голосоутворюючій системі. 



Розділ 2 
АНАТОМІЧНІ І ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ 

ФУНКЦІОНУВАННЯ СЛУХОВОГО АНАЛІЗАТОРА 
ТА ГОЛОСОУТВОРЮЮЧОЇ СИСТЕМИ 

2.1. СТРУКТУРА ТА АНАТОМОФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 
СЛУХОВОГО АНАЛІЗАТОРА 

Щоб легше уявити собі механізм пошкоджуючої дії шуму чи радіації, судинних, 
інфекційних захворювань та інших факторів на слухову систему та глибше розуміти 
зміни, що розвиваються при цьому, зупинимось у загальних рисах на деяких питан-
нях анатомії і фізіології слухового аналізатора. 

Слуховий аналізатор являє собою одну з найскладніших і найдосконаліших сис-
тем в організмі людини. Складається ця система з декількох відділів, кожен з яких 
виконує свою функцію відповідно до фізіологічних завдань. Кожен елемент реалізує 
свою діяльність у тісному взаємозв'язку з іншими ланками, що забезпечує постійне 
функціонування аналізаторної системи як одного цілого. 

Структурно слуховий аналізатор розподіляється на декілька частин. Залежно від 
того, який принцип покладено в основу розподілу, ці частини можуть бути різними. 

Анатомічно слуховий аналізатор складається з трьох частин: зовнішнього, се-
реднього та внутрішнього вуха. До зовнішнього вуха належать вушна раковина, зо-
внішній слуховий хід, барабанна перетинка. Систему середнього вуха становлять ба-
рабанна порожнина, слухова труба, система слухових кісточок, два маленьких м'язи 
середнього вуха (m. stapedius і ш. tensor tympani), печера, система повітряних клітин 
соскоподібного відростка. Внутрішнє вухо —це складна система порожнин (так зва-
ний лабіринт), що знаходяться всередині щільної кістки, має в собі три напівколових 
канали, розміщені в трьох взаємноперпендикулярних площинах, присінок і завитку. 
У завитці знаходиться рецепторний відділ слухового аналізатора — так званий спі-
ральний (кортіїв) орган. 

Зазначені структури утворюють периферійний відділ слухового аналізатора, цен-
тральні ж його частини складаються, як і в усіх інших аналізаторах, з системи провід-
них шляхів (нейронів I, II, III, IV та V порядку) і центральних відділів у корі скроне-
вої долі великих півкуль головного мозку (41 поле за Бродманом). 

Отже, усі ці анатомічні складові можна також поділити на периферійний та цен-
тральний відділи. Периферійний відділ слухового аналізатора складається з зовніш-
нього, середнього та внутрішнього вуха, а центральний поєднує в собі всі утворен-
ня слухового аналізатора в межах центральної нервової системи — слухові шляхи та 
коркові слухові ділянки. 

Кожен з анатомічних елементів слухового аналізатора виконує окрему спеціалізо-
вану функцію, підтримання якої відіграє певну, у деяких випадках надзвичайно важ-
ливу роль у формуванні адекватного функціонування системи. 

За функціональним призначенням структури слухового аналізатора можна поді-
лити на дві системи — систему звукопроведення та систему звукосприйняття. До сис-
теми звукопроведення належать структурні елементи зовнішнього та середнього вуха, 
рідини (пери- та ендолімфа), а також мембрани (базилярна, рейснерова, мембрана ві-
кна завитки) внутрішнього вуха. 
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Функціонування елементів системи звукопроведення забезпечує доставку зву-
ків, як адекватного подразника, з бажаними характеристиками до рецептора слухо-
вого аналізатора і є переважно фізичною дією. Вона базується на здатності належ-
них до цієї системи структур передавати фізичні звукові коливання і при необхіднос-
ті дещо змінювати їхної характеристики. Елементи системи звукопроведення повинні 
забезпечувати достатнє підсилення звукової енергії і зменшення амплітуди коливань 
звукової хвилі, що дозволяє передати до рецептора звук достатньої інтенсивності й 
уникнути травмуючого впливу на структури внутрішнього вуха (якщо, звичайно, цей 
травмуючий вплив не перевищує їх можливостей). Структури системи звукопрове-
дення відіграють дуже важливу роль у реалізації адаптаційно-захисних функцій слу-
хового аналізатора. 

Слід зазначити, що підсилення звуку за рахунок утворень середнього вуха нерів-
номірне на різних частотах звукових коливань, воно найбільше в зоні близько 1—2 кГц 
і менше при сприйнятті ультразвуку та низьких частот. Це можна пояснити тим, що 
саме сприйняття таких частот було необхідне людині в процесі філогенезу для успіш-
ного пристосування, у тому числі для реалізації функцій "другої сигнальної системи". 

Загальне підсилення всієї системи звукопроведення становить близько 55—60 дБ. 
Система звукосприйняття включає в себе слуховий рецептор, або спіральний (кор-

тіїв) орган, провідні нервові шляхи та корковий відділ слухового аналізатора. 
Система звукосприйняття забезпечує підтримання фізіологічного процесу реак-

ції нервової тканини аналізатора на адекватний подразник. Її функція полягає у пере-
творенні фізичної енергії звукових коливань у нервові імпульси, що передаються далі 
по слухових шляхах для подальшого складного аналізу. Система звукосприйняття за-
безпечує різнорівневий аналіз отриманої інформації, у тому числі й остаточний — у 
центральних її відділах, використовуючи при цьому взаємозв 'язки з іншими система-
ми і приймаючи, таким чином, участь у реалізації процесів вищої нервової діяльності. 

Розглянемо докладніше окремо всі елементи, що входять до складу слухового 
аналізатора. 

Як ми уже зазначали, слуховий аналізатор анатомічно складається з трьох відді-
лів: зовнішнього, середнього і внутрішнього (Auris externa, media et interna). Кожний 
з них має своє призначення і функціональні особливості будови (рис. 2.1.1). 

Зовнішнє вухо складається з таких елементів: вушна раковина і зовнішній слухо-
вий хід. Вушна раковина складається з хрящової основи, укритої з обох сторін шкі-
рою, яка має воронкоподібну форму. Нижня частина раковини (мочка) не має хрящо-
вої основи і складається зі шкіри й підшкірно-жирового шару. Вушна раковина при-
кріплена м 'язами та зв 'язками до луски скроневої кістки, соскоподібного та скулового 
її відростків. Вона звужується воронкоподібно в медіальному напрямку і переходить 
у зовнішній слуховий хід. Вушна раковина забезпечує оптимальний прийом звукових 
хвиль лише при певному до них орієнтуванні. Крім того, їй належить роль і первин-
ного підсилення звуку. 

Зовнішній слуховий хід являє собою порожнисту трубку, що йде від вушної 
раковини медіально на глибину приблизно 2,5 см. Він має два відділи: зовнішній 
(перетинчасто-хрящовий) і внутрішній (кістковий). Перетинчасто-хрящовий відділ, 
що з ' єднаний з вушною раковиною, рухомий і може зміщуватися в різних напрям-
ках. У шкірі цієї частини росте волосся, вона містить сальні і сірчані залози, секрет 
яких у деяких людей є причиною утворення сірчаних пробок, що може спричиняти 
порушення функції звукопроведення. Шкіра слухового ходу має властивість до само-
очищення завдяки росту епідермісу з глибоких відділів назовні. Вважається, що го-
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Рис. 2.1.1. Схема будови вуха (по Pickels, 1982). 
1 — вушна раковина; 2 — зовнішній слуховий хід; 3 — барабанна перетинка (membrana tympani); 
4 — порожнина середнього вуха; 5 — молоточок (malleolus); 6 — ковадло (incus); 7 — стре-
менний м'яз (m. stapedias); 8 — м'яз натягач барабанної перетинки (m. tensor tympani); 9 — 
стремінцевий м'яз (m. stapedias); 10 — слухова труба (tuba auditivas); 11 — присінок (vestibule); 
12 — латеральний напівколовий канал (lateralis semicircular canal); 13 — задній напівколовий 
канал (posterior semicircular canal); 14 — верхній напівколовий канал (superior semicircular canal); 
15 — вікно присінка вестибулярне або овальне (fenestra vestibularis або ovale); 16— вікно зави-
тки або кругле (fenestra cochlea); 17 — завитка (cochlea); 18 — слуховий нерв (cohlear nerve); 
19 — лицьовий нерв (n. facialis); 20 — вестибулярна частина VIII черепного нерва; 21 — ви-

скова кістка; 22 — слинна залоза (gl parotis) 

ризонтальний (тангенціальний до поверхні) ріст епідермісу із генераційного центру в 
ділянці барабанного кільця становить у людини 0,05-0,07 мм в день. Такий ріст епі-
дермісу підтримує чистоту слухового ходу (Litton, 1968). Кісткова частина слухового 
ходу йде в глибину скроневої кістки і межує з важливими анатомічними утворення-
ми: скроневою долею головного мозку, соскоподібним відростком, суглобом нижньої 
щелепи, навколовушною слинною залозою. Осі кісткового і перетинчастого відділів 
зовнішнього слухового ходу не збігаються й утворюють тупий кут, відкритий у пере-
дньому напрямку. Зовнішній слуховий хід загалом має напрямок "зверху — вниз — 
ззаду — вперед". Слуховий хід є гарним провідником звуків у глибину, але ширина і 
форма його не мають суттєвого впливу на звукопроведення. 

Зовнішнє вухо відокремлене від середнього вуха тонкою мембраною овальної 
форми — барабанною перетинкою (Membrana tympani). Барабанна перетинка являє 
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собою досить важливе утворення як в анатомічному, так і у функціональному відно-
шенні. її товщина аналогічна пергаментному паперу — 0,1 мм. У довжину діаметр ба-
рабанної перетинки становить 9 -10 , а впоперек — 8 - 9 мм. Анатомічно барабанна пе-
ретинка ділиться на дві нерівні частини. Більша частина, розташована знизу, є більше 
напруженою і називається натягнутою частиною, верхня — менша — розслабленою. 
Мікроскопічно барабанна перетинка має три шари: зовнішній — це шкіра, що вкри-
ває зовнішній слуховий хід; середній — фіброзний, що складається з волокон, розта-
шованих у радіальному і циркулярному напрямках; внутрішній — слизова оболон-
ка, що вистилає барабанну порожнину. Розслаблена частина барабанної перетинки не 
має фіброзного шару. Колір нормальної перетинки — перламутрово-сірий із слабким 
блиском. Нижньопередня частина барабанної перетинки розташована глибше, ніж за-
дньоверхня. Сама барабанна перетинка дещо втягнута в напрямку барабанної порож-
нини й утворює невиражену воронку. Вершина цієї воронки прилягає до нижнього 
кінця рукоятки молоточка, що на зовнішній поверхні має вигляд плоскої ямки, яка на-
зивається пупком барабанної перетинки (umbo membranae tympani). Від пупка дещо 
косо до передньоверхньої частини барабанної перетинки пролягає смуга молоточка 
(stria malleolaris), обумовлена закріпленням у цій зоні рукоятки молоточка. Тому ззов-
ні на барабанній перетинці видно контур короткого відростка та рукоятки молоточка. 

Таким чином, вушна раковина— видима частина зовнішнього вуха — спрямовує 
звукові хвилі до слухового ходу, це колектор звукових хвиль. Хвилі, потрапляючи на 
барабанну перетинку, спричиняють її коливання. Отже, зовнішнє вухо служить для 
проведення звуків до структур середнього вуха. 

Середнє вухо (auris media)— заповнена повітрям система порожнин у скроневій 
кістці між барабанною перетинкою і внутрішнім вухом. Структури середнього вуха 
передають механічні коливання до утворень внутрішнього вуха. 

Порожнини середнього вуха розташовуються безпосередньо за барабанною пере-
тинкою. Центральне місце серед них займає барабанна порожнина. Вона знаходить-
ся в піраміді скроневої кістки й має форму неправильної призми. Її об ' єм коливаєть-
ся від 1 до 2 см3. Барабанна порожнина спереду з 'єднується із слуховою трубою, а 
через неї — з носовою частиною глотки, ззаду — з повітроносною системою соско-
подібного відростка. 

У барабанній порожнині розміщується рухливий ланцюг трьох маленьких, "слу-
хових", кісточок. Це молоточок (Malleolus), ковадло (Incus) і стремено (Stapes), які 
з 'єднані між собою суглобами й становлять анатомічно та функціонально єдину сис-
тему, що простягається від барабанної перетинки до вікна присінка внутрішнього 
вуха (лабіринту). Довжина молоточка з рукояткою 8 ,5-9 мм, довжина ковадла по осі 
довгого відростка — 7, висота стремена — 4, довжина підніжної пластинки стреме-
на — 3,2, а ширина — 1,4 мм. Вони передають звукові коливання від барабанної пе-
ретинки до внутрішнього вуха. Коливання барабанної перетинки передаються на за-
кріплену в ній рукоятку молоточка, які, у свою чергу, викликають коливання всіх слу-
хових кісточок аж до підніжної пластинки стремена. Стремено з 'єднане з ковадлом за 
допомогою суглоба і, подібно до двох інших кісточок, утримується завдяки зв 'язкам. 
Воно дійсно нагадує за формою стремено, яке своєю плоскою основою закриває ві-
кно присінка барабанної порожнини і прикріплене до перетинки цього вікна таким 
чином, що зберігається рухливість кісточки. 

Таким чином, структури зовнішнього й середнього вуха реалізують завдання зву-
копроведення. 
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У середньому вусі барабанна перетинка, діючи як поршень, перетворює звук у 
механічну вібрацію. При цьому барабанна перетинка та слухові кісточки звукові ко-
ливання великої амплітуди й відносно малого тиску трансформують у коливання вуш-
ної лімфи з відносно малою амплітудою, але великим тиском. Отже, повітряні хвилі, 
які збирає вушна раковина, направляються в зовнішній слуховий хід, де вони ударя-
ються в барабанну перетинку, викликаючи її вібрацію. 

Тривалий час барабанну перетинку вважали тупим резонатором, тобто тілом, що 
коливається, однаково добре реагує на вплив кожної частоти коливань. Однак біль-
шість дослідників (Гринберг, Засосов 1957; Kobrak 1958 та ін.) дійшли висновку, що 
барабанна перетинка, дійсно добре реагуючи на різні частоти, має власну частоту ко-
ливання, що дорівнює 0 ,8-1 кГц. Оригінальні дослідження провели в 1923 p. Frank і 
Broemser. Вони показали, що власна частота коливань звукопровідної системи вуха 
також становить приблизно 1 кГц. 

Отже, частоту в 1 кГц по праву можна назвати "власним тоном" барабанної пе-
ретинки, при дії звукових коливань цієї частоти відзначається найкращий її резонанс 
і найменший імпеданс. Мабуть, цим, головним чином, можна пояснити той факт, що 
велика кількість аудіометричних тестів проводиться на частоті в 1 кГц. Установлено 
також, що зоні звуків частотою в 1 - 2 кГц на основній мембрані завитки відповідає 
найбільший відрізок, що дорівнює 5 мм. 

Цікавими є результати досліджень, проведених в акустичній лабораторії Москов-
ського державного університету імені М. В. Ломоносова, які показали, що в більшос-
ті оточуючих людину "приємних" звуків — шумі лісу, дощу, моря та ін. — визначе-
ною є частота в 1 кГц. 

Далі коливання передаються по системі розміщених у барабанній порожнині слу-
хових кісточок, що з 'єднані між собою суглобами і зв 'язками і мають свої м 'язи . Лан-
цюжок слухових кісточок нейтралізує різницю опору звукової хвилі двох середовищ — 
повітря зовнішнього середовища та рідини внутрішнього вуха, підсилює звукову енер-
гію та зменшує амплітуду звукових коливань. Вібрації барабанної перетинки, ступінь 
натягання якої регулюється скороченням m. tensor tympani (іннервація з n. trigeminus), 
приводять у дію зрощену з нею рукоятку молоточка. Молоточок відповідно рухає ко-
вадло, а ковадло — стремено, основа якого вставлена у fenestra vestibuli, що веде до 
внутрішнього вуха. Величина зміщення стремена у вікні присінка регулюється скоро-
ченням стременевого м 'яза m. stapedius (іннервація m. stapedius — з n. facialis). М 'я зи 
середнього вуха виконують важливу роль у підтриманні нормального тонусу системи 
середнього вуха, адаптаційно-захисної функції та акомодації. 

Барабанна порожнина середнього вуха закрита за винятком вузького каналу слу-
хової труби, що з 'єднує її з носовою частиною глотки. 

Слухова (євстахієва) труба (Tuba auditivas) довжиною 36 мм складається з хрящо-
вої і кісткової частин. Завдяки її існуванню вирівнюється тиск у порожнинах середньо-
го вуха із зовнішнім тиском, тобто по обидва боки барабанної перетинки. Порожнина 
слухової труби вкрита миготливим циліндричним епітелієм, війки якого здійснюють 
рухи в напрямку носової частини глотки. У стані спокою стінки труби в самому вузь-
кому місці (у місці переходу кісткового відділу у хрящовий) тісно прилягають одна 
до одної, закриваючи її просвіт. При координованій дії м 'яз ів під час ковтання стінки 
в цій ділянці відходять одна від одної і повітря потрапляє до порожнини середнього 
вуха. Тиск у порожнині середнього вуха зазвичай підтримується завдяки періодично-
му відкриванню слухової труби на короткий період при ковтанні і позіханні. За пато-
логічних умов може порушитися нормальна функція вирівнювання тиску в порожни-

25 



ні середнього вуха відповідно до змін атмосферного тиску. Важливим чинником при 
нормальних умовах є також постійна резорбція кисню із слизової оболонки серед-
нього вуха. Резорбція досить швидко викликає зниження тиску у порожнині серед-
нього вуха. Відомо, що коли тиск в порожнині середнього вуха відрізняється від тис-
ку в зовнішньому слуховому каналі, спостерігається порушення слухової чутливості. 

Meller (1974) зазначає, що коли хребтові тварини почали адаптуватися до назем-
ного життя, для їхнього існування стало важливим чути звуки, що існують у повітрі 
в широких межах інтенсивностей і частот. Органи чуття, які при житті у водяному 
середовищі відчували вібрації в навколишній воді, у повітрі реагували тільки на від-
носно інтенсивні звуки, і більша частина звукової енергії втрачалась шляхом відби-
вання на поверхні розділу між повітрям і рідиною через велику різницю в імпедансі 
цих двох середовищ. Фактично близько 99,9 % енергії втрачалось шляхом відбиван-
ня. Розвиток механізму середнього вуха, який почався в амфібій, значно покращив 
передачу енергії з повітря в рідину внутрішнього вуха шляхом дії в якості трансфор-
матора імпедансу, що вирівнював високий імпеданс рідини до значно більш низько-
го імпедансу повітря. 

Середнє вухо жаби — простий тип трансформатора, який складається із стовпчи-
ка, що поєднує барабанну перетинку з віконцем присінка внутрішнього вуха. Транс-
форматорна дія здійснюється завдяки тому, що барабанна перетинка має значно більшу 
поверхню, ніж віконце присінка. При подальшому розвитку наземних тварин серед-
нє вухо набуло форми, яку ми знаємо у ссавців. Трансформаторна дія середнього вуха 
здійснюється завдяки великій різниці поверхні барабанної перетинки та основи стре-
мена і, в меншому ступені, завдяки важильній дії кісточкового ланцюга (Meller 1974). 

Внутрішнє вухо (auris interna), або лабіринт, розташоване у товщі піраміди скро-
невої кістки між барабанною порожниною та внутрішнім слуховим ходом, через який 
виходить з лабіринту n. statoacusticus. У внутрішньому слуховому ході залягають: 
n. acusticus, n. facialis, a. auditiva interna і v. auditivae (Лысенков и соавт. 1958). 

Лабіринт (від грецького слова labirinthos) у перекладі означає "складна систе-
ма заплутаних ходів, що з 'єднуються один з одним". Отже, сама назва свідчить про 
надзвичайну складність устрою цього утворення. Анатомічно лабіринт складається з 
трьох відділів: присінка — у центрі, уперед і вниз від нього — завитки, а назад і вверх 
— три напівколових канали. 

Присінок (vestibulum) — це центральна частина кісткового лабіринту. Його роз-
міри становлять приблизно 3—5 мм. Він відокремлює завитку від півколових каналів. 
У кістковій стінці присінка є 10 отворів: п 'ять з них — це отвори для півколових ка-
налів, решта — отвори для вестибулярного та завиткового проходів, вестибулярно-
го вікна та вікна завитки і для іннервації лабіринту (Ундриц и соавт. 1962; Плужни-
ков 1997, Гері Ф. та співавт. 1995 та ін.). У лабіринті розрізняють кісткову капсулу, 
що утворює ніби футляр, і перетинчастий лабіринт, що знаходиться в цьому футлярі. 
Кістковий лабіринт заповнений рідкою речовиною — перилімфою, що омиває пере-
тинчастий лабіринт. Перилімфа — це прозора рідина, у якій концентрація іонів набли-
жається до концентрації їх у спинномозковій рідині. Перетинчастий лабіринт утво-
рює анатомічно замкнутий простір, в якому знаходиться інша рідина — ендолімфа. 

Завитка (cochlea) — це частина кісткового лабіринту, що лежить перед присінком і 
являє собою спірально покручений канал у 2,5—2,75 завитки (рис.2.1.2) навколо своєї 
осі. У центрі по осі завитки є кісткова колонка (веретено, modiolus), яка,основою по-
вернута до внутрішнього слухового ходу, а верхівкою — до слухової труби. Завитки 
розташовуються одна над одною. Канал завитки від основи до верхівки постійно зву-
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Рис. 2.1.2. Розріз через канал завитки вздовж осі (рисунок, по Frank Н. Netter, 1992). 
1 — слуховий завитковий нерв (cochlear nerve); 2 — барабанні сходи (заповнені перилімфою); 
З — спіральний ганглій (ganglion spirale); 4 — стрижень завитки (cochlear modiolus); J — 
присінково-(переддвірно) завитковий нерв (n. vestibulocochlearis); 6 — кісткова спіральна 
пластинка (lamina spiralis ossea); 7 — вестибулярні сходи або сходи присінка (scala vestibuli — 
перилімфа); 8 — присінкова (рейснерова) мембрана (vestibular або Reissners membrane); 9 — 
судинна смужка (stria vascularis); 10 — завиткова протока (scala media, cochlear duct), в якій 
знаходиться кортіїв орган (між покривною оболонкою та основною мембраною) і заповнена 
вона ендолімфою; 11 — спіральна зв'язка (spirale cochlea); 12 — покривна мембрана (tectori-
al membrane); 13 — спіральний орган, або кортіїв орган (spiral organ of Corti); 14 — основна 
мембрана (membrana basilaris); 15 — кісткова тканина завитки (osseus cochlea); 16 — зовнішні 
волоскові клітини (outer hair cells); 17 — стрижні спірального органа або органа кортієвої дуги 
(pillear (rod) cells), що утворюють кортіїв тунель; 18 — внутрішні волоскові клітини (inuer hair 

cell); 19 — тунель внутрішній (тунель кортієвого органа) 

жується і сліпо закінчується біля верхівки, його довжина 30 -35 мм. Ширина основи 
завитки 9—10, а висота 5 мм. У стрижні (modiolus) проходить центральний канал, в яко-
му розташовані волокна слухового нерва (n. cochlearis). Навкруги стрижня, перпенди-
кулярно до його осі, звивається у вигляді винтових сходів тоненька кісткова пластин-
ка шириною 1 мм. Біля місця відходження від стрижня кісткової спіральної пластин-
ки є канал, який також має спіралевидну форму. У цьому каналі розміщується слухо-
вий (спіральний) ганглій (Левин 1928; Лихачев и соавт. 1950; Гері Ф. та співавт. 1995). 

Від стрижня завитки до її зовнішньої стінки проходить кістково-перетинчаста 
спіральна пластинка, що розділяє завитку на дві частини. Ці частини названі вести-
булярними сходами (scala vestibulari) та барабанними сходами (scala tympani), які спо-
лучаються між собою на завитковому отворі гелікотремі (helicotrema). Барабанні схо-
ди межують з барабанною порожниною через мембрану вікна завитки, або кругло-
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го вікна (fenestra cochlearis або rotundum), а вестибулярні сходи сполучаються з при-
сінком через вестибулярне вікно, або овальне вікно (fenestra vestibularis, або ovale). 

Перетинчаста завитка утворена двома мембранами. Одна з них — основна мемб-
рана, або базилярна (basilar membrana), відходить від вільного кінця кісткової спіраль-
ної пластинки і є начебто її продовженням. Вона направлена та прикріплюється до зо-
внішньої кісткової стінки завитки і повністю роз 'єднує сходи присінка (scala vestibuli) 
і барабанні (scala tympany). Останні мають сполучення тільки біля самої верхівки за-
витки. Базилярна мембрана постійно розширюється від основи до верхівки, вона най-
більш широка й товста біля верхівки завитки й коротша й тонша біля її основи . 

У вестибулярних сходах (scala vestibulari), або сходах присінка, від кісткової спі-
ральної пластинки відходить під кутом 45° друга тоненька мембрана — вестибулярна, 
або Рейснерова (Vestibular або Reissner 's membrane), що названа за прізвищем росій-
ського вченого рейснера, який описав її. Обидві мембрани разом із зовнішньою стін-
кою завитки утворюють завиткову, або кохлеарну, протоку (ductus cochlearis), яка має 
на поперечних зрізах форму трикутника. Цей хід заповнений ендолімфою. 

Ендолімфа — це прозора рідина, в якій концентрація іонів приблизно така сама, 
як і в еритроцитів. Існує припущення, що ендолімфа виділяється судинною смужкою, 
stria vascularis, багатою на кровоносні судини. 

Ендолімфатична рідина резорбується в ендолімфатичному мішку (saccus endolym-
phaticus). Вона ізоосмотична перилімфі, хоча й відрізняється від неї за кількісним скла-
дом. Обмін між рідинами можливий, головним чином, через рейснерову мембрану. У 
походженні перилімфи у людини основне значення має внутрішньолабіринтне дже-
рело — процес ультрафільтрації із судинних зон. Обидві рідини виконують однакові 
функції і являють собою цілісну рідинну систему внутрішнього вуха. 

Порушення циркуляції, зміни хімічного складу й тиску лабіринтної лімфи лежать 
в основі багатьох захворювань, зокрема хвороби Меньєра, сенсоневральної приглуху-
ватості, вікової приглухуватості, акустичної травми, інтоксикацій та ін. Гомеостаз вну-
трішніх лабіринтних середовищ залежить від функціональної активності гематолабі-
ринтного бар 'єра. Порівняно з гематоенцефалічним і гематоофтальмічним бар 'єром 
стабільність цього гістогематичного бар 'єра досить висока: він є перешкодою для ба-
гатьох лікарських препаратів, зберігає інертність при виражених загальних розладах 
гемодинаміки. У деяких випадках (антибіотики-аміноглікозиди, діуретики) можливе 
селективне порушення проникненості цього бар 'єра, що дає кумулятивний, токсич-
ний ефект (Лопотко и соавт. 1986; Плужников 1997). 

Усередині завиткового ходу, в ендолімфатичному просторі, на базилярній мемб-
рані розташовується кінцевий аппарат слухової частини VIII пари черепних нервів — 
спіральний орган, або сенсоневральний внутрішній орган слуху (рис. 2.1.2 та 2.1.3). 
Цей орган у 1851 р. відкрив італійський вчений А. Корті, і дуже складне за своєю бу-
довою закінчення VIII нерва стало називатися його іменем — кортіїв орган. 

Кортіїв орган (слуховий рецептор) займає більшу частину ендолімфатичної по-
верхні базилярної мембрани, яка тягнеться між кістковою спіральною пластинкою 
(lamina spiralis ossea) медіально і сполучнотканинною спіральною зв 'язкою (lig. spirale 
cochleae) латерально. Базилярна мембрана розширюється у напрямку до верхівки за-
витки. Вона має чотири шари волокон, які електронно-мікроскопічно не мають навіть 
віддаленої подібності до струн (Плужников 1997; Анчин, Павлов 1983). 

Слуховий рецептор завдовжки 33,5-35 мм представлений опорними підтримуючи-
ми клітинами різних видів і тисячами укладених рядами чутливих волоскових клітин 
(див. рис. 2.1.3). Між зовнішніми волосковими клітинами розміщені опорні клітини 
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Рис. 2.1.3. Схема будови кортієвого органа (рисунок по Ундріцу та співавт. 1960, а також Ани-
чину, Павлову 1983). 

1 — покривна або кортієва мембрана (membrana tectoria); 2 — внутрішня волоскова нейроепі-
теліальна клітина; 3 — зовнішні волоскові нейроепітеліальні клітини; 4 — основна мембрана 
(membrana basilaris); 5 — клітини Дейтерса; б — волоски волоскових клітин; 7 — клітини-
стовпи, що утворюють кортіїв тунель (кортієві дуги); 8—присінкова мембрана, або рейснеро-
ва перетинка (vestibular або Reissner's membrane); 9 — волокна присінково-завиткового нерва 
(волокна n. vestibulocochlearis); 10 — судинна смужка (stria vascularis); 11 — завиткова прото-

ка, в якій знаходиться кортіїв орган; 12 — клітини Гензена; 13 — клітини Клаудіуса 

Дейтерса, а зовні від них — опорні клітини Гензена і Клаудіуса. Центральне місце в 
спіральному органі займають так звані клітини-стовпи, розміщені у два ряди. Нижні 
кінці клітин знаходяться на базилярній мембрані, а верхні з 'єднані між собою. Між 
ними утворюється трикутний простір — кортіїв тунель. 

Спіральний (кортіїв) орган (organum spirale, seu organum Corti, 1851) утримуєть-
ся на базилярній мембрані і відмежований від сходів присінка вестибулярною (рей-
снеровою) мембраною. Вестибулярна мембрана складається з лускатого епітелію (у 
ньому містяться численні мікроволосинки), який розташований на ендолімфатичній 
поверхні, та сполучної тканини, що прилягає до перилімфатичної поверхні. 

Волокна завиткового нерва контактують з 3500-4000 внутрішніх та 20 000 зовніш-
ніх волоскових клітин, які є вторинночутливими механорецепторними клітинами, що 
мають близько 50 коротких волосків — стереоцилій і один довгий — кіноцилій. Во-
лоскові клітини завиткового протоку омиваються особливою рідиною — кортілімфою. 

Фаланговими зовнішніми та граничними клітинами утворена сітчаста пластина, 
куди занурюються вільні кінці зовнішніх волоскових клітин. 

Біля внутрішньої сторони кортієвого органа окістя верхньої поверхні кісткової 
спіральної пластини потовщене й утворює підвищення — спіральний лімб (limbus 
spiralis), який входить у просвіт завиткового протоку. Від верхньої губи лімбу тяг-
неться тонка жолобоподібна покривна оболонка, membrana tectoria, драглиста мемб-
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рана, яка лежить над волосковими клітинами і вкриває кортіїв орган. Її нижній край, 
який тягнеться через внутрішні волоскові клітини, складається з тяжів, що переплі-
таються між собою, утворюючи прозору зону, названу смужкою Генсена. Зовнішній 
край драглистої оболонки закриває згори зовнішні волоскові клітини (Ундриц и соавт. 
1962; Лопотко и соавт. 1986; Плужников 1997; Усачев 2000; Лайко та співавт. 2002; 
Гері та співавт. 1995 та ін.). Будучи важчою за воду, membrana tectoria зберігає своє 
положення завдяки наявності серед її волокнистих структур міцних колагенових во-
локон (Неворотин, Плужников 1973). Покривна мембрана вільно контактує із стере-
оциліями (волокнами) волоскових клітин (Плужников 1997). 

На поперековому зрізі клітинний масив рецептора поділений на дві частини — 
зовнішню і внутрішню — трикутним простором внутрішнього (кортієвого) тунелю, 
заповненого "третьою" л імфою лабіринту, або кортілімфою, що за хімічним складом 
наближається до перилімфи. Через тунель проходять безм'якотні волокна спірально-
го сплетіння і, частково, еферентного оливозавиткового шляху Расмуссена — Порт-
мана (tr. olivocochlearis). 

Таким чином, спіральний орган — це сукупність нейроепітеліальних клітин, які 
здійснюють перетворення звукового подразнення у фізіологічний акт звукової рецепції. 

Як уже було зазначено, у нейроепітелії спірального органа розрізняють чутливі 
(волоскові) та опорні (підтримуючі) клітини. За просторовим відношенням до внутрішт 
нього тунелю волоскові клітини поділяють на внутрішні та зовнішні. У людини при-
близно 3500—4000 внутрішніх і 20 000 зовнішніх волоскових клітин. 

Ylikoski і співавтори (2000) зазначають, що від народження завитка людини міс-
тить 13 000 зовнішніх і 35000 внутрішніх слухових клітин й близько 30000 слухових 
нейронів. 

Слід підкреслити, що кількість слухових нейронів, а отже, волокон слухового не-
рва видоспецифічна. Згідно з дослідженням Boker, Gleich (2000), число волокон слу-
хового нерва миші дорівнює 12 578, пацюка — 12 000—20000, gerbil — 22980 , мор-
ської свинки — 24011, людини — 3 2 0 0 0 - 3 9 0 0 0 , кішки — 51 755. 

Зовнішні волоскові клітини мають циліндричну форму. їхня апікальна поверхня 
омивається ендолімфою, а бокові поверхні — кортілімфою паратунелю (простір 
Нюеля). Волоски (стереоцилії) цих клітин занурені основами в кутикулу — елект-
ронно-щільну речовину апікальних частин волоскових клітин. Стереоцилії, окрім сер-
цевини, містять численні мікрофіламенти — найтонші щільні нитки. Основна маса 
органоїдів (мітохондрії, канальці гладкого ендоплазматичного ретикулума, мікротру-
бочки, мультивезикулярні тільця, рибосоми та ін.) розподілена в цитоплазмі зовніш-
ніх волоскових клітин, на відміну від внутрішніх, нерівномірно (переважно у верхній 
їхній.частині вздовж плазматичної мембрани й у базальній частині). Характерним для 
волоскових клітин є наявність так званих "ламелірованих" каналів, що йдуть паралель-
но боковій плазмолемі й пов 'язують апікальну й базальну частини клітини. Остання 
багата на органоїди, включаючи "покриті" пухирці, і контактує з аферентними й ефе-
рентними нервовими закінченнями. Тіла аферентних закінчень невеликі, світлі, умі-
щають поодинокі пухирці діаметром 4 0 - 5 0 нм і мітохондрії. Пре- та постсинаптичні 
мембрани мають примембранні потовщення, а у деяких видів — і синаптичну смуж-
ку. Еферентні нервові закінчення крупні, темні від множини пухирців діаметром 3 0 -
35 нм. Еферентний синапс має субсинаптичну цистерну. Електронно-мікроскопічно 
простежено розчин пухирців еферентного закінчення з викидом вмісту в синаптичну 
щілину, а електронно-цитомеханічно — наявність ацетилхолінестерази в ділянці ефе-
рентних синапсів у базальній частині волоскових клітин і в стереоциліях. 
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Внутрішні волоскові клітини мають глечикоподібну форму й з усіх боків оточені 
клітинними елементами, за виняткомм апікальної поверхні, що омивається ендолім-
фою. Вони мають принципово подібний до зовнішніх волоскових клітин устрій, од-
нак кількісно бідніші на органоїди. Внутрішні волоскові клітини пов'язані з опорни-
ми клітинами простими міжклітинними зв 'язками, тоді як зовнішні волоскові кліти-
ни фіксовані міцним міжклітинним зв'язком в апікальній ділянці і спеціалізованим 
посиленим контактом у базальній ділянці. 

Опорні елементи спірального органа: клітини-стовпи, зовнішні фалангові кліти-
ни (клітини Дейтерса) і зовнішні суміжні клітини (клітини Гензена) відносно до во-
лосових клітин здійснюють підтримуючу функцію за рахунок розвинутої системи 
щільних міжклітинних зв 'язків (membrana reticularis) і вираженої тоно-фібрилярної 
мережі в цитоплазмі стовпових і зовнішніх фалангових клітин. Опорні клітини вико-
нують також трофічну функцію, забезпечуючи транспорт речовин за рахунок апара-
ту мікроворсинок. 

У фізіологічних умовах у зовнішніх волоскових клітинах виникає мікрофонний 
потенціал — поперемінний біоток з частотою, синхронною з тоном озвучення. Амп-
літуда потенціалу у відомих межах пропорційна інтенсивності звукового подразнення. 
Форма звукового стимулу точно відтворюється у формі хвилі мікрофонного потенці-
алу. Завдяки добрій електропровідності лабіринтної лімфи реєстрація мікрофонного 
потенціалу легко здійснюється з вікна завитки. Запис цього біотоку (кохлеограма) та 
її аналіз мали неоціненне значення для розвитку експериментальної отології та утво-
рення моделей захворювань: акустичної травми, запальних процесів, гіпоксії, опера-
тивних втручань у ділянки трансформаційної системи середнього вуха, впливу меди-
каментів, включаючи анестетики, антибіотики, діуретики та ін. 

У завитці виникають також і інші (Лопотко и соавт. 1986) біоелектричні явища. 
Сумаційний потенціал відображає функціональну активність внутрішніх волоскових 
клітин, акціонний потенціал — гангліозних слухових клітин, а ендолімфатичний по-
тенціал спокою — клітин судинної смужки. X. Девіс (Davis 1958) вважає, що ендо-
лімфатичний потенціал відіграє роль підсилювача мікроелектричних явищ у спіраль-
ному органі й визначає його величезну чутливість. Акціонний потенціал являє собою 
первинну кодовану інформацію про звук. 

Механізм подразнення спірального органа (Davis 1958) полягає в згинанні стере-
оцилій волоскових клітин. Це припущення оскаржується цитохімічною теорією слу-
ху Я. А. Винникова, Л. К. Титової (1961), які вбачають механізм подразнення волос-
кових клітин спірального органа в деполяризації мембрани волосків ацетилхоліном, 
розчиненим в ендолімфі. 

Спіральний (кортіїв) орган — найскладніший прилад рецепції ссавців. Чутли-
вість органа наближається до граничної, тому що він здатний реагувати на коливаль-
ний процес, що наближається за своїми параметрами до броунівського руху. У ньому 
здійснюється досить досконалий первинний аналіз звуку, тобто є математичне роз-
кладення складного сигналу на складові. 

У підтриманні динамічної рівноваги й постійного складу лабіринтних речовин 
велике значення мають, мабуть, також елементи системи ендокринної клітинної ре-
гуляції — апудоцити. Клітини дифузної ендокринної системи (АПУД-системи) у вну-
трішньому вусі вперше були виявлені у кролика і морської свинки (Солдатов 1983; 
Main 1985), а потім у людини (Солдатов, Николаев 1988; Soldatov 1986). Вони роз-
ташовуються в завитці, присінку, напівколових протоках і продукують біогенні амі-
ни — серотонін, мелатонін і пептидні гормони — адреналін, норадреналін. Найбільш 
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висока концентрація апудоцитів відзначається в місцях з інтенсивним кровотоком (у 
судинній смужці, а також у спіральній зв 'язці) , що вказує на можливість впливу про-
дуктів їхнього синтезу на гомеостаз присінково-завиткового органа також гумораль-
ним шляхом (Плужников 1997). 

У плані фізіології вібруюче стремено, стикаючись через вестибулярне вікно з пе-
ретинчастим лабіринтом, викликає спочатку коливання перилімфи присінка, що по 
перилімфі scala vestibuli піднімаються до вершини завитки, потім через helicotrema 
переходять у scala tympani, по ній опускаються до membrana tympani secundaria, яка 
закриває вікно завитки й ніби повертається до барабанної порожнини. З перилімфи 
звукові вібрації передаються ендолімфі, а через неї — кортієвому органу. Таким чи-
ном, коливання повітря в зовнішньому та середньому вусі завдяки системі слухових 
кісточок барабанної порожнини переходять у коливання рідини перетинчастого ла-
біринту, викликаючи подразнення спеціальних слухових волоскових клітин кортієвого 
органа, що складають рецептор слухового аналізатора (історично — papilla acustica) 
— спіральний орган. 

У рецепторі коливання рідини (ендолімфи) перетворюються в нервовий процес, 
що розповсюджується до мозкової тканини (Лысенков и соавт. 1958; Лопотко и соавт. 
1986; Плужников 1997; Усачев 2000, Johnstone, Sellick 1972 та ін.). 

Отже, периферійний відділ слухового аналізатора утворює кортіїв орган, що зна-
ходиться в завитці внутрішнього вуха. 

Висхідний і низхідний слухові шляхи (нейрональний відділ) пов 'язують спіраль-
ний орган із скроневою частиною кори великого мозку (центральний відділ) (рис. 2.1.4). 

Висхідний шлях — це сукупність асоційованих між собою нервових утворень, 
що розташовані в певній послідовності: спіральний вузол, кохлеарні ядра, верхня 
олива, задні горбки чотиригорбикового тіла, внутрішнє колінчасте тіло, слухова кора. 

Аферентний шлях бере початок у спіральному вузлі завитки, клітинна маса яко-
го розміщується у спіральному каналі стрижня завитки (modiolus). Біполярні ганглі-
озні клітини формують своїми аксонами слухову порцію-корінець (radix cochlearis) 
присінково-завиткового (n. vestibulocochlearis) нерва (VIII пара черепних нервів), який 
проходить у внутрішньому слуховому ході вискової кістки, а їхні дендрити у вигля-
ді радіальних і спіральних волокон закінчуються на чутливих клітинах спірального 
(кортієвого) органа (дрібні "світлі" нервові закінчення). 

Вестибулярно-завитковий нерв має вестибулярну й завиткову частини. Остання 
бере свій початок від чутливих нейроепітеліальних клітин присінка та півколових ка-
налів і у внутрішньому слуховому ході приєднується до завиткової частини. 

У слуховому ганглії розрізняють три типи нейронів: дендрити першого з них ма-
ють мієлінізовану оболонку, а дендрити двох інших її не мають. Нейрони І типу іннер-
вують внутрішні волоскові клітини (у пропорції 1:20). Нейрони II і III типів іннерву-
ють зовнішні волоскові клітини, причому кожний нейрон обох типів пов 'язаний з 10 
чутливими клітинами (Kellerhals et al. 1967). Отже, на рівні рецептора утворюються 
іннерваційні поля, які частково накладаються одне на одне і, таким чином, забезпе-
чують постійність аферентації у випадках дегенерації як окремих волоскових, так і 
гангліозних клітин. Таким чином, волоскові клітини синаптично пов'язані з перифе-
рійними відростками біполярних клітин спірального ганглія (І нейрон). 

Ретролабіринтно VIII пара черепних нервів прямує до довгастого мозку, там у 
вентральних (передньому і задньому) та дорзальному кохлеарних ядрах закінчується 
І нейрон і починається II нейрон слухового шляху. 
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Рис. 2.1.4. Схематичне зображення провідникових шляхів слухового аналізатора. 
1 - завитка; 2 - спіральний вузол; 3 - оливо-кохлеарні провідники з двобічним зв'язком; 4 — 
вентральне слухове ядро; 5 — дорзальне слухове ядро; б — верхня олива; 7 - бокова петля; 8 — 
внутрішнє колінчасте тіло; 9 — задні горбки чотиригорбикового тіла; 10—трапецієподібне тіло; 

11 - слуховий перешийок; 12 - корковий відділ слухового аналізатора 

У мостомозочковому куті волокна завиткового корінця вступають у речови-
ну мозку (мосту) і закінчуються в латеральному куті ромбовидної ямки на клітинах 
вентрального (n. cochlearis ventralis) і дорсального (n. cochlearis dorsalis) завиткового 
ядра. Отже, слухові нейрони II порядку зосереджені в групі кохлеарних ядер довгас-
того мозку (передні й задні вентральні ядра та дорсальне завиткове ядро або слухо-
вий горбок). Якраз на рівні другого нейрона перехрещується основна маса волокон 
аферентного слухового шляху, більша частина яких продовжує свій хід у складі тра-
пецієподібного тіла й досягає верхньої оливи. Менша частина волокон нейрона пря-
мує до задніх горбиків чотиригорбикового тіла і навіть медіального колінчастого тіла. 
При цьому від нейронів вентрального ядра аксони діляться на два пучки: більша час-
тина їх (70 %) переходить на протилежний бік мосту і закінчується в медіальному до-
датковому оливному ядрі та трапецієподібному тілі, corpus trapezoideum (III нейрон). 

Менша частина волокон іде до таких же утворень на своєму боці. Аксони верхньої 
оливи та ядер трапецієподібного тіла формують латеральну петлю, lemniscus lateralis, 
яка піднімається вверх і закінчується в нижніх горбиках даху середнього мозку і в 
медіальному колінчастому тілі, corpus geniculatum mediale (IV нейрон). У латераль-
ну петлю надходить і частина нейронів вентрального і дорсального завиткових ядер, 
проходячи транзитом через трапецієподібні ядра. Аксони верхньої оливи та ядер тра-
пецієподібного тіла утворюють підкоркові слухові центри. Нижні горбики виконують 
важливу роль у реалізації просторового слуху та організації орієнтовної поведінки. 

Аксони клітин заднього трапецієподібного тіла йдуть у дні ромбовидної-ямки і 
на рівні серединної борозни заходять у глибину мосту і частково переходять на про-
тилежний бік, складаючи striae acusticae, а потім приєднуються до латеральної петлі, 
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контактуючи з нейронами нижніх горбиків даху середнього мозку і медіального ко-
лінчастого тіла. Отже, у латеральній петлі є слухові шляхи від обох вушних лабіринтів. 

Аксони нейронів (V порядку) медіального колінчастого тіла у складі слухових 
променистостей через задні ніжки внутрішніх капсул, потім у вигляді radiatio acustica 
направляються в середню частину скроневої звивини (звивини Гешля) кори головно-
го мозку (у людини поля 41, 42 по Бродману), де є шість шарів клітин. Для всіх рів-
нів нейронального висхідного шляху від ганглія до кори характерна тонотопічна ор-
ганізація (Ундриц и соавт. 1962; Лопотко и соавт. 1986, 2002; Плужников, Гнездицкий 
1997; Усачев 2000; Duus 1997 та ін.). 

Таким чином, організація слухових провідних шляхів досить складна. На всьому 
їхному протязі існують ділянки, на яких реалізуються декілька можливих варіантів 
— у деяких місцях частина волокон утворює "перехрести" на протилежну сторону, в 
інших існують одночасно й додаткові "переключення" на ядрах і "транзитне" прохо-
дження. Більша частина слухового нерва має двобічний зв 'язок із корковими струк-
турами слухового аналізатора, щ о ускладнює дослідження пошкоджень слуху цен-
трального генезу. 

Як зазначає Duus (1997), первинне коркове поле ділянки 41 оточено частково ді-
лянкою 42, збоку від якої знаходиться ділянка 22, що займає зовнішню поверхню 
першої скроневої звивини. У цих вторинних ділянках слухові стимули аналізуються, 
ідентифікуються й порівнюються з тими, що містяться в слуховій пам'яті . Вони також 
інтерпретуються й упізнаються як шуми, тони, мелодії, голосні та приголосні звуки, 
слова і речення, отже, як символи мови. Особливо слід виділити наявність поряд з цен-
тром слуху у верхній скроневій звивині зліва (у правшів) так званого слухо-мовного 
центру верніке. У випадку ураження вказаних коркових ділянок у домінантній пів-
кулі втрачається здатність упізнавати звуки й розуміти мову (сенсорна афазія). Крім 
того, у коркового представництва слухового аналізатора існують потужні асоціативні 
зв 'язки з іншими аналізаторами, руховими центрами та підкорковими утвореннями. 

На шляху від кортієвого органа до кори волокна слухового шляху здійснюють 
4—6 переключень (у кохлеарних ядрах, ядрі верхньої оливи, нейронах ретикулярної 
формації, ядрі латеральної петлі, нижніх горбиках чотиригорбикового тіла, медіаль-
них колінчастих тілах). У цих точках вони віддають колатералі, що є частиною реф-
лекторних дуг. Деякі колатералі пов 'язані з мозочком. Інші проходять по медіальному 
подовжньому пучку до ядер, що належать до іннервації м 'язів очей, і беруть участь в 
організації співдружнього повороту очей у напрямку звуку. Частина волокон іде че-
рез нижні і верхні горбики даху середнього мозку до претектального ядра і від нього 
у складі тектобульбарного шляху — до ядер різних черепних нервів, у тому числі — 
до ядра лицьового нерва (для підтримки тонусу стремінного м'яза) , а також до рухли-
вих клітин передніх рогів шийного відділу спинного мозку. Останній зв 'язок забезпе-
чує повертання голови в бік джерела звуку або від нього. Колатералі, що посилають 
імпульси у висхідну активуючу систему ретикулярної формації, сприяють організа-
ції процесу пробудження. Деякі імпульси спускаються у складі латеральної петлі до 
вставочних нейронів, що справляють регулюючий, частково інгібуючий вплив на то-
нус базальної мембрани. Вважають, що ці нейрони забезпечують здатність вуха зосе-
редитися на певних частотах звуку шляхом одночасного пригнічення сусідніх частот. 

У дослідах з порушенням окремих ланок аферентної слухової дуги і при вивчен-
ні сумарних електричних відповідей її різних відділів було встановлено, що сприй-
няття простих тонів (частоти, інтенсивності) можливе вже на рівні кохлеарних ядер, 
оливарного комплексу та нижніх горбиків чотиригорбикового тіла (ромб- і мезенце-
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фалічний рівні). У той час перцепція складних та коротких звуків і реалізація меха-
нізмів тонкого виявлення та розрізнення сигналів (маскування, просторовий слух, ча-
сова послідовність, пам 'ять та ін.) є привілеєм розташованих вище відділів слухової 
системи (Лопотко и соавт. 1986; Плужников 1997; Duus 1997). 

Низхідний шлях починається в слуховій корі і сягає верхньооливарної ділянки, 
звідки йде по оливозавитковому пучку Рассмусена — Портмана (tr. olivocochlearis), 
який добре прослідковується і закінчується на тілах внутрішніх і зовнішніх волоско-
вих клітин великими "темними" нервовими закінченнями. 

Однак функціональне значення низхідного слухового шляху вивчено мало. Вва-
жається (Fex 1962), що оливозавитковий шлях впливає як гальма в слуховій системі, 
сприяючи диференціюванню звукових стимулів, зменшенню ефектів маскування та ін. 

Окрім сенсорного, слухову систему представляють еферентні волокна на різних 
її рівнях. При цьому В. И. Усачев (2000) зазначає, що від кори головного мозку йдуть 
два низхідних пучки нервових волокон. Більш короткі провідники закінчуються в меді-
альному колінчастому тілі і нижніх горбиках, а більш довгі — у верхньому ядрі оливи. 
Від останнього до завитки проходить оливозавитковий шлях, tr. olivocochlearis, який 
вміщує в собі прямі і перехрещені волокна. Вони сягають волоскових клітин спіраль-
ного органа. Аксони клітин ядра нижнього горбика через інтеграційний центр серед-
нього мозку, розташований у верхньому горбику, через покришечно-спинномозковий 
і покришечно-ядерний тракт ідуть до рухливих ядер передніх рогів спинного мозку, 
черепних нервів (лицьового, відводячого) і ретикулярної формації. Завдяки цим про-
відникам здійснюються безумовнорефлекторні рухливі реакції мускулатури тіла, кін-
цівок, голови та очей на раптові звукові подразнення. Клітини ядер нижніх горбиків 
мають зв 'язки з клітинами рухливих ядер трійничного і лицьового нервів, що забез-
печують акомодаційно-захисний механізм слухових м'язів. 

Надзвичайно цікаве дослідження провели А. А. Ланцов, Т. И. Шустова, Т. В. Лот-
та (2002). Автори вивчили адренергічну іннервацію внутрішнього вуха людини за до-
помогою гістохімічного методу дослідження, який має високу специфічність і дозво-
ляє виявити симпатичні (моноамінергічні) нейромедіатори в місцях їхньої локалізації. 

Для отримання інформації про походження й локалізацію адренергічних нервових 
структур, що іннервують внутрішнє вухо людини, А. А. Ланцов і співавтори (2002) ви-
користовували матеріал, отриманий під час секційних досліджень трупів п 'яти прак-
тично здорових осіб, які загинули внаслідок нещасних випадків. 

Для виявлення адренергічних нервових структур тотальні препарати й кріостат-
ні зрізи товщиною 25—30 мкм монтували на предметні скельця й інкубували в 2 %-му 
розчині гліоксилової кислоти для постановки гістохімічної реакції. Використовували 
гліоксилову кислоту фірми Fluca A. G. (Швейцарія), приготовлену на 0,1 М фосфатно-
му буфері (рН 7,0). Унаслідок гістохімічної реакції з гліоксиловою кислотою біогенні 
аміни утворюють інтенсивно люмінесціюючі поєднання в тканинах. Після постановки 
гістохімічної реакції препарати вивчали в люмінесцентному мікроскопі Л Ю М А М - Р 8 . 

На поздовжніх зрізах вестибулокохлеарної і прегангліонарної ділянок вестибу-
лярного нерва автори виявили пучки немієлінізованих зигзагоподібно звивистих, рід-
ше прямих нервових волокон без варикозних розширень, що інтенсивно люмінесцію-
ють. За ходом нервів пучки значною мірою змінюють свій вміст волокон, анастомо-
зують між собою, розгалужуються і переходять з одного пучка до іншого. Кількість 
і діаметр нервових волокон у пучку також досить непостійна через їхнє розгалужен-
ня. Унаслідок цього відносна товщина пучків і кількість волокон у них по ходу не-
рвів безперервно змінюються. 
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У спіральному і вестибулярному гангліях А. А. Ланцов і співавтори (2002) вияви-
ли більш тонкі поодинокі або поєднані в пучки немієлінізовані нервові волокна, які 
мають специфічну люмінесценцію, без варикозних розширень, випрямлені або зигза-
гоподібної форми. У ділянці зосередження нервових клітин зустрічались ніжние ва-
рикозні термінали, які з усіх боків обступають окремі нейрони. Багато характерних 
потовщень — варикозних розширень надають їм вигляд чоток, що свідчить про на-
явність тісних функціональних зв 'язків між нервовим терміналом та гангліозним не-
йроном. Варикозні розширення виконують роль пресинаптичних структур, з яких ви-
діляється нейромедіатор, що служить для взаємодії з клітинами-ефекторами, і відріз-
няються найбільш інтенсивною люмінесценцією. 

Щільна сітка адренергічних нервових волокон відзначалась авторами навколо ла-
біринтної артерії та її основних гілок, що відходять до присінка, завитки і напівколо-
вих каналів. Периваскулярне оточення судин складається з розгалужених і переплете-
них між собою нервових волокон з великою кількістю варикозних розширень. Щіль-
ність розподілу адренергічних нервових волокон знижується з наближенням крово-
носних судин до периферійних відділів лабіринту. 

На значному протязі стінок utriculus і напівколових каналів, а також у завитці на 
судинах її центрального стрижня, у спіральній зв 'язці та судинній смужці адренергіч-
ні нервові волокна авторами не знайдені. Разом з тим у ділянці макули utricus спосте-
рігались тонкі варикозні нервові волокна, що інтенсивно люмінесціюють, розташо-
вані незалежно від кровоносних судин. Вони локалізовані в субепітеліальному шарі, 
проходять паралельно, розгалужуються, але типових нервових поєднань не утворю-
ють. Іноді зустрічаються слабко люмінесцентні варикозні термінали, які занурюють-
ся між рецепторними клітинами потовщеного епітелію макул (Ланцов и соавт. 2002). 

У сполучній тканині зовнішніх стінок ампул напівколових каналів, що входить 
до складу вистилки поперекових гребінців (крист), також виявляються адренергічні 
нервові волокна з типовими варикозностями. Вони лежать поряд з капілярами, але не 
пов'язані з ними і концентруються субепітеліально. Проникнення терміналів у шар 
сенсорного епітелію крист не спостерігалось, хоча, за даними деяких дослідників, в 
електронно-мікроскопічних препаратах серед нейроепітеліальних волоскових клітин 
поперекових гребінців іноді видно тонкі немієлінізовані нервові волокна (Spoendlin, 
Lichtensteiger 1966). 

Найбільш помітне адренергічне нервове сплетіння А. А. Ланцов і співавтори (2002) 
виявили в завитці на кістковій спіральній пластинці. Від центру кісткового стриж-
ня завитки (модіолуса) тонкі адренергічні нервові волокна, не пов'язані з кровонос-
ними судинами, ідуть радіально і спрямовуються до периферійної частини кісткової 
спіральної пластинки. Особливо добре помітно радіальне розташування адренергіч-
них нервових волокон, що виходять з ділянки модіолуса, у верхівковому завитку, де 
спіральна пластинка тонка і на кріостатних зрізах не маскує своїм неспецифічним 
свіченням навколишні структури. У головному завитку кісткова спіральна пластин-
ка найбільш товста, у зв 'язку з чим виготовити кріостатні зрізи без декальцинації ав-
торам не вдавалось. 

З цієї причини матеріал для дослідження адренергічних нервових структур кіст-
кової пластинки головного завитка автори брали шляхом обережного препарування її 
поверхневих шарів. На тотальних препаратах поверхні кісткової спіральної пластин-
ки головного завитка спостерігається багато інтенсивно люмінесціюючих адренергіч-
них нервових волокон. Вони виглядають більш товстими, ніж радіальні волокна, ма-
ють багато варикозних розширень і, розгалужуючись, утворюють поєднання у вигляді 
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арок. У самому спіральному органі люмінесціюючих нервових волокон не виявлено. 
Мабуть, радіальні нервові волокна, виходячи з кісткового стрижня завитки, досяга-
ють периферійної частини кісткової спіральної пластинки, де повертаються і форму-
ють "арочне" термінальне поєднання (А. А. Ланцов і співавтори 2002). 

Найбільш значні накопичення структур з яскраво-жовтою люмінесценцією авто-
ри спостерігали біля капілярів, які є потенціальними ефекторами адренергічної ін-
нервації. На думку японських авторів (Okun et al., 1975), групу родинних грануловмі-
щувальних клітин (гранулоцитів), структурно і функціонально пов 'язаних з капіля-
рами, становлять тканинні базофіли, хромафіноцити та меланоцити. їхня специфічна 
люмінесценція зумовлена присутністю в цитоплазматичному матриксі великої кіль-
кості гранул, що містять біогенні аміни. За участь в обміні біогенних амінів ці клі-
тини названі моноаміноцитами (Мотавкин 1992). Усі вони виділяють вазоактивні ре-
човини й розглядаються як судинні ендокриноцити з паракриновим механізмом дії. 

А. А. Ланцов і співавтори (2002) зазначають, що відомості про локалізацію адре-
нергічних нервових структур у внутрішньому вусі людини дозволяють стверджувати, 
що адренергічна іннервація лабіринту має подвійне походження. Одна частина адре-
нергічних нервових волокон пов 'язана з периваскулярними поєднаннями, достатньо 
добре вираженими на судинах, що мають гладком'язовий компонент у складі своїх сті-
нок. Друга частина, незалежна від кровоносних судин, починається в ЦНС, сягаючи 
периферії в складі лицьового, вестибулокохлеарного та інших нервів. Це узгоджуєть-
ся з даними експериментальних досліджень по селективній однобічній перерізці за-
виткового, вестибулярного та вестибулокохлеарного нервів у кішки без ураження ла-
біринтної артерії (Spoendlin, Lichtensteigen 1966). Перерізка нервів призводила майже 
до повного зникнення адренергічних нервових волокон, не пов 'язаних з судинами, у 
структурах внутрішнього вуха на оперованому боці. Залишкові нервові волокна були 
роздуті й мали незвично великі варикозні розширення, що є причиною ретроградної 
дегенерації. Периваскулярне поєднання біля гілок лабіринтної артерії не зникало. 

Дані про наявність у структурних утвореннях лабіринту моноаміноцитів відпо-
відають уявленням про градієнт прямої і опосередкованої нейрогенної регуляції ге-
модинаміки в судинному руслі: із скороченням діаметра судин зменшується значен-
ня нервових терміналів і збільшується роль місцевих клітин-регуляторів. Експери-
ментальні дослідження вказують на нерівнозначність вазомоторних відповідей при 
дії одного й того ж трансмітера. Так, наприклад, норадреналін і серотонін впливають 
на великі судини переважно констрикторно, а на судини мікроциркуляторного рус-
ла — релаксуюче (Deschmahn, Harper 1973). Через відсутність нервових терміналів 
на дрібних артеріолах і капілярах регуляція діяльності мікросудин здійснюється, го-
ловним чином, за рахунок моноаміноцитів. Секретуючі грануловміщувальні кліти-
ни зустрічаються й по ходу великих поза- та внутрішньомозкових судин, особливо в 
ділянці їхної біфуркації, де утворюються накопичення моноаміноцитів — так звані 
гломуси або параганглії (наприклад, сонні, яремні, барабанні), однак найбільша кіль-
кість таких клітин знаходиться біля капілярів. А. А. Ланцов і співавтори (2002) вва-
жають, що, очевидно, це є вираженням загальної еволюційної закономірності, згідно 
з якою ендокринні регулятори переміщуються з магістральних артерій на капіляри і 
за своїм функціональним значенням подібні до периферійних вегетативних нейронів 
(Мотавкин 1992). 

Маючи біологічно активні речовини, моноаміноцити можуть функціонувати як 
відносно автономні регулятори, однак їхня системна діяльність коригується нерво-
вими механізмами, у тому числі за допомогою холінергічних і адренергічних аксо-
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нів, які підсилюють або послаблюють секреторну активність гранулоцитів. У люди-
ни аксонні термінали можуть підходити до зовнішньої мембрани клітин-регуляторів 
на відстань: холінергічні — від 100 до 200 нм, адренергічні — від 7 до 20 нм (Мо-
тавкин 1992), тобто синаптична щілина для адренергічних аксонів на порядок вужча, 
ніж для холінергічних. 

В експериментах установлено, що стимуляція прегангліонарних вегетативних во-
локон супроводжується дегрануляцією та зміною форми і величини тканинних базо-
філів (тучних клітин, лаброцитів), а введення норадреналіну або ацетилхоліну викли-
кає дозозалежну реакцію. При цьому із тканинних базофілів виділяється триптамін, 
серотонін, дофамін, гістамін і вазопресин. Вплив ацетилхоліну на функцію судинних 
ендокриноцитів реалізується через мускаринові рецептори, а норадреналіну — через 
і-адренорецептори. На відміну від ацетилхоліну адренергічний медіатор гальмує де-
грануляцію і секрецію гранулоцитами вазоактивних речовин (Мотавкин 1992). Пока-
зано, що мобілізація біогенних амінів у моноамінергічних аксонах починається і за-
кінчується раніше, ніж у моноаміноцитах, а поновлення відбувається у зворотному 
порядку. На основі цих спостережень висловлено гіпотезу щодо корельованого об-
міну катехоламінів між адренергічними нервовими волокнами та моноаміноцитами: 
екзоцирувані біогенні аміни можуть захоплюватись адренергічними аксонами й ви-
користовуватись для нервової регуляції судинних і тканинних реакцій (Черток, Мо-
тавкин 1988). 

У цілому гістохімічне дослідження іннервації внутрішнього вуха людини пока-
зало, що в периферійному відділі статоакустичної системи є вегетативні адренергіч-
ні нервові волокна, що утворюють дві мережі: периваскулярну і не пов 'язану з кровот 
носними судинами. Вивчення структур перетинчастого лабіринту виявило наявність 
у них моноаміноцитів, які разом з адренергічними волокнами здійснюють регуляцію 
гемодинаміки і тканинної трофіки. Наявність вегетативної іннервації в структурах 
внутрішнього вуха дозволяє вважати, що одним із патогенетичних факторів слухо-
вих і вестибулярних розладів може бути порушення вегетативної регуляції функцій 
лабіринту. При виборі тактики лікування пацієнтів, які страждають на розлади слу-
ху і рівноваги, необхідно враховувати цей механізм і використовувати методи корек-
ції не тільки слухової та вестибулярної, але й вегетативних функцій, вважають А. А. 
Ланцов, Т. И. Шистова, Т. В. Лотта (2002). 

Отже, слухова система забезпечує сприйняття звукових коливань, проведення 
нервових імпульсів до слухових нервових центрів, аналіз інформації та організацію 
ефекгорних адаптаційних і захисних реакцій. Слід також відзначити роль слухової 
системи у здійсненні контролюючої функції при реалізації завдань голосоутворення 
і мовлення за рахунок механізмів зворотного зв'язку. 

Фізіологічна активність спірального органа невід 'ємна від коливальних процесів 
у прилеглих мембранах і навколишніх рідинах, а також від метаболізму всього комп-
лексу тканини завитки, особливо судинної смужки. 

Спіральний орган не має власних судин. Найближча судина — vas. spirale — роз-
міщується на тимпанальній поверхні базилярної мембрани. Основну роль у його тро-
фіці відіграє судинна смужка (Ундриц и соавт. 1962; Лопотко и соавт. 1986; Плужни-
ков 1997; Granger et al. 1988; Axelsson 1988 та ін.). 

Stria vascularis складається з трьох видів епітеліальних клітин (маргінальних, ін-
термедіарних і базальних), тісно пов 'язаних морфологічно і функціонально з ендоте-
ліальними клітинами. Значення судинної смужки у функціонуванні завитки загаль-
новідомо. Вона підтримує постійний склад ендолімфи, у першу чергу, іонний склад, 
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певний рівень енергії в оточуючому спіральний орган середовищі (Ланцов 1982). Ен-
долімфатичну поверхню судинної смужки становлять маргінальні клітини, цитоплазма 
яких насичена органоїдами, особливо мітохондріями. Деталі цих клітин являють со-
бою дуже складну розгалужену систему відростків, що протикають усю товщу судин-
ної смужки і, як щупальцями, охоплюють капіляри. Ензиматична активність судинної 
смужки досить велика, особливо це стосується ферментів окиснювального метабо-
лізму. Згідно з сучасними уявленнями вона забезпечує насичення ендолімфи киснем, 
утворює в завитці постійний потенціал спокою, який є підсилювачем усіх мікроелек-
тричних процесів у спіральному органі, і визначає склад ендолімфатичної речовини, 
зокрема своєрідний " інтрацелюлярний" розподіл у ній іонів калію і натрію. Порушен-
ня іонної рівноваги в ендо- і перилімфі призводить до втрати слухової функції. Кон-
генитальна патологія судинної смужки лежить в основі природженої глухонімоти, її 
експериментальне пошкодження викликає глибоке порушення функції спірального 
органа, майже до його загибелі. 

Поряд із загальними закономірностями структури і функції термінального кро-
вообігу в окремих органах і ділянках виявляються особливості, нерідко унікального 
характеру, які обумовлені специфікою функції відповідного органа, (Гаудинь 1974). 
Так, головна особливість лабіринту полягає в тому, що в ньому розміщені кінцеві ре-
цептори виключно високої чутливості, тому в лабіринті неприпустимі пульсації судин 
і вазомоторні реакції. Пульсація судин приглушується в капсулі лабіринту, тому що в 
стінках внутрішньолабіринтних артерій відсутня мускулатура і вазоактивна іннервація. 

Термінальний кровообіг в лабіринті регулюється тільки за допомогою артеріоло-
венулярних анастомозів, створених з модифікованих ендотеліальних клітин, які змі-
нюють свою конфігурацію залежно від градієнта локального р С 0 2 . Анастомози ре-
агують повільно на відміну від вазомоторів. Якщо р С 0 2 збільшується (гіперкапнія 
внаслідок інтенсифікації метаболізму під час функціональної активності лабіринту), 
анастомози закриваються, і в мікроциркуляцію включаються резервні капіляри. Якщо 
р С 0 2 падає, кровообіг замикається через анастомози, обминаючи капіляри. 

Термінальний кровообіг у лабіринті зосереджено в судинній смужці завитки, а 
також під скопиченням сенсорних клітин у мішочках і ампулах напівколових каналів. 
У сенсорних клітинах лабіринту знаходиться велика кількість мітохондрій, що вка-
зує на високу інтенсивність метаболізму (Гельфанд 1984). У той же час сенсорні клі-
тини спірального органа знаходяться порівняно далеко від живлячих капілярів у су-
динній смужці. Біля основи завитки ця відстань становить 500 мкм. Тому при захво-
рюваннях завитки більше за все страждає сприйняття високих звуків, зазначає Э. П. 
Гаудинь (1974). . 

Кровопостачання внутрішнього вуха відбувається окремо від систем кровообігу 
зовнішнього та середнього вуха. Внутрішнє вухо отримує кровопостачання від лабі-
ринтної артерії (a.labyrinthi), яка частіше відходить від базальної артерії (a.basilaris) 
або від передньонижньої мозочкової артерії (a. cerebelli inferior anterior). 

Лабіринтна артерія розташована переважно прямо, не має анастомозів з приле-
глими судинами, має субміліметрову ширину, часто розташовується на верхньому 
краї піраміди, а далі входить у внутрішній слуховий хід. У внутрішньому слуховому 
ході лабіринтна артерія утворює гілочки, напрямлені до твердої мозкової оболонки і 
нервів внутрішнього слухового ходу, а також окістя внутрішнього слухового каналу 
перед тим, як ділитися на гілки. 

Вступивши разом з лицьовим і слуховим нервами у внутрішній слуховий хід, арте-
рія розгалужується н а т р и головні гілки: гілку присінка (ramus vestibularis), гілку зави-
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тки (ramus cochlearis) та присінково-завиткову (ramus vestibulocochlearis). H. А. Левин 
(1964) наводить шість основних варіантів розгалуження лабіринтної артерії у дорослих. 

Гілка присінка (r. vestibularis) кровопостачає перетинчасті напівколові канали, стін-
ки перилімфатичного простору і однією гілкою анастомозує з гілкою завитки. Гілка 
завитки (r. cochlearis), увійшовши в стрижень завитки, дає там початок спіральним ар-
теріям. Вона має штопороподібний хід. Відгалуження спіральних артерій несуть кров 
у спіральний ганглій, присінкові і барабанні сходи, закінчуючись на stria vascularis. 

Капілярні зони слухового нерва розрізняються на всьому його протязі, найбільш 
густі вони біля основи завитки і стають рідшими до верхівки веретена завитки. До-
сить численні капіляри є у спіральному вузлі, що робить його одним з найбільш вас-
куляризованих ділянок тіла людини. 

На основі даних літератури і особистих дослідів А. А. Ланцов (1982) допускає 
наявність роздільної системи кровопостачання центрального і периферійного сегмен-
тів слухового нерва. Лабіринтна артерія, проникаючи в отвір внутрішнього слухового 
ходу, розгалужується у вигляді vasa nervorum тільки в периферійному сегменті пер-
шого нейрона слухового нерва. 

Д е т а л ь н о о п и с у ю т ь к р о в о н о с н у судинну систему завитки В. Maas (1982) , 
А. А. Ланцов і співавтори (1993). На думку В. Maas (1982), лабіринтна артерія є єди-
ною і кінцевою артеріальною судиною, яка забезпечує кров 'ю завитку. У разі ушко-
дження лабіринтної артерії нерідко настають незворотні зміни у структурах внутріш-
нього вуха. 

Венозна кров відводиться, головним чином, по таких венах. Вена водопроводу 
присінка (v. aguaeductos vestibuli) збирає кров з вен напівколових каналів і мішечків 
присінка. Вена спіральної пластини (v. laminae spiralis osseae) збирає кров з капілярів 
одноіменної пластини. Передня спіральна (v. spiralis anterior) та задня спіральна вени 
(v. spiralis posterior) утворюються з капілярів спіральної зв 'язки завитки і спірально-
го вузла. Вони розміщуються на базальній стінці scala tympani та в завитках і впада-
ють у v. canaliculi cochleae. 

Вена канальця завитки (v. canaliculi cochleae), більш значна за розміром, збирає 
кров від вен спіральної пластинки і від вен присінка, а проходячи по кістковому ка-
налу, впадає в bulbus superior v. jugularis. 

Вени слухові внутрішні (vv. auditivae internae) збирають кров від слухового не-
рва, стінок внутрішнього слухового ходу і спіральних вен. Vv. auditivae internae впа-
дають в sinus petrosus interior та transversus (Воробьев, Синельников 1948; Лихачев и 
соавт. 1950; Ундриц и соавт. 1995; Гері Ф. та співавт. 1995). 

Цікавим є також знаходження в системі мікроциркуляції внутрішнього вуха лім-
фатичних капілярів і відвідних судин у судинній смужці, сходах завитки і спіральній 
пластинці веретена завитки. 

Як уже було зазначено, крім кісточок у барабанній порожнині є два м 'язи: той, 
що напинає барабанну перетинку (m. tensor timpani), і м ' я з стремена (m. stapedius). У 
звичайних умовах обидва вони працюють як антагоністи. Коли людина говорить чи 
співає, а також коли на неї діє гучний шум, крихітні м 'язи за барабанною перетинкою 
мимоволі скорочуються. Ця нервово-м'язова "контрольна система" захищає слухо-
вий апарат від перевантажень і дозволяє краще розпізнавати звуки. М 'язи середнього 
вуха, (стремена і той, що натягує барабанну перетинку, або тензор) частково прогля-
даються через зовнішній слуховий хід з видаленою барабанною перетинкою. Скоро-
чуючись, вони демпфірують коливання слухових кісточок (молоточка, ковадла і стре-' 
мена). Ланцюжок із цих трьох кісточок з ' єднує барабанну перетинку із завиткою, де 
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міститься слуховий рецептор. Унаслідок скорочення м 'яз ів зменшується гучність зву-
ку, який надходить у завитку. 

Оскільки одним із шляхів біологічного розвитку організму є удосконалення функ-
ції, пов 'язане з морфологічними змінами (ускладненнями), то наявність трьох кісто-
чок і двох м 'яз ів у людини можна пояснити потребою у більш диференційованому 
сприйнятті складних звуків (наприклад, мови). 

Як уже було зазначено, м 'язи барабанної порожнини виконують акомодаційну 
та захисну функцію. Вони регулюють передачу звуків різної частоти та інтенсивнос-
ті за рахунок зміни напруження ланцюга слухових кісточок. При дії на вухо сильних 
звуків (понад 80 дБ) обидва м 'язи приходять у стан тетанічного скорочення і захища-
ють внутрішнє вухо від звукової травми. За рахунок скорочення м 'яз ів і еластичнос-
ті зв 'язок слухових кісточок реалізується акомодаційна функція для обмеження спо-
творень (нелінійностей) у середньому вусі (Солдатов, Гофман 2000). 

Тензор, або натягач барабанної перетинки (m. tensor tympani), у людини почина-
ється м 'язовими пучками від періосту внутрішнього краю великого крила основної 
кістки, задньої третини foramen ovale, верхньої стінки canalis musculotubarius і верх-
нього краю хряща слухової труби; він обмінюється окремими волокнами і навіть ці-
лими пучками з m. tensor veli palatini, який розташований поряд. На виході із свого 
каналу сухожилля тензора огинає proressus cochleariformis під прямим кутом і, пере-
тинаючи барабанну порожнину, прикріплюється до медіальної поверхні рукоятки мо-
лоточка в протилежному від його короткого відростка місці. 

Стременевий м 'я з (m. stapedius) локалізується у безпосередній близькості від ли-
цьового нерва і здійснює разом з нервом вигин, потім переходить у кістковий виступ 
eminentia piramidalis, який онтогенетично походить з покриву стременевого м 'яза . 
М'язові волокна стременевого м ' я за переходять у сухожилок, що виходить з вузько-
го отвору пірамідального виступу, який прикріплюється частіше до шийки стремена, 
іноді до його голівки або задньої ніжки. 

Розташування м 'яз ів у вузьких кісткових каналах, на думку Бекеші, має значен-
ня для їхньої функції: при цьому положенні виключаються зайві самостійні рухи при 
проведенні звуків через ланцюг кісточок, що могло б спотворити або заглушити осно-
вний звук. 

Стременевий м 'я з іннервується n. facialis, а тензор — n.trigeminus, його рухливи-
ми волокнами, що проходять у складі третьої гілки від ganglion oticum. За походжен-
ням іннервації, а звідси й у функціональному відношенні, з тензором тісно пов 'язані 
м 'язи піднебіння. 

Описано довільні скорочення внутрішньовушних м'язів, що зазвичай супрово-
джуються ритмічним скороченням, посіпуванням м'якого піднебіння. 

Крім соматичної іннервації внутрішньовушним м 'язам притаманна й вегетатив-
на, що підтримує м 'язовий тонус, подібно до постійного артеріального тиску, який 
підтримується в тому числі тонусом стінок судин. Парасимпатичні волокна ідуть від 
ganglion geniculi, симпатичні — від plexus caroticus. 

Тензор має характерну для скелетних м 'яз ів посмугованість. У стременевому 
м'язі ця посмугованість спостерігається не постійно. Але на основі мікроскопічного 
устрою їх слід відносити до поперековосмугастих м'яз ів (Окон 1966). 

Як відомо, з функціональної точки зору, поперековосмугасті і гладкі м 'язи відріз-
няються один від одного тим, що гладким притаманна порівняно повільна скорочува-
ність і порівняно тривала фаза скорочення при затраті малої кількості енергії (тонічне 
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скорочення). Поперековосмугасті м 'язи , навпаки, характеризуються швидким скоро-
ченням і тому більшою втомлюваністю (тетанічне скорочення). 

У тензорі в людини є жирові включення, але немає окремих жировміщувальних 
накопичень, що спостерігаються, наприклад, у свині і корови. При скороченні тен-
зор стає коротшим і товщим, оскільки він знаходиться у вузькому кістковому кана-
лі, який ним повністю виповнюється, що стає можливим тільки за рахунок стискан-
ня жирової тканини. 

Стременевий м 'я з при скороченні не потовщується, а тільки змінює кут між во-
локнами і довгою віссю свого кісткового каналу. 

Для нормальної функції звукопровідного апарату необхідна послідовна безпе-
рервність і зв 'язок між основними його ланками. Анатомічний зв 'язок між окреми-
ми структурами середнього вуха здійснюється за допомогою поєднувальної тканини. 
При обстеженні зрізів середнього вуха у лабораторних тварин Є. С. Окон (1966) вия-
вив добре представлені еластичні волокна. У каналах і напівканалі вони ідуть від пе-
ріосту у вигляді частоколу тоненьких коротеньких волоконець і являють собою про-
довження строми слизової оболонки, яка переходить на м ' я з і місце виходу з каналів, 
а також складають значну частину сухожилка, локалізуючись, головним чином, у пе-
риферійних ділянках м 'яза . 

Еластичній сполучній тканині, на відміну від колагенової, притаманна здатність 
легко розтягуватись і швидко скорочуватись після закінчення дії зовнішньої сили. Мож-
на думати, що тільки завдяки еластичним волокнам, що поєднують окремі м 'язові во-
локна із сухожиллями, досягається інтеграція і ефект одночасного і, отже, максималь-
ного використання всіх пучків, з яких складається кожний м 'я з барабанної порожни-
ни. На цю'ознаку еластичної тканини звертав увагу В. И. Воячек (1903). 

Дуже важливу роль у функціонуванні структур середнього вуха відіграє слухо-
ва (євстахієва) труба. 

Процеси в слуховій трубі впливають на звукопроведення не тільки тим, що по-
рушують повітряний режим у барабанній порожнині, але й безпосереднім впливом 
запального або адгезивного процесу на тензор завдяки їхньому тісному анатомічно-
му співвідношенню. 

Порушення нормального повітряного тиску в барабанній порожнині при закри-
тій трубі призводить до втягування барабанної перетинки в напрямку порожнини се-
реднього вуха, що відбивається на рухливості ланцюга кісточок. Навряд чи ступінь 
втягнутості барабанної перетинки залежить тільки від зміни повітряного тиску в за-
критій барабанній порожнині. Є. С. Окон (1966) вважає, що при феномені втягнутої 
перетинки недостатньо уваги приділено м 'язам барабанної порожнини, зокрема тен-
зора. Тензор, мабуть, довго пристосовується до зміщення всередину барабанної пере-
тинки і внаслідок цього приходить до стану дискомфорту (стійкого скорочення), який, 
у свою чергу, обмежує коливання барабанної перетинки. Тому навіть тоді, коли вен-
тиляція труби поновлена, ще довго можна спостерігати втягнутість барабанної пере-
тинки, пов 'язану в цих випадках виключно із змінами в самому тензорі. 

Відомо, що при аденоїдних розростаннях у дітей досить часто спостерігаєть-
ся тубоотит. Після видалення аденоїдних вегетацій відсоток тубоотитів знижується. 

Для того, щоб клінічно наблизитися до розуміння функції м 'яз ів середнього вуха 
(головним чином, тензора), Є. С. Окон (1966) досліджував слухову функцію у 22 ді-
тей з аденоїдами до і безпосередньо після їхнього видалення. Відновлення прохіднос-
ті слухової труби після аденотомії показало покращання слуху в більшості випадків 
на 5 - 1 0 дБ. І хоча 5 - 1 0 дБ можуть знаходитися у межах похибки аудіометричного до-
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слідження, покращання сприйняття шепітної мови (до операції 0,2—2 м, після опера-
ції до 3—4 м), а також зміна клінічних проявів у середньому вусі дозволяють припус-
тити, що покращення слухової функції після аденотомії забов 'язане не тільки понов-
ленню прохідності слухової труби і нормалізації повітряного режиму, але і реабілі-
тації функції тензора. 

Механізм вирівнювання тиску в порожнині середнього вуха відносно тиску зо-
внішнього середовища включає в себе не тільки функцію слухової труби. Не менш 
важливу роль у цьому відіграють процеси газообміну слизової оболонки порожнин 
середнього вуха, переважно задньоверхніх його відділів (печера, повітроносні комір-
ки соскоподібного відростка та ін.), в яких спостерігається велика кількість поверхне-
во розташованих судин. Однак обидва зазначених механізми відрізняються за швид-
кістю "реагування" та вираженістю аераційного ефекту в різних фізіологічних умо-
вах. Вони діють окремо або ж разом, дозволяючи досягти найбільшої ефективності 
в конкретних випадках. 

Ізотонічна рівновага трансформаційного апарату середнього вуха, що необхідна 
для нормальної функції вуха, обумовлюється не тільки нормальною функцією слухо-
вої труби та газообміну слизової оболонки середнього вуха (аерація барабанної по-
рожнини), але й амплітудою коливання барабанної перетинки, функцією слухових 
кісточок і м 'яз ів середнього вуха. 

Для оптимальних умов звукопроведення необхідно, щоб усі елементи звукопро-
відного апарату середнього вуха, у тому числі й м 'язи барабанної порожнини, вико-
нували притаманну їм адаптаційно-регуляторну функцію. 

Є. С. Окон (1966) прийшов до таких висновків: 
1. Будова м 'яз ів у порівняно історичному аспекті свідчить на користь того, що 

м 'язи барабанної порожнини не рудиментують, а, навпаки, ускладнюються разом з 
еволюцією всієї звукопровідної системи для більш диференційованого сприйняття 
складних звуків, мови. 

2. Оптимальні умови звукопроведення здійснюються завдяки інтеграції усіх ла-
нок звукопровідного апарату, у тому числі й адаптаційно-регуляторної функцій вну-
трішньовушних м'язів. 

Коли звуки не дуже гучні, м 'язи середнього вуха майже не беруть участі в рухах 
слухових кісточок. Лише при дуже сильних звуках, надто імпульсних низько- і серед-
ньочастотних, вони різко скорочуються й натягують ланцюг слухових кісточок, уна-
слідок чого інтенсивність звукових коливань значно зменшується. Отже, м 'язи вико-
нують захисну роль, оскільки оберігають слухові клітини від пошкодження сильними 
звуковими сигналами. Хоч обидва м 'язи належать до скелетних (це наймініатюрніші 
скелетні м 'язи в тілі людини), скорочуються вони мимовільно, точніше — рефлек-
торно, приблизно через 0,1 с після того, як одне чи обидва вуха зазнали дії зовніш-
ніх гучних звуків. 

Виходить, природа начебто передбачила оглушливе гримання потужних пресів, 
ревіння реактивних літаків, несамовите виття електрогітар та багато чого іншого з на-
бору сучасної цивілізації — і наділила людське вухо хитромудрою системою захис-
ту від надмірного шуму. Специфічна функція м 'яз ів середнього вуха запобігає ушко-
дженню внутрішнього. 

М 'язи середнього вуха скорочуються не лише під дією зовнішніх звуків, а й пе-
ред тим, як людина починає щось говорити чи співати, забезпечуючи тим самим за-
хист внутрішнього вуха від перевтоми, звукових перешкод і власної голосної мови чи 
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крику. В іншому разі, наприклад, власний лемент лунав би у вухах дітлахів з такою 
силою, ніби поруч гуркоче поїзд, зазначає Є. С. Окон (1966). 

Установлено, що завдяки м 'язам середнього вуха людина фактично може чути роз-
мову інших людей навіть тоді, коли говорить сама. Система "глушників" і "настрою-
вачів" ефективно притуплює гучні зовнішні й внутрішні звуки, відфільтровує тихі від 
тих, що заважають їх почути, — гучних. 

Отже, звуки, незалежно від їхнього походження, завжди перетворюються в коли-
вальні, рухи барабанної перетинки. При дії зовнішніх звуків вони виникають від ко-
ливань тиску повітря у зовнішньому слуховому ході. Через три кісточки середнього 
вуха (молоточок, ковадло і стремено) коливання барабанної перетинки передаються 
завитці. Механізм середнього вуха — барабанна перетинка і ці три слухові кісточки, 
що зв 'язують її з внутрішнім вухом, — відіграє роль перетворювача звукових коли-
вань повітря, яке має низьку густину, в аналогічні коливання значно густішої ріди-
ни в завитці. А вони, у свою чергу, сприймаються чутливим відростком рецепторних 
клітин, що вистеляють основну мембрану завитки. Механічні деформації відростків 
збуджують ці волоскові клітини, які надсилають електричні імпульси через слуховий 
нерв у мозок, де відбувається переробка інформації. 

Поряд з описаним повітряним шляхом проведення звуків до внутрішнього вуха 
через барабанну перетинку та слухові кісточки існує й кістковий. Під дією повітряних 
звукових коливань, а також при безпосередньому контакті людини з джерелом зву-
ку (через підлогу, при дотиканні голови до камертона, музичного інструмента тощо) 
звукові коливання поширюються через кістки черепа, досягають кісткової капсули 
внутрішнього вуха і змушують коливатися лабіринтну рідину, про що йтиметься далі. 

У внутрішньому вусі, як уже зазначалося раніше, відбуваються складні проце-
си перетворення механічних коливань звукової хвилі в нервовий процес сприйнят-
тя звуків. Звукові коливання викликають подразнення (збудження) нервових клітин 
внутрішнього вуха, яке передається на волокна слухового нерва, а далі — складними 
нервовими шляхами досягає кори головного мозку, що й зумовлює слухове відчуття. 

На наш погляд, фізіологія слухового аналізатора докладно й інформативно опи-
сана Б. М. Сагаловичем (1997), як це наведено нижче. 

Вухо — орган слуху й рівноваги, периферійний відділ двох аналізаторів. Поки що 
тяжко встановити біологічну суть сумісництва в одному структурному утворенні різ-
них за фізіологічним призначенням рецепторних апаратів. Однак вони обоє належать 
до механорецепторів, характеризуються певною єдністю принципів функціонування 
й беруть участь у визначенні положення тіла в просторі. Разом з тим, якщо рецептори 
середньої і задньої частин лабіринту, поєднаних поняттям "вестибулярний аппарат", 
тільки сприймають статистичне й динамічне положення голови й тіла у просторі, то 
основна функція передньої частини лабіринту — завитки та передуючих їй спеціалізо-
ваних структур вуха — полягає у сприйнятті й первинному аналізі звукових сигналів. 

Молодший у філогенетичному та онтогенетичному відношенні слуховий апарат 
вуха відрізняється більшою складністю своєї організаці. Це повною мірою стосується 
і його функціональних особливостей, хоча останнє положення слід приймати з ураху-
ванням того, що слухова рецепція вивчена більш детально, глибоко і різнобічно. На 
відміну від вестибулорецепторів чутливі елементи завитки сприймають подразнення із 
зовнішнього світу, тому належать до екстероцепторів. Орган слуху має досить склад-
ний допоміжний апарат, який забезпечує проведення звукових сигналів до сприйма-
ючих їх клітин і бере участь у початковому перетворенні цих сигналів. 

44 



Загалом слух і рівновага формуються внаслідок поєднання багатоступеневої ді-
яльності відповідних аналізаторних систем, починаючи від периферійних утворень в 
органі відчуття й закінчуючи найвищими центрами головного мозку. 

Зовнішнє вухо. Обидва відділи зовнішнього вуха — вушна раковина та зовніш-
ній слуховий хід — відіграють важливу, хоча й не рівнозначну роль в уловлюванні, 
проведенні і трансформації звукових коливань. 

У літературі досить розповсюджена думка, згідно з якою вушна раковина — це 
рудиментарне утворення, яке втратило притаманне багатьом тваринам значення бі-
ологічного рупора для виявлення й визначення локалізації джерел звуку в просторі. 
Однак результати спеціальних досліджень, проведених в останні роки, свідчать про 
інше. Вушна раковина являє собою лінійний фільтр, що перетворює просторові озна-
ки звукового поля в часові. Вушні раковини мають виняткове значення для здатності 
людини локалізувати монаурально джерела звуку у вертикальній площині. При зміні 
кута розташування раковин відносно голови ця здатність різко порушується, майже 
до повної її втрати. Виключення функції вушної раковини шляхом уведення в зовніш-
ній слуховий хід металевої або скляної трубки, що виступає з нього за межі вушної 
раковини, призводить до того, що людина повністю втрачає здатність розрізняти по-
ложення джерел звуку в просторі по вертикалі. При цьому, однак, суттєво не зміню-
ється здатність локалізувати ті ж джерела звуку по горизонталі. Природно, що вуш-
на раковина впливає і на здатність розрізняти звукові сигнали спереду і ззаду голови, 
тобто в сагітальній площині. 

У зовнішньому слуховому ході сигнал змінюється за інтенсивністю. Перетворен-
ня характеризується частковою вибірковістю, зокрема у людини — посиленням зву-
кового тиску біля барабанної перетинки на 10-12 дБ для частот у ділянці 3 кГц. З фі-
зичної точки зору, це пояснюється резонансними ознаками трубки визначеної довжи-
ни (2,7 см), що складає % довжини хвилі резонансної частоти. Розглядаючи вибіркове 
підсилення звуків у зовнішньому слуховому ході як результат резонансу трубки ви-
значеної довжини, не можна не брати до уваги й біологічні ознаки трубки, насампе-
ред порівняно низьку жорсткість її стінок, що обумовлює мале відображення й біль-
ше поглинання звуку, яке супроводжується його затуханням. Оскільки вушна ракови-
на пов'язана безпосередньо із зовнішнім слуховим ходом, обидва ці відділи зовніш-
нього вуха становлять єдину резонансну систему, якості якої необхідно враховувати 
не тільки при характеристиці фізіології вуха як органа прийому інформації, але й при 
формуванні уявлень при механізмі розвитку деяких форм його патології. 

Середнє вухо. За законами акустики звукові хвилі відображаються від поверхні 
середовищ, що Мають різний акустичний опір, характеристичний імпеданс. Для плос-
ких хвиль ця величина дорівнює добутку від перемноження щільності середовища на 
хвильову швидкість. Оскільки характеристичний імпеданс повітря майже в 4000 ра-
зів менше імпедансу рідини внутрішнього вуха, опосередкована передача звукових 
коливань з повітря в середовища внутрішнього вуха можлива тільки з дуже великою 
втратою енергії. Прості підрахунки свідчать про те, що ця втрата досягає в середньо-
му 99,9 %. У таких умовах слуховий рецептор не може сприймати звукові сигнали тієї 
інтенсивності, яка забезпечує акустичне спілкування і, зокрема, використання слухо-
вого сприйняття в життєдіяльності людини. Між тим, як показують результати пря-
мих вимірів, у людини слух характеризується досить високою чутливістю, що відпо-
відає на порозі для середніх частот переміщенню частинок повітря у хвилі довжиною 
менше діаметра атома. В одиницях звукового тиску мінімальна слухова чутливість до-
рівнює 20 мкПа, або 2 - Ю " 5 Н/м2. 
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Структури середнього вуха — барабанна перетинка й важільна система слухових 
кісточок утворюють механізм, що компенсує різницю імпедансу повітря і рідкого се-
редовища внутрішнього вуха. Завдяки діяльності цього механізму звукові коливання 
доходять до сприймаючих елементів внутрішнього вуха, зберігаючи необхідну інтен-
сивність. Однак вирівнююча здатність середнього вуха відносно імпедансу характери-
зується жорсткою залежністю від частоти. Ця здатність найбільш виражена на часто-
тах 800-1500 Гц, що, на думку низки авторів, забезпечує вільне проведення коливань 
у цьому діапазоні практично без відображення. Для частот верхньої і нижньої ділянок 
чутного діапазону частот відповідність імпедансу виявляється меншою, і це обмежує 
енергію передачі коливання часток повітря речовинам внутрішнього вуха. У процесі 
проходження через середнє вухо зменшується амплітуда коливань цих часток і збіль-
шується тиск на вікно присінка. При цьому швидкість рухів барабанної перетинки ана-
логічна швидкості зміщення часток у плоскій хвилі, що розповсюджується в повітрі. 

У здійсненні трансформації звуку бере участь не вся барабанна перетинка, а тіль-
ки та її частина, що отримала назву "функціонально ефективна". Ця частина має пло-
щину 0,66 см2 і в основному (0,55 см2) контактує з латеральним відростком молоточка. 
Якщо знехтувати тертям, то можна вважати, що, оскільки сила, з якою звукова хвиля 
діє на молоточок, пропорційна тиску, помноженому на контактуючу площину, а меха-
нічна система кісточок середнього вуха, як установлено за допомогою моделювання, 
забезпечує виграш у силі в 1,3 раза, легко розрахувати силу, що діє на основу стреме-
на при її площині в 0,032 см2, і, таким чином, визначити тиск на вікно присінка: він 
збільшується в 22 рази. У той же час приріст тиску, розрахований в експерименті (G. 
Bekesy), виявився рівним 17, що відповідає 25 дБ для низьких частот і надпорогової 
інтенсивності (для високих частот цю величину визначають шляхом екстраполяції). 
Така картина підсилення передавальної функції середнього вуха в загальному вигляді. 

Пам 'ятаючи про підсилення звуку внаслідок резонансу зовнішнього вуха, загаль-
не максимальне підсилення його до того моменту, як він досягає внутрішнього вуха, 
можна визначити в 35^10 дБ. Такий ефект підсилення звуку має значення для підви-
щенні рівня звукового тиску в ділянці входу у внутрішнє вухо, а також сприяє зни-
женню передачі звуків по тканинах і тим самим збільшенню різниці в чутливості до 
акустичних сигналів, що надходять іззовні, і до свого голосу. 

До недавнього часу вважали, що перетворення звукової хвилі в системі середнього 
вуха пов 'язане з виникненням нелінійних перетворень. Деякі автори до теперішнього 
часу дотримуються цієї точки зору. Однак детальні електрофізіологічні експерименти 
і розрахунки показали, що такі спотворення виникають в основному у внутрішньому 
вусі, середнє ж вухо являє собою лінійний перетворювач, і тільки при значних звуко-
вих перевантаженнях трансформаційний апарат середнього вуха може стати джере-
лом нелінійних ефектів. 

Фізіологічне значення середнього вуха не обмежується вирівнюванням акустич-
ного імпедансу і трансформацією звукової хвилі. Не менш важлива його компенсую-
ча, захисно-пристосувальна функція при дії звуків високої інтенсивності. Ц ю функ-
цію середнє вухо здійснює завдяки амортизуючому механізму суглобних з ' єднань 
слухових кісточок і геометричним значенням їхнього руху із збільшенням звукового 
тиску. Унаслідок зсуву вісі руху кісточок при звукових перевантаженнях знижується 
коефіцієнт передачі звуків у середньому вусі. Так, наприклад, як показують безпосе-
редні дослідження на трупних препаратах, при невеликих звукових навантаженнях 
основа стремена коливається відносно поперечної осі. При збільшенні цих наванта-
жень основа рухається навколо поздовжної осі, унаслідок чого зменшується загальна 
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площина передачі коливань рідині внутрішнього вуха — перилімфі. У тих випадках, 
коли інтенсивність звуку переважає визначений рівень, рух основи стремена набуває 
характеру ковзання в площині вікна присінка, і передача коливань внутрішнього вуха 
стає мінімальною. Однак такий варіант трансформації переміщення основи стремена 
маловірогідний для низьких частот. 

Особливе значення у здійсненні адаптаційно-захисної функції середнього вуха 
має його м'язовий апарат. Як було вже зазначено, він представлений двома м'язами: 
напружуючий барабанну перетинку і стременевий. Перший з них іннервується трій-
ничним нервом, другий — лицьовим, і це визначає різницю в подразниках, що викли-
кають скорочення того чи іншого м'яза і неоднакову їхню роль в обмеженні передачі 
звуку через середнє вухо. 

Захисну функцію м'язів середнього вуха можна розглядати як прояв принципу зво-
ротного зв'язку, або саморегуляції, у системі звукопроведення. Завдяки цьому прин-
ципу певною мірою відбувається вирівнювання слухового відчуття (гучності) на різ-
них частотах, і це відображається на конфігурації кривих рівної гучності. Крім того, 
частотна залежність підсилення звуків у середньому вусі, мабуть, у чималому ступені 
визначає й конфігурацію кривих порогів чутності, доповнюючи в цьому відношенні 
вже згадані значення перетворення звуків у зовнішньому вусі. 

При тривалих і виражених змінах тиску по обидва боки барабанної перетинки, 
як, наприклад, при розрідженні атмосфери, що оточує людину, відбувається порушен-
ня положення і форми барабанної перетинки, зсуви її імпедансу і, як наслідок, спо-
творення всього процесу звукопроведення. Збереженню фізіологічного статусу в та-
ких випадках сприяє наявність сполучення порожнини середнього вуха з порожни-
ною глотки через слухову трубу, однак воно дає компенсуючий ефект тільки за умови, 
якщо зміни атмосферного тиску відбуваються протягом не менше 100 мс. В іншому 
випадку механізм вирівнювання тиску по обидва боки барабанної перетинки не всти-
гає спрацювати, і це призводить до її пошкодження. 

У звичайних умовах слухова труба здійснює важливі функції дренування і венти-
ляції порожнини середнього вуха. Дренування, зокрема, здійснюється завдяки спря-
мованому в бік носової частини глотки руху війок миготливого епітелію, що вистилає 
слухову трубу. Вентиляційна функція труби (періодичне проникнення повітря з но-
сової частини глотки в барабанну порожнину вуха) пов'язана з досить складною ко-
ординацією ковтальних м'язів. Зміна положення перетинчастої стінки хрящової час-
тини труби відбувається при синхронному скороченні м'язових волокон, які підніма-
ють і натягують м'яке піднебіння. Порушення вентиляційної функції труби нерідко 
обумовлюється десинхронізацією скорочувальної діяльності цих м'язів. 

Слуховий апарат внутрішнього вуха. У передній частині лабіринту — завит-
ці — відбувається складний процес перетворення механічних коливань в енергію не-
рвових імпульсів, що являють собою сенсорну реакцію — рецепцію звуків. Уже з опи-
су будови завитки, наведеного вище, видно, що звукосприймаючий апарат внутріш-
нього вуха — це складна система, в якій взаємодіють гідродинамічні, фізико-хімічні, 
біохімічні та електричні процеси. 

Біомеханіка завитки. На жаль, до цього часу з 'ясування закономірностей транс-
формації енергії у внутрішньому вусі і реалізації рецепції звукових подразників в усій 
широті цього поняття йде більше шляхом накопичення нових фактів, аніж їхнє по-
єднання, інтерпретації і встановлення загального узгодженого принципу роботи всіх 
ланок завитки як приймача акустичних сигналів. У зв 'язку з цим проблема розвива-
ється переважно у формі створення більш або менш обгрунтованих гіпотез і теорій. 
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Таких теорій досить багато, але заслуговує на увагу те, що одна з перших теорій, за-
пропонована понад 100 років тому Helmholtz, не втратила свого наукового значення і 
сьогодні. Висунута для фізіологічного обґрунтування музичних феноменів, ця теорія 
грунтується на положенні про резонанс як фізичну основу сприйняття звуків у вну-
трішньому вусі. З удосконаленням уявлень про суть і закони резонансу в різних по-
рожнинах і структурах з 'являлись все нові підтвердження геніальній науковій здогад-
ці про первинний аналіз звуків у завитці за рахунок розкладання комплексів на окремі 
частотні складові відповідно до акустичного закону Ома. Математично це положення 
виражається теоремою Фур 'є , згідно з якою всіляке складне коливання є сумою про-
стих гармонічних (синусоїдальних) складових. 

При всій простоті і привабливості, на перший погляд, теорії Гельмгольца з її до-
помогою не вдалося повністю пояснити факти, що стосуються механіки звукового пе-
ретворення в завитці. Закон Ома погано пристосовується до обгрунтування механізму 
функції внутрішнього вуха у зв 'язку з недостатньою роздільною здатністю останньо-
го відносно спектрального аналізу звукових комплексів. Припущення Helmholtz про 
наявність у базилярній мембрані окремих волокон, резонуючих подібно до струн ро-
яля при впливі звукових стимулів визначіеної частоти, викликало ряд суперечностей. 
По-перше, Helmholtz проводив аналогію між окремими сегментами базилярної мемб-
рани і механічними резонаторами (їх він використовував в експерименті). Резонато-
ри ж такого типу не можуть мати гостроту наладки, що відповідає людському вуху, і 
розширюючої здатності, необхідної для сприйняття мови. Тут вступає в силу діяль-
ність центральної нервової системи. Однак це, природно, порушує стрункість і всту-
пає в протиріччя з основним положенням резонансної теорії. По-друге, відомо, щ о 
точно настроєний резонатор тяжко збуджувати і в той же час вібрація його зберігаєть-
ся досить тривалий час після згасання збудження. Це робить неможливим притаман-
не людині сприйняття звукових і мовних сигналів. По-третє, точна частотна настрой-, 
ка можлива лише при різному ступені натягування відповідних ділянок базилярної 
мембрани, що не відповідає результатам проведених пізніше Bekesy спеціальних ви-
мірів в експерименті. Згідно з результатами цих вимірів, натягування мембрани, від-
несене до одниць маси і довжини, майже у 20 разів менше того, яке необхідне для ре-
зонансу окремих волокон в усьому частотному діапазоні, що сприймається людським 
вухом. До того ж уявлення про існування в базилярній мембрані поперековорозташо-
ваних волокон, не пов 'язаних одне з одним і тому здатних коливатися із своєю часто-
тою, носить гіпотетичний характер, оскільки такі волокна не виявлено при спеціаль-
них морфологічних дослідженнях. 

Однак сам факт просторової локалізації звукових частот уздовж базилярної мемб-
рани очевидний і отримав підтвердження в різних численних експериментальних до-
слідженнях, теоретичних розрахунках і клінічних спостереженнях. Пояснити цей факт 
допомогли роботи Bekesy.-Вони стали основною концепцією, що отримала у фізіоло-
гічній акустиці назву "гідродинамічна теорія" і представлена більш ніж 12 варіанта-
ми. Варіанти продовжують розроблятися до цього часу, але в основі їх лежить прин-
ципове положення про існування в завитці, поряд із звичайними хвилями стискання, 
повільної гідродинамічної хвилі. Швидкість такої хвилі є функцією частоти, оскільки 
розповсюдження її відбувається в диспергуючому середовищі. Гідродинамічні хвилі 
можуть групуватися й підсилюватися на визначених ділянках за аналогією (віддале-
ною) з явищем періодичного підсилення і послаблення хвиль на поверхні океану. Від-
творення таких хвиль на моделях дозволило Bekesy виконати математичні підрахун-
ки, спостереження із застосуванням постмортальних препаратів вушного лабіринту 
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людини і лабораторних тварин та дати загальний опис картини їх розповсюдження. 
Завдяки цьому було встановлено, що залежно від жорсткості і гнучкості мембрани, 
а також від властивостей навколишньої рідини — пери- і ендолімфи — у ній вини-
кають частотно-залежні максимуми амплітуди повільної "біжучої" хвилі. При цьому, 
як показали модельні досліди, проведені Bekesy, характер і форма коливань мембра-
ни істотно розрізняються при її штучному натягуванні згідно з потребами резонанс-
ної теорії або теорії "біжучої" хвилі. Як показали стробоскопічні дослідження, ділян-
ки мембрани, розташовані з двох боків від точки резонансу, рухаються у протилеж-
них напрямках, що притаманно системам резонаторів. За дослідження структури ба-
зилярної мембрани Георг фон Бекеші був удостоєний у 1967 р. Нобелівської премії. 

Завдяки розширенню базилярної мембрани в напрямку від основи до верхівки за-
витки жорсткість її в гелікотремі порівняно з початковою ділянкою біля стремена зни-
жується приблизно в 100 разів. Такий перепад жорсткості забезпечує роботу мембрани 
подібно до фільтрів низьких частот. У зв 'язку з відсутністю відображення від ділян-
ки гелікотреми в коливальному процесі базилярної мембрани відсутні стоячі хвилі. 
Разом з тим її коливання неоднакові в різних відділах, що пов 'язано з особливостями 
фіксації до стінок завитки (крайові натягування). Є підстави вважати, щ о в ділянці 
стремена, тобто при дії звуків високої частоти, переважає радіальне направлення ко-
ливань, а ближче до гелікотреми — поздовжнє. Як буде видно з подальшого викладу, 
це визначає характер і зміщення війок клітин сенсорного епітелію, що реагують на 
дію звуків різної частоти. Максимуми амплітуди коливань достатньо добре поясню-
ються результатами експериментів з локальним пошкодженням базилярної мембрани 
та реєстрацією електричних потенціалів, однак ширина їх не відповідає гостроті роз-
різнення людиною тонів по висоті. Таке загострення розрізнення тонів відбувається у 
вищерозташованих відділах аналізатора, тобто в нервових структурах. Принцип про-
сторового розподілу частот в базилярній мембрані зумовлений зміною її механічних 
властивостей у поздовжньому напрямку, а саме: зменшенням жорсткості і збільшен-
ням маси від основної до верхівкової завитки. 

Разом з тим звертає на себе увагу нез 'ясована доки, але досить виражена стій-
кість коливальної системи навіть при помітних змінах у ній. В усякому випадку, ха-
рактер вихрових токів у рідині, що заповнює модель завитки, і самих біжучих хвиль 
змінюється тільки в екстремальних умовах, наприклад при збільшенні об 'єму одно-
го каналу завитки в три рази порівняно з іншим. Усе це, безумовно, повинно знайти 
своє пояснення не тільки в умовах нормальної фізіології, але й стосовно до проблем 
патології слуху. 

Для розуміння ряду патологічних феноменів, що стосуються механізму порушен-
ня слуху різного походження, істотне значення має той факт, що в процесі формуван-
ня коливань базилярної мембрани переміщення перилімфи (нестискної рідини) ви-
кликають вигинання мембрани вікна завитки в бік порожнини середнього вуха. Отже, 
механічні ознаки цієї мембрани відіграють важливу роль у первинному аналізі звуків 
у завитці. Bekesy представив кількісну характеристику коливань основної мембра-
ни - амплітуду і зсув фаз для частот нижньої частини сприймаючого діапазону. Потім 
за допомогою математичного моделювання і обчислювальної техніки були визначені 
параметри коливань базилярної мембарани на всьому її протязі. Загалом досліджен-
ня, проведені в останні роки, зокрема на тваринах, показали, що механічні процеси, 
які відбуваються в завитці, значно складніші, ніж уявляв Bekesy, виходячи з резуль-
татів дослідів на препаратах трупів, у зв 'язку з чим необхідно внести ряд кількісних 
коректив у його дані (Zwisloski 1985). Деякі автори до того ж вважають, що за допо-
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могою теорії Бекеші неможливо пояснити механізм рецепції звуків надпорогової ін-
тенсивності (Somjen 1972). 

Функція волоскових клітин. Збудження чутливих клітин спірального органа 
завитки пов'язане із зміною їхнього положення та натягуванням війок-стереоцилій. 
Прийнято вважати, що через різнонаправленість зміщення покривної (текторіальної) 
мембрани і ретикулярної пластинки стереоцилії зазнають сили кутового зсуву, нео-
днакової на різних ділянках базилярної мембрани і, отже, для різних частот стимуля-
ції. Напрямок сил, що діють на внутрішні і зовнішні волоскові клітини, різний: перші 
відчувають поздовжні впливи, другі — радіальні. Більш важливим є те, що до цього 
часу не існує єдиного уявлення про функціональне призначення внутрішніх і зовніш-
ніх волоскових клітин. Різниця в їхній кількості і структурі, без сумніву, свідчить про 
неідентичність та особливості фізіологічної ролі. На це вказує різниця в характері ін-
нервації цих клітин — наявність аферентної іннервації зовнішніх волоскових клітин. 
У той же час еферентна іннервація характеризується зворотним розподілом між дво-
ма видами волоскових клітин. 

Досить значні також ультраструктурні особливості того й іншого виду клітин. 
У функціональному відношенні найбільший інтерес становить більш низька чутли-
вість внутрішніх волоскових клітин порівняно із зовнішніми: припустима різниця ЗО— 
40 дБ. У той час дія звукових перевантажень відображається перш за все на зовніш-
ніх волоскових клітинах. У літературі розповсюджена думка, згідно з якою функція 
зовнішніх волоскових клітин обмежена процесами маскування і формування критич-
них смуг із створенням завдяки цьому інтракохлеарного регулюючого впливу на вну-
трішні волоскові клітини, яким притаманна слухова чутливість. Існує і крайня точка 
зору, прихильники якої відкидають будь-яке значення зовнішніх волоскових клітин у 
звукосприйнятті людини і розглядають їх як рудиментарні утворення. Однак така по-
зиція не може бути прийнята без принципових застережень. 

Як показують результати експериментальних досліджень на тваринах, повна або 
часткова відсутність зовнішніх волоскових клітин, що зумовлена дією канаміцину, 
не супроводжується розріженням або загибеллю відповідних нейронів у спіральному 
ганглії, тоді як при розповсюдженні дегенерації на внутрішні волоскові клітини кіль-
кість нейронів у спіральному ганглії помітно зменшується. Про функціональну різ-
ницю між двома видами волоскових клітин свідчить і той факт, що більшість зовніш-
ніх клітин іннервується перехрещеними еферентними волокнами, тоді як внутрішні 
— виключно гомолатеральним трактом. У рівній мірі функціональної розшифровки 
потребує дивергентна аферентна іннервація внутрішніх волоскових клітин і конвер-
гентна — зовнішніх. 

У даний час скоріше за все правильним було б вважати наявність у слуховому 
рецепторі двох специфічних генераторних систем — зовнішніх і внутрішніх волос-
кових клітин, що характеризуються неоднаковою чутливістю і не з 'ясованими ще до 
кінця функціональними особливостями. Різниця в слуховій чутливості внутрішніх і 
зовнішніх волоскових клітин, припустимо, пояснюється відсутністю в перших кон-
такту з текторіальною мембраною, а також тим, що базилярна мембрана коливаєть-
ся з більшою амплітудою в ділянці зовнішніх волоскових клітин. Дослідження он-
тогенетичних закономірностей показали, що зовнішні і внутрішні волоскові клітини 
по-різному здійснюють кодування звукової інтенсивності в завитці: грубе, примітив-
не — за рахунок внутрішніх волоскових клітин, більш тонке, дискримінативне — за 
допомогою зовнішніх. 
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Ще в меншій мірівичерпним є пояснених переважного й первинного пошкоджен-
ня зовнішніх волоскових клітин ототоксичними лікарськими засобами. Очевидно, тут 
на перше місце виступає неоднакова проникність клітинних мембран, але конкретних 
свідчень про це ми не маємо, і поки що тільки фіксуються факти і будуються гіпотези. 
У той же час можна припустити, що в слуховому нерві є волокна з різною функціо-
нальною характеристикою (асиметричні та симетричні криві налаштування, високий 
і низький пороги), що відображає зв 'язок їх з внутрішніми й зовнішніми волоскови-
ми клітинами через спіральні та радіальні волокна. 

Процес виникнення збудження у волоскових клітинах за їхньої адекватної стиму-
ляції вивчено ще не повною мірою, однак уже при сучасному рівні знань можна го-
ворити про певні особливості, що притаманні кожному виду клітин. U-подібно роз-
ташовані стереоцилії зовнішніх волоскових клітин, що не мають кіноцилій, викли-
кають збудження при відхиленні (або згинанні) у бік основи, тобто до зовнішнього 
боку завиткового ходу, під впливом радіально спрямованої сили. Зовнішні ж волоско-
ві клітини збуджуються, як уже зазначалося, в основному під дією зміщування у по-
здовжньому напрямку стереоцилій. Ще більш цікавим є той факт, що, згідно з резуль-
татами електрофізіологічного експерименту, збудження зовнішніх волоскових клітин 
залежить від величини зміщення базилярної мембрани, тоді як внутрішні волоскові 
клітини реагують на швидкість цього зміщення. Можна припустити, що такого роду 
різниця пов'язана з відсутністю фіксації стереоцилій внутрішніх волоскових клітин 
у масі текторіальної мембрани, у зв 'язку з чим їхній рух залежить від в'язкості на-
вколишнього рідинного середовища. У цьому випадку із збільшенням швидкості змі-
щення базилярної мембрани буде стримуватись рух стереоцилій. Як би там не було, 
але подібні відмінності в механізмі збудження мають принциповий характер і дозво-
ляють робити далекоглядні висновки про особливості двох генераторних систем спі-
рального органа. 

Електричні потенціали внутрішнього вуха. Сучасна фізіологія має численні 
й різноманітні свідчення про біоелектричні процеси, що відбуваються на всіх рівнях 
слухового аналізатора. У відношенні внутрішнього вуха накопичено великий фактич-
ний матеріал, однак він нерівноцінний для різних видів електричних потенціалів. У да-
ний час є свідчення в усякому разі про п 'ять видів електричних потенціалів завитки. 

Понад 50 років назад було описано перемінні потенціали, що представляють со-
бою відповідну реакцію на звукові подразнення й у певних межах інтенсивності точ-
но відтворюють їх за амплітудою і фазою. З цієї причини вони отримали назву "мікро-
фонні", хоча автори, які вперше їх зареєстрували у тварин, віддають перевагу терміну 
"кохлеарні". Можна вважати загальноприйнятим те, що мікрофонні, або кохлеарні, 
потенціали генеруються волосковими клітинами завитки, у першу чергу і головним 
чином зовнішніми, і це послужило причиною досить широкого використання їх для 
оцінки стану сенсорного епітелію, спірального органа не тільки в нормі, але й при 
різних патологічних станах. Пізніше було уточнено місце утворення потенціалу у во-
лосковій клітині — по краю її поверхні, повернутої до ендолімфи, у ділянці ретику-
лярної пластинки і корінців стереоцилій. За механізмом утворення їх, очевидно, мож-
на порівняти з потенціалами, які виникають у технічному мікрофоні, що перетворює 
імпульси тиску в електричні сигнали. Конкретно ця аналогія полягає в тому, що ба-
рабанні й вестибулярні сходи можна розглядати як електричний захист біля завитко-
вого ходу. Вони заповнені рідиною, яка проводить електричний струм, — перилім-
фою, але ізольовані від завиткового ходу базилярною і вестибулярною (рейснеровою) 
мембранами. Рідина, що заповнює ті й ті сходи, екранує центральний провідник — 
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завитковий хід. Припускають, що перемінний струм виникає внаслідок зміни опору, 
обумовленої рухом війок. 

До цього часу накопичено достатньо даних, які свідчать про участь медіаторів у 
виникненні мікрофонного потенціалу, тобто про його механохімічну суть. Найбільш 
вірогідною є роль системи ацетилхолін — холінестераза. Таке формулювання приро-
ди мікрофонного потенціалу тим більш важливе, що енергія потенціалу в перерахун-
ку на механічну енергію стимулу може бути більша за неї. Крім того, мікрофонний 
ефект легко пригнічується при дефіциті кисню. Мікрофонні потенціали практично 
не мають порога, а вилучення їх з шуму визначається можливостями підсилюючого 
і реєструючого обладнання. Величина латентного періоду досить мала — не більше 
ІООмкс. Лінійність відповідей спостерігається тільки в межах середнього рівня сти-
муляції, потім вона порушується, і виникають викривлення, що притаманні звуково-
му перевантаженню. Вираженість їх залежить від частоти стимулу. Нелінійні викрив-
лення виникають при меншій інтенсивності стимуляції у тварин, що підпали під дію 
ототоксичних препаратів, тобто в умовах патології, і мають велике значення для ро-
зуміння механізму деяких форм порушення слуху в клінічній аудіології. 

Поряд з мікрофонними потенціалами від вікна завитки можна відвести потенці-
ал дії слухового нерва якраз тієї його частини, що розміщена в межах внутрішнього 
вуха. Він виникає у відповідь на стимуляцію коротким звуковим клацанням, оскіль-
ки потенціал нерва супутній мікрофонному потенціалу і віддалений від нього у часі 
не більше 0,5 мс. Цей потенціал відображає сумарну активність нерва і має важливе 
значення для оцінки різних явищ, що відбуваються у внутрішньому вусі як в умовах 
норми, так і при патології. Завдяки використанню усереднюючої обчислювальної тех-
ніки його вдається реєструвати у людини, розташувавши активний електрод на про-
монторіальну стінку або неінвазивно — на поверхню барабанної перетинки і стінку 
зовнішнього слухового ходу. 

Для розуміння фізіології рецепції внутрішнього вуха великий інтерес представ-
ляють постійні електричні потенціали. Вони можуть бути пов 'язані з акустичною 
стимуляцією або відображати електричну активність утворень внутрішнього вуха, 
не обумовлену адекватним подразником. До потенціалів першого типу належить так 
званий сумаційний потенціал. Представляючи собою відповідь на дію звукових сти-
мулів, які викликають і мікрофонний потенціал, він, однак, не набуває форми хвилі 
стимулу, а утворює нібито огинаючу у вигляді позитивного і негативного зміщення 
основної лінії. Сумаційний потенціал має незначну величину (особливо це стосуєть-
ся до позитивного його компонента) і не залежить від насиченості середовищ зави-
тки киснем, а також від інших факторів, що впливають на мікрофонний ефект. Цей 
потенціал уперше описав Davis (1950). 

Постійний потенціал завитки, незалежний від звукової стимуляції і тому назва-
ний потенціалом спокою або, за місцем свого генерування, ендокохлеарним (ендо-
лімфатичним), уперше був виявлений Bekesy (1952), який розміщував активний елек-
трод у завитковий хід тварини, тобто в ендолімфу, а пасивний — у барабанні сходи, 
тобто в перилімфу, або в м 'як і тканини голови. Величина цього потенціалу колива-
ється від + 50 до + 80 мВ. Щ о ж стосується джерела утворення ендокохлеарного по-
тенціалу, то на основі достатнього фактичного матеріалу можна вважати, що він ло-
калізується в основному в ділянці судинної смужки. Це вказує на значення його як 
індикатора метаболічних процесів, що відбуваються в головній структурі гематола-
біринтного бар 'єра. Навіть при повному видаленні ендолімфи спостерігається незна-
чна зміна позитивного потенціалу в ділянці судинної смужки. Є цілком очевидним 
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той факт, що постійний потенціал за топікою генерування відрізняється від перемін-
них потенціалів завитки, оскільки останні обумовлені діяльністю волоскових клітин 
спірального органа і, можливо, закінчень слухового нерва. 

Внутрішньоклітинні потенціали завитки, як і всі внутрішньоклітинні потенціали, 
пояснюються поляризацією внутрішньої поверхні клітинної мембрани відносно до 
зовнішньої. Оскільки на внутрішній поверхні накопичується переважно негативний, 
а на зовнішній — позитивний заряд, уведений у клітину електрод зазвичай реєструє 
негативний потенціал. Вимірювання внутрішньоклітинного потенціалу відносно рі-
дини, що заповнює сходи присінка, показало, що для клітин вестибулярної (рейсне-
рової) мембрани величина його 20, а для зовнішніх граничних і підримуючих клітин 
(клітини Гензена і Клаудіуса) 40 мВ. Клітини верхнього шару базилярної мембрани 
несуть заряд не менше 50 мВ. Загалом різниця потенціалів між ендокохлеарним хо-
дом і спіральним органом становить приблизно 150-160 мВ. 

Слух при кістковому проведенні звуків. Вивчення різних питань фізіології слу-
хової рецепції, у тому числі тих, які згадують у даному розділі, як правило, проводять 
в умовах впливу звукових подразників через природні шляхи органа слуху, тобто че-
рез структури зовнішнього і середнього вуха. Між тим виключення цих шляхів з про-
цесу слухового сприйняття не супроводжується повною втратою слуху, воно призво-
дить тільки до підвищення порогів чутності. При щільній закупорці зовнішнього слу-
хового ходу у людини вдається знизити гостроту слуху не більше ніж на 40 дБ, і це 
відповідає посилювальній здатності звукопровідної системи зовнішнього і середньо-
го вуха. Спостереження за хворими з ізольованими пошкодженнями звукопровідного 
апарату показують, що при таких умовах ніколи не настає глухота. Отже, акустичні 
стимули можуть сягати рецепторних утворень внутрішнього вуха, обходячи природ-
ні шляхи, безпосередньо через кістки черепа і прилеглі тканини. У спеціальних до-
слідженнях було продемонстровано зниження слухової чутливості у людей при зву-
коізоляції поверхні голови. 

Експериментальні дослідження, математичні підрахунки, біофізичне моделю-
вання дали змогу прийти до висновку, що характер проведення звукових коливань по 
кістках черепа неоднаковий при різній частоті. При низькій частоті стимулу череп ко-
ливається як одне ціле із збільшенням частоти коливань окремих його частин у про-
тифазі. Інерція слухових кісточок і здатність їх до зміни положення зумовлюють змі-
щення основи стремена у вікні присінка при вібрації черепа і тим самим викликають 
коливання в перилімфі з включенням усього наступного ходу подій, притаманних ме-
ханіці завитки при повітряному проведенні звукових стимулів. Такий інерційний тип 
кісткового проведення спостерігається при дії звуків з відносно великою довжиною 
хвилі, тобто низької частоти. 

У тих же випадках, коли череп коливається не синфазно, а по-різному в окремих 
своїх частинах, відбувається компресія всієї лабіринтної капсули і перилімфа підда-
ється тиску, що відбивається на положенні основи стремінця і мембрани вікна зави-
тки. У зв 'язку із значно більшою елестичністю і податливістю мембрани вікна зави-
тки рух нестискуваної рідини внутрішнього вуха відбувається в основному за рахунок 
випинання цієї мембрани в порожнину середнього вуха. Усе це приводить до виник-
нення біжучої хвилі на базилярній мембрані з наступним розвитком процесу слухо-
вої рецепції. Такий тип кісткового звукопроведення отримав назву компресійного, і 
він на відміну від інерційного типу обумовлений різницею в рухливості вікон, що має 
важливе значення в діагностичній інтерпретації результатів аудіометрії при кістково-
му звукопроведенні. 
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Тут важливо мати на увазі насамперед те, що механічні процеси в завитці та ко-
дування їх у вигляді електричних відповідей, що відображають імпульсацію в сен-
сорному епітелії і нервових структурах, при кістковому проведенні аналогічні таким 
при. повітряному проведенні тих же стимулів. У той же час слухову чутливість при 
кістковому проведенні звуків не можна розглядати виключно як показник стану зву-
косприймаючих елементів завитки, оскільки певною мірою вона залежить від рухли-
вості мембран цього утворення, "навантажених на систему" звукопередачі середньо-
го вуха. У зв 'язку з цим підвищення порогів чутності при кістковому проведенні зву-
ків до певної міри може відображати порушення функції звукопроведення не тільки 
у внутрішньому, але й у середньому вусі. 

Результати вивчення звукосприйняття при кістковому проведенні істотно доповни-
ли і розширили загальні уявлення про фізіологію слуху людини. Зокрема, було вста-
новлено, що при кістковому проведенні людина здатна сприймати акустичні сигнали 
в значно більш широкому діапазоні частот, ніж було прийнято вважати раніше, коли 
слухове сприйняття оцінювали тільки за результатами досліджень повітряного про-
ведення. Установлено, що слухове сприйняття людини розповсюджується на ділян-
ку ультразвуків у межах до 225 кГц, а не обмежується 20 кГц, як традиційно прийня-
то вважати. За допомогою спеціально проведених вимірів і підрахунків виведена по-
рогова крива для ультразвукового діапазону частот і зіставлена з аналогічним чином 
розрахованою кривою для тонів звичайного чутного діапазону частот. Установлено, 
що пороги чутності ультразвуків перевищують слухові пороги тонів звичайного чут-
ного діапазону і характеризуються зростанням з частотою в межах самої ультразвуко-
вої частини спектра. В експериментальних електрофізіологічних, біофізичних і мате-
матичних дослідженнях показана єдність механізму сприйняття ультразвуків і звуків 
звичайного чутного діапазону на всіх рівнях слухового аналізатора. 

У світлі наведених вище даних відносно механізму слуху при кістковому прове-
денні звуків, зокрема щодо ролі в ньому стану мембрани вікна завитки і трансформа-
ційного апарату середнього вуха, для клінічної аудіології цікавий той факт, що прове-
дені через кістки черепа ультразвукові сигнали меншою мірою залежать від функці-
ональної активності цих утворень. Отже, підвищення порогів чутності ультразвуків 
б ільшою мірою відображає ізольоване порушення звукосприймаючого апарату, ніж 
підвищення порогів чутності звуків звичайного діапазону частот, що використовуєть-
ся в конвенціональній аудіометрії (Сагалович 1997). 

Б. М. Сагалович (1997) чудово також описав склад і властивості рідин внутріш-
нього вуха. 

Складна лімфатична система вушного лабіринту не тільки відіграє роль у розпо-
всюдженні і перетворенні механічних коливань, що викликають адекватне подразнен-
ня рецепторів, але й визначає метаболічні процеси, які лежать в основі функціонуван-
ня сенсорних утворень внутрішнього вуха, а також генерування електричних потен-
ціалів, які кодують слухову і вестибулярну інформацію, забезпечує захисні і присто-
сувальні реакції. У зв 'язку з цим необхідно мати хоча б загальне уявлення про основні 
властивості і склад рідинних середовищ внутрішнього вуха для розуміння його функ-
ції як у нормі, так і при різній патології. 

Можна вважати, що як склад, так і властивості ендолімфи і перилімфи до цього 
часу вивчені достатньо для обґрунтування принципових положень фізіології вуха. На 
жаль, досі на рівні гіпотез залишається питання про походження перилімфи й ендо-
лімфи. Якщо не вдаватися в подробиці, то механізм утворення перилімфи можна уяви-
ти або як внутрішньолабіринтний процес у вигляді фільтрації і активного транспорту 
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іонів та інших компонентів з ендолімфи через вестибулярну мембрану та з крові че-
рез ендотелій капілярів, або як зовнішньолабіринтний процес у вигляді надходжен-
ня цереброспінальної рідини через водопровід завитки, а також через периневральні 
й периваскулярні простори. Не виключено, що можливе поєднання обох механізмів, 
різних для тих чи інших інгредієнтів перилімфи. 

Приблизно така ж ситуація і з питанням про утворення ендолімфи. Існують прямі 
й непрямі докази того, що ендолімфа являє собою продукти секреції судинної смужки 
і наступного селективного всмоктування її компонентів, головним чином в ендолім-
фатичному протоці (теорія поздовжнього току). Однак не менш аргументована точка 
зору, згідно з якою судини спіральної зв 'язки є головним джерелом походження ен-
долімфи. Важливо тільки зазначити, що коли до недавнього часу систему "ендолім-
фа —перилімфа" розглядали як основне і навіть єдине джерело живлення клітин спі-
рального органа, то зараз все більше значення надають капілярній мережі базилярної 
мембрани. Разом з тим результати прямих вимірів свідчать про інтенсивне споживання 
структурами спірального органа кисню з ендолімфи. Остання, у свою чергу, отримує 
його за рахунок інтенсивного дихання епітеліальних клітин судинної смужки. Однак 
найбільший вміст кисню міститься в кортилімфі, і якраз цим вона відрізняється від 
перилімфи, яка має подібний з нею іонний склад. Високий вміст кисню в кортилімфі 
забезпечується, очевидно, кровоносними судинами базилярної мембрани і спіраль-
ної кісткової пластинки. Щ о ж стосується судинної смужки, то вона більшою мірою 
виконує функцію регулювання іонного складу ендолімфи. Саме по собі постачання 
сенсорних клітин киснем дуже важливе для виконання їхньої основної функції, хоча 
підтримка її можлива і за рахунок анаеробного гліколізу. Хоча, можливо, цей вид об-
міну вступає в дію як фактор компенсації при кисневій недостатності. 

Іонний склад рідин внутрішнього вуха досить детально вивчений і описаний у лі-
тературі. Головною особливостю його вважають значну різницю в концентрації іонів 
калію і натрію в ендолімфі і перилімфі. Менш виражена різниця в концентрації в ріди-
нах лабіринту інших іонів, зокрема кальцію, магнію і хлору. Однак відносно всіх іонів 
різниця обумовлюється концентрацією їх в ендолімфі, оскільки в перилімфі вміст тих 
же іонів наближається До вмісту їх в крові ' і 'цереброспіральній рідині або не дуже різ-
ко відрізняється від нього. Ендолімфа в цьому подібна до внутрішньоклітинної ріди-
ни. В усякому випадку,-якщо відкинути розходження даних деяких авторів, обумовле-
ні методичними похибками дослідження, то можна вважати, що співвідношення кон-
центрації іонів калію і натрію в ендолімфі і перилімфі дорівнює 22:1 і 1:152 відповід-
но. Важко пояснюється, але тепер уже неодноразово підтверджений досить цікавий 
факт існування вираженої різниці іонної концентрації в ендолімфі, яка знаходиться 
в різних відділах лабіринту, наприклад у завитці, еліптичному та ендолімфатичному 
мішках. Не можна не відзначити і той факт, що в процесі філогенетичного розвитку 
тварин збільшується різниця у вмісті іонів в ендо- і перилімфі. 

Рідини вушного лабіринту розрізняються не тільки за концентрацією електролі-
тів, а також за складом білка, амінокислот і деяких ферментів. Хоча свідчень про це в 
літературі набагато менше, ніж про іонну концентрацію, тепер отримала поширення 
думка про незначну різницю у вмісті білка і його фракцій у перилімфі і цереброспі-
нальній рідині, що послужило підґрунтям для висновку про походження білків пери-
лімфи з цереброспінальної рідини. Однак з цього не витікає той факт, що деякі фрак-
ції білка не можуть потрапляти в перилімфу з крові, а також з периневральних про-
сторів. В ендолімфі загального вмісту білка менше, ніж в перилімфі, але при цьому 
більш виражене переважання альбумінової фракції над глобуліновою. Як вважають 
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деякі автори, особливості білкового складу ендолімфи певною мірою сприяють роз-
поділу іонів між цією рідиною і перилімфою. 

Значною мірою співвідношення іонів в ендолімфі пов 'язане з вмістом у них кис-
лих мукополісахаридів — глікозаміногліканів. Окрім участі в регуляції іонної рівно-
ваги, ці вуглеводи, як уже відзначалося, можуть генерувати так званий потенціал змі-
щення, тому, можливо, вони відіграють певну роль у кодуванні акустико-механічних 
сигналів, перетворюючи їх в електричну імпульсацію. Точний вміст кислих мукопо-
лісахаридів в ендо- і перилімфі ссавців досі не встановлено, але значення їх у форму-
ванні та функціонуванні сенсорних утворень внутрішнього вуха велике. Окрім того, 
вони підтримують проникність клітинних структур, забезпечують транспорт води, 
солей, амінокислот і ліпідів. Звертає на себе увагу той факт, що, як показують дослі-
дження на морських свинках, вміст глікозаміногліканів у середовищах і утвореннях 
внутрішнього вуха, зокрема в ділянці судинної смужки і спіральної зв 'язки, помітно 
більший, ніж в інших органах. Так, наприклад, у внутрішньому вусі середній вміст їх 
0,6 %, тоді як у нирках він не перевищує 0,11 %. Саме в пригніченні активності гліко-
заміногліканів проявляється патогенна дія на внутрішнє вухо ототоксичних препара-
тів, зокрема антибіотиків аміноглікозидного ряду. Пов 'язані з білками у вигляді про-
теогліканів глікозаміноглікани впливають на в 'язкість внутрішньовушної лімфи (кон-
кретне співвідношення цього показника в ендо- і перилімфі встановити важко через 
невелику кількість відповідних досліджень і неоднорідність отриманих результатів), 
а вона, як уже зазначалося, має першорядне значення для кінетики стереоцилій сен-
сорного епітелію, особливо внутрішніх волоскових клітин завитки. 

Спеціальне вивчення селективності проникнення різних речовин та інгредієнтів 
з крові у вушну лімфу, пов 'язаного як з явищами пасивної дифузії, так і з активним 
транспортом на основі енергії ензиматичних реакцій, дозволило сформулювати по-
ложення про гематолабіринтний бар 'єр як спеціальну форму загального механізму 
гістогематичної проникності. Його основним морфологічним субстратом вважають 
клітинні і тканинні елементи судинної смужки і спіральної зв 'язки. У розвиток цього 
положення лягає нещодавно розроблена концепція про механізм ендоперилімфатич-
ного бар 'єра, структурно вираженого в клітинних утвореннях вестибулярної мембра-
ни. З точки зору як фізіології, так і патології, обидва механізми, що беруть участь у 
регуляції метаболічної діяльності та захисті середовищ внутрішнього вуха, слід роз-
глядати як єдине функціональне ціле. 

Своєрідність молекулярної та іонної концентрації рідин внутрішнього вуха відби-
вається на величині їхнього осмотичного тиску. Однак, як не дивно, досі не вдалося 
виявити помітної різниці в осмотичному тиску перилімфи й ендолімфи, так само як 
і у співвідношенні тиску рідин внутрішнього вуха і крові. Але вивчення осмотично-
го тиску ендолімфи має велике значення, оскільки його зміни зумовлюють прояв де-
яких форм патології внутрішнього вуха, зокрема хвороби Меньєра, і лежать в основі 
спеціальних діагностичних тестів. 

Для правильного пояснення низки форм патології внутрішнього вуха велике зна-
чення мало б точне визначення водневого показника (актуальної кислотності) рідин 
внутрішнього вуха. В окремих роботах наводяться протилежні свідчення про цей по-
казник у деяких видах тварин і людини. Це пов 'язано з труднощами, які виникають 
при вимірах, а отже, з їхнього недостатньою точністю, у зв 'язку з чим робити будь-які 
висновки поки що рано. 

В останні роки широко проводять дослідження імунологічних властивостей вну-
трішнього вуха, які були відображенням успіхів сучасної загальної біології і стимульо-
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вані потребами клінічної отології. Однак історично склалося так, що спочатку були 
висловлені уявлення про аутоімунну природу деяких форм сенсоневральної приглу-
хуватості, а потім почалося вивчення конкретних питань імунологічних властивостей 
і реакцій внутрішнього вуха. Зокрема, у рідинах внутрішнього вуха було знайдено ан-
титіла подібно до того, як ще раніше їх виявили в цереброспінальній рідині. Пояснен-
ня цього може бути подвійним: або антитіла утворюються в самих тканинах внутріш-
нього вуха, або проникають із загальної циркуляції через гематолабіринтний бар 'єр. 
На основі результатів спеціальних досліджень зроблено висновок, що джерелом іму-
нологічних реакцій у внутрішньому вусі є тканини ендолімфатичного мішка. На від-
міну від ендолімфатичного протоку мішок має багату і різноманітну васкуляризацію. 
У той час, як у протоці здійснюється резорбція рідини, у складковій ділянці ендолім-
фатичного мішка і в його стромі можна виявити макрофаги, лімфоцити і лаброцити 
(тучні клітини). Щоправда, ознак специфічної взаємодії клітинних елементів з анти-
геном у тканинах ендолімфатичного мішка досі визначити не вдалося. 

Хоча в ендолімфатичному мішку були знайдені антитіла до деяких імуноглобулі-
нів людини, до цього часу ще не були проведені дослідження з метою вичення про-
дукції імуноглубулінів у тканинах мішка. Виявлення в сироватці крові у хворих на 
отосклероз і осіб з хворобою Меньєра антитіл до колагену (тип II) послужило під-
ґрунтям для уявлення про аутоімунну природу цих захворювань. Деякі морфологічні 
і функціональні ознаки згаданих захворювань на основі розвитку аутоімунного про-
цесу вдалося відтворити у пацюків. Однак не слід переоцінювати цей факт при об-
говоренні можливої ролі імунологічних механізмів в біологічному моделюванні пев-
них форм патології слуху. В експериментах на тваринах тривала імунізація колагено-
вими антигенами не призводить до змін викликаних слухових потенціалів. Наявність 
у внутрішньому вусі імунної системи, незалежної від імунної активності цереброс-
пінальної рідини і сироватки крові, можна вважати реальною. Однак це не виключає 
можливої захисної ролі проникнення антитіл в циркуляцію рідин внутрішнього вуха 
через гематолабіринтний бар 'єр. Для того щоб зробити остаточні висновки, необхід-
но накопичити фактичний матеріал, зазначав Б. М. Сагалович (1997). 

Деякі зміни у внутрішньому вусі пояснюються нормальними процесами старін-
ня, інші, поза сумнівом, відбуваються під впливом токсичних лікарських препаратів 
або пов 'язані з хворобливими процесами (особливо при судинних захворюваннях та 
змінах у ЦНС), а є й такі, що зумовлені випадковою дією шуму або пов 'язані з про-
фесією чи надмірним захопленням "сучасною" музикою, а також дією радіації та ба-
гатьма іншими факторами. 

Головне місце ураження слухового аналізатора під впливом надмірної дії шуму — 
рецепторний орган внутрішнього вуха. Це було відомо багато років тому, і схеми, що 
зображують такі ушкодження, опубліковані ще на початку XIX ст. 

Надмірний вплив шуму може викликати руйнування волоскових клітин і колапс 
або загальне руйнування деяких ділянок кортієвого органа. До того ж можуть деге-
нерувати й слухові нейрони. 

Втрата органом слуху здатності чути перебуває у складній залежності від ступе-
ня ураження вздовж спірального органа. Скажімо, зруйнування цього органа на ді-
лянці 1 - 2 мм (з 34 мм його загальної довжини) може або призвести, або й ні до по-
мітних змін слуху. Останні дані, одержані у людини та в експериментах на тваринах, 
свідчать про те, що втрата чутливих клітин повинна бути досить значною у верхній 
частині завитки (важливій для сприйняття звуків низької частоти), перш ніж пошко-
дження призведе до зміни слухового порога. У нижній частині завитки (важливій для 
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сприйняття високочастотних звуків) втрата чутливих клітин у межах кількох міліме-
трів може спричинити зміни слуху при сприйнятті шепітної мови, але не позначаєть-
ся на розмовній. 

Механізми пошкодження слухового рецептора під впливом надмірної дії шуму, 
радіації та інших факторів ще не до кінця зрозумілі. Дуже інтенсивний шум може ме-
ханічно пошкодити кортіїв орган. Такі гучні імпульси, як при вибухах або стрілянині, 
здатні викликати вібрації органа такої сили, що частина його може просто відірвати-
ся. Інші дуже гострі впливи шуму здатні призвести до структурних пошкоджень, що 
супроводжуються порушенням процесів, необхідних для підтримання життя клітин 
органа слуху. Таке порушення є акустичною травмою. Дія шуму нижчих рівнів про-
тягом тривалого часу також спричиняє дегенерацію волоскових клітин і додаткових 
структур кортієвого органа. Отже, надмірна експозиція шуму веде до деструкції най-
важливіших клітин слухового рецептора, волоскових клітин. 

Часто трапляються інші ураження кортієвого органа — від легкого спотворення 
структури до колапсу або цілковитої дегенерації. Усі клітини кортієвого органа висо-
коспеціалізовані. Дослідження багатьох учених показали, що, коли такі клітини пов-
ністю руйнуються, регенерація неможлива і стимулювати її не вдається, вони втра-
чаються назавжди. 

На жаль, останніми роками спостерігається збільшення числа порушень функ-
ціонування слухового аналізатора. Можливо, це пояснюється бурхливим розвитком 
науково-технічного прогресу, що несе з собою посилення тиску техногенних факто-
рів на організм людини. Складний патогенез і поліетіологічність таких порушень ви-
магають всебічного вивчення проблеми на сучасному науковому рівні. 

У літературі все більше з'являється ґрунтовних робіт, де розглядаються уражен-
ня слухової системи, що спричиняються дією радіації, судинними та інфекційними 
захворюваннями та ін. При зазначених слухових порушеннях в основному страждає 
функція звукосприйняття і розвивається перцептивна втрата слуху — сенсоневраль-
на приглухуватість (СНП). 

2.2. АНАТОМО-ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ 
ГОЛОСОВОГО АПАРАТУ 

Фонаторна функція не має власних анатомічних структурних елементів. Не іс-
нує органів, спеціально і винятково призначених для продукування голосу. Являючи 
собою, так би мовити, побічну функцію дихального акту, голосоутворення, як мото-
рний феномен з умовнорефлекторними механізмами, що діють на різних рівнях ЦНС 
(Максимов 1987; Шидловська 1998; Вильсон 1990 та ін.), підкоряється сигнальним 
системам на вищих рівнях керування умовно-рефлекторною діяльністю. Усе це ста-
новить основу для утворення численних модуляцій голосу, можливостей регулюва-
ти силу голосу, його тембр з усіма якісними властивостями (Ермолаев 1970; Фоми-
чев 1949; Рябченко 1964). 

У процесі голосоутворення бере участь ціла низка органів і систем, що потребує 
нормального стану кожного елемента та взаємоузгодженого їхнього функціонування 
(Михальцев, Буров 1997; Зубарева 1997). Як підкреслює І. Максимов (1987), голосова 
і розмовна функції можуть відображати не тільки нормальну діяльність окремих орга-
нів і систем, включаючи також психіку індивідуума, а також і їхні патологічні стани. 
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Фонація, як і будь-який фізіологічний акт, являє собою сукупність рефлексів, що 
здійснюються завдяки взаємодії між собою та координуються вищими відділами ЦНС. 
Як стверджував І. П. Павлов (1903), уся діяльність в організмі є рефлекторною. Тому 
нервові утворення, які визначаються як центри різних функцій, являють собою рефлек-
торні центри. Складні умовно- та безумовно-рефлекторні акти організму здійснюються 
завдяки постійному взаємозв 'язку і взаємодії регуляторних вищих нервових центрів 
різних систем. Причому нервові центри організмів ссавців, а особливо людини, здатні 
реагувати не тільки на суто специфічні подразнення (Биков 1955). А. А. Ухтомський 
(1954), даючи пояснення так званих змінених рефлексів, зазначив, що відношення між 
різними центральними утвореннями (міжцентральні відношення) залежать як від "іс-
торії системи", так і від діючих на неї в даний момент стимулів, причому відношення 
між центрами завжди впливають на характер рефлекторного акту. Тому неможливо 
уявити собі повноцінне функціонування голосоутворюючої системи без нормальної 
роботи хоча б однієї ланки, що бере участь у процесі голосоутворення. 

А. Митринович-Моджеевска (1965) зазначає, щ о процес виникнення голосу в лю-
дини включає низку рефлексів, частково умовних. У філогенетичному розвитку, почи-
наючи від самих віддалених часів і до нашого часу, голос людини змінювався, форму-
вався і вдосконалювався. В онтогенетичному розвитку від моменту народження лю-
дини і до старості в голосі відбуваються зміни, які залежать як від фізіологічних чин-
ників, так і від умов середовища, в яких людина живе і розвивається. 

За висловом U. Eusholdt (2000) фонація у філогенетичному відношенні являє со-
бою наймолодший рефлекторний акт, у здійсненні якого беруть участь численні сис-
теми організму людини, знаходячись у певному взаємозв 'язку та координуванні за 
допомогою центральної нервової системи. 

Голосоутворююча система має складну організацію, в якої функції складових час-
тин взаємопов'язані і контролюються вищими відділами головного мозку. Процес го-
лосоутворення базується на тонкому механізмі кореляції взаємодій між системами, що 
беруть участь у формуванні і підтриманні цього процесу, з їхніми біологічними зво-
ротними зв 'язками на основі слухового, вібраційно-тактильного та пропріоцептивно-
го аналізаторів, функціональний стан яких контролюється моторними, емоційними та 
ментальними центрами Ц Н С (Василенко та співавт. 1997, 2002; Добронравова 2000; 
Зеленкин и соавт. 2002; Орлова 1998; Popovici 1988; Wendler et al. 1996 та ін). Пору-
шення нормальної морфофункціональної структури кожного з цих відділів негативно 
впливає на процес голосоутворення та голосоведения, призводить до розвитку функ-
ціональних, а зрештою і до органічних голосових порушень (Загидуллина, Раупов 
1995; Матвеева 1995; Shalen et al. 1992; 1995 та ін.). 

Слід відрізняти поняття "голосової системи" та "голосового апарату". Поняття 
голосової системи більш широке і включає в себе голосовий апарат та всю складну 
систему взаємодій та центральної регуляції. Голосовий апарат - це та частина систе-
ми голосоутворення, яка відповідає за акт продукування звуку. Цей складовий еле-
мент системи сам досить складний і включає в себе цілу низку структур і утворень, а 
також власні регуляторні механізми. 

Голосовий апарат людини має складну будову і включає в себе легені, бронхи, тра-
хею, гортань, глотку і систему резонаторів, які функціонально пов 'язані між собою. 

Координація функцій різних елементів голосового апарату здійснюється ЦНС, а 
фізіологічною основою співочого і розмовного голосоутворення є формування ціліс-
ної системи складних умовних і безумовних рефлексів у корі головного мозку. 
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Функція голосоутворення і мовлення тісно пов 'язані з дихальною, а значна части-
на елементів голосоутворюючого апарату є в той же час і складовими дихальної сис-
теми. До складу таких органів належать: ніс та біляносові повітроносні пазухи, ро-
това порожнина, глотка, гортань, трахея, бронхіальне дерево, легені, діафрагма, ди-
хальні м 'язи. 

Отже, голосовий апарат людини — це складний комплекс утворень та органів, 
між якими існує тісний функціональний зв 'язок, взаємодія, що поєднує їх в одне ціле 
(Тринос 1968, 1980; Морозов 1977; Василенко 1997; Wendler 1977 та ін.). На думку 
Л. Б. Дмитриева (1968), у роботі голосового апарату можна розділити дві функції: функ-
цію утворення звуку голосу, яка здійснюється за допомогою комплексу "гортань — ди-
хання", і функцію трансформації цього звуку, яку виконує резонаторно-артикуляційний 
апарат, перш за все, так звана надглотісна резонаторна трубка. 

До складу надглотісної (надставної) труби входять вестибулярний відділ гортані, 
пролиг (глотка), ротова порожнина, порожнина носа, навколоносові пазухи. Усі ці ор-
гани, які мають трубчату структуру і складний рельєф внутрішньої поверхні, поєдна-
ні один з одним в єдину систему від голосової щілини до губ та носових отворів. Вісь 
надглотісної труби має форму букви "F", де вестибулярний відділ гортані та пролиг 
відповідають вертикальній частині, а порожнина рота, носа та навколоносові пазу-
хи — горизонтальним (рис.2.2.1). Від рухливості надставної трубки, здатності люди-
ни свідомо змінювати її форму відповідно до потреб фонації залежить чіткість вимо-
ви, можливість надавати голосу різних інтонацій, розбірливість вокальної фрази та ін. 

У результаті взаємодії гортані та дихання утворюється голосовий звук певної ви-
соти, сили та тембру. У надставній трубці зі звуку гортані формуються звуки мови 
— голосні та приголосні. Координація функцій різних структур голосового апарату 
здійснюється ЦНС, а фізіологічною основою мовного та вокального голосоутворен-
ня стає здійснення цілої низки складних умовних рефлексів у корі головного мозку 
(Тринос 1968, 1980). 

И. В. Плешков, 3. И. Аникеева (2003) зазначають, що голосоутворення — це фізі-
ологічний акт, який полягає в напруженні голосових складок, приведенні їх одна до 
одної, підвищенні тиску повітря в трахеї і бронхах за рахунок роботи м 'яз ів видиха-
телів та діафрагми, періодичному прориві повітря через голосову щілину з виникнен-
ням коливань голосових складок, які сприймаються нами як звуки голосу. Автори під-
креслюють, що голосовий апарат складається з трьох частин, які перебувають у тіс-
ному функціональному зв'язку: 1) генератор коливань - гортань і голосові складки; 
2) звукопровідна та артикуляційна система — надставна трубка; 3) енергетична систе-
ма - дихальна. Виділити будь-яку частину даного комплексу як головну, провідну не 
можна - повноцінний голос може бути сформований лише при координованій роботі 
всього голосового апарату під контролем ЦНС. 

Дихальна система належить до енергетичного відділу голосоутворюючої систе-
ми. Завдання енергетичного відділу - доставка повітря до місця голосоутворення та 
формування звуків у процесі легеневої вентиляції, під час якої відбувається газооб-
мін між атмосферою та альвеолярним простором легень. Причому дуже важливими 
для голосоутворення є не лише факт доставки повітря, але і його кількість, забезпе-
чення необхідних характеристик струменя повітря, забезпечення достатнього рівня 
підскладкового тиску та тривалості фонаційного видиху тощо. 

У глотці (у нижньому її відділі) перехрещуються два шляхи - дихальний та трав-
ний (див. рис. 2.2.1). Роль клапана відіграє збалансована діяльність м 'якого піднебін-
ня і надгортанника. При носовому диханні м 'яке піднебіння опущене, а надгортанник 
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Рис. 2.2.1. Схематичне зображення порожнин голосового апарату 
в сагітальній площині та перехреста травного та дихальних шля-

хів у гіпофаринксі. 
1 — порожнина носа; 2.— порожнина рота; 3 — глотка (За — но-
соглотка; 36 — ротоглотка; Зв — гортаноглотка); 4 — гортань; 
5 — трахея; 6 — стравохід; 7 — зона перехреста в гіпофаринксі; 

8 — надставна труба 

піднятий і повітря вільно проходить через глотку в гортань і 
трахею. Під час ковтання м 'яке піднебіння піднімається, тор-
каючись задньої стінки глотки і відокремлюючи таким чином 
носову частина глотки від ротової, а надгортанник тим часом опускається, прикрива-
ючи вхід у гортань. Завдяки такому механізму виключається можливість потраплян-
ня страви в дихальні шляхи (рис. 2.2.2). 

Л. В. Нейман (1977) указує, що голосовий апарат у функціональному відношенні 
можна порівняти з язичковою органною трубою, яка складається з трьох частин: на-
гнітаючих міхів, пружинних язичків, які переривають повітряний струмінь, та над-
ставної труби, яка є резонатором. Так само в голосовому апараті роль міхів викону-
ють легені з системою дихальних м 'яз ів і дихальних шляхів, переривачем є голосові 
складки, а надставною трубою є глотка, порожнини рота і носа. 

Рис. 2.2.2. Положення м'якого піднебін-
ня 1 та надгортанника 2 при диханні (а) 
та ковтанні (б) (Нейман 1977), 3 —тра-

хея, 4 — стравохід 

В і д п о в і д н о до такого поділу в акті голосоутворення м о ж н а вид ілити т р и 
взаємопов 'язаних компонента: забезпечення повітряного струменя, власне фонація і 
оформлення звуків, надання їм певних бажаних характеристик (артикуляція, мовлен-
ня, інтонація, підсилення, забарвлення). 

Провідну роль у ііроцесі голосоутворення відіграє гортань, яка, власне, є органом-
ефектором голосової системи. Гортань можна представити у вигляді широкої короткої 
трубки, розташованої в передньому відділі шиї, яка складається з хрящів та м ' яких 
тканин. Зверху і ззаду гортань межує з гортанною частиною глотки, знизу вона пере-
ходить у трахею. Позаду гортані знаходиться гортанний відділ глотки (гіпофаринкс). 
Починаючи з рівня персневидного хряща (С IV) глотка переходить у стравохід, тому 
сторонні тіла, що потрапляють у гортанний відділ глотки та початкову частину стра-
воходу, можуть викликати явища стенозу, особливо у дітей. З боків до гортані при-
лягають судинно-нервові пучки шиї: загальна сонна артерія, внутрішня яремна вена, 
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блукаючий нерв, симпатичні нерви та ін. Тому травми гортані можуть супроводжува-
тися небезпечними для життя кровотечами та ускладненнями. 

Верхня межа гортані в спокійному стані відповідає приблизно III — IV (іноді V) 
шийному хребцю, нижня — VI — VII, причому у чоловіків вона розташована дещо 
нижче, ніж у жінок. Це положення може залежати від довжини шиї, величини горта-
ні та характеристик голосу людини. Так, для високих голосів, наприклад колоратур-
ного сопрано і ліричного тенора, характерне більш високе положення гортані, а при 
низькому тембрі голосу гортань розташована значно нижче. Однак навіть при спо-
кійному диханні гортань дещо змінює своє положення, під час вдиху - трохи опуска-
ється, при видиху - піднімається. При ковтанні, продукуванні голосу гортань значно 
зміщується від свого спокійного положення. При ковтанні, наприклад, гортань здій-
снює максимальні рухи, значно піднімаючись догори. 

Завдяки рухливості з ' єднань здійснюється зміщення гортані в тому чи іншому 
ступені при співі та розмові. Причому гортань вокаліста з поставленим голосом здій-
снює рухи меншого розмаху, ніж у початківця. У висококваліфікованих фахівців спі-
ву гортань при співі на тонах різної висоти здійснює незначні екскурсії вверх і вниз. 
З точки зору фізіології, більш доцільно, коли при розмовному і вокальному наванта-
женні гортань знаходиться у стані відносного спокою, здійснюючи лише обґрунтова-
ні рухи, адже більш активні рухи швидше призводять до втоми. 

У дітей гортань розташована вище, а потім з часом займає своє остаточне поло-
ження. У немовлят гортань розташована дуже високо, надгортанник — на рівні м'якого 
піднебіння, а нижній край — на рівні 3^4 шийного хребця, до 7—8-річного віку гортань 
поступово опускається, а вже приблизно у 20-річному віці гортань остаточно форму-
ється і знаходить своє положення. 

Рухи гортані пов'язані з рухами язика, піднебіння і нижньої щелепи. Коли язик 
переміщується вперед, гортань також рухається. При опусканні нижньої щелепи гор-
тань також опускається, при переміщеннях м'якого піднебіння вверх гортань просу-
вається вперед. 

Ззовні (спереду і з боків) гортань прикрита щитоподібною залозою, шийними 
м 'язами і шкірою. Зовні гортань покрита досить рівномірним шаром підшкірної жи-
рової клітчатки та шкірою, яка в ділянці гортані тонка та легко зміщується. При паль-
пації шиї зверху визначається тверде утворення - під 'язикова кістка, безпосередньо 
під нею по середній лінії розташована вирізка щитоподібного хряща. Далі прощупу-
ється заглиблення між щитоподібним і персневидним хрящами, яке відповідає коніч-
ній (перснещитоподібній) зв 'язці . У цьому місці в екстремальній ситуації здійснюють 
операцію горлосічення — конікотомію. Нижче цієї зв 'язки визначається тверде округле 
утворення - перснещитоподібний хрящ, далі донизу починається трахея. 

Каркас гортані складається з гіалінових та еластичних хрящів, які рухливо з 'єднані 
між собою за допомогою зв'язок. До складу скелета гортані входять дев 'ять хрящів — 
три непарних (щитоподібний, перснеподібний і надгортанник) та три парних (черпа-
куватий, ріжкоподібний, клиноподібний) (рис. 2.2.3). 

Ріст скелета гортані найбільш активно відбувається у осіб чоловічої статі віком 
від 14 до 16 років і жіночої — від 16 до 18 років. Формування гортані завершується 
у чоловіків до 24 років, а у жінок — до 18 років. Потім починається процес кальци-
нації хрящів гортані (приблизно після 20 років у чоловіків і після 23 років у жінок), 
який має неоднакову активність перебігу у чоловіків та у жінок. У чоловіків ці проце-
си проходять більш активно і можуть призвести до повного окостеніння гортані вже в 
50 років, тоді як у жінок подібні зміни спостерігаються лише в похилому віці (за да-
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Хрящовий скелет гортані: А - передня проекція; В - задня проекція; С - верхньо-передня проек-
ція (за Netter 1994): 1 - Epiglottis; 2- os hyoideum; 3 - membrana thyrohyoidea; 4 - cornu superius 
cartilalaginis thyreoideae; 5 - cartilago corniculata; 6 - cartilago arytenoidea; 7 - incisura thyreoidea 
superiora; 8 - cartilago thyreoidea; 9 - ligamentum vocale; 10- ligamentum cricothyreoideum; 11 -
cornu iferius cartilaginis thyreoidea; 12 - cartilago cricoidea; 13 - trachea; 14- cartilago corniculata; 
15 - processus muscularis cartilaginis arytenoidei; 16 - processus vocalis cartilaginis arytenoidei; 

17 - cartilago cricoidea. 

Рис. 2.2.3. Хрящовий скелет гортані: D - права латеральна проекція; Е - сагітальний розтин 
(за Netter 1994): 1 - epiglottis; 2 - ligamentum hyoepiglotticum; 3 - os hyoideum; 4 membrana 
thyreohyoidea; 5 - lamina cartilaginis thyreoidea; 6 - linea oliqua; 7 - prominencia laryngeale; 8 -
cartilago corniculata; 9 - cartilago arytenoidea; 10 - processus muscularis; 11 - processus vocalis; 
12 - ligamentum vocale; 13 - ligamentum thyreoepiglotticum; 14 - ligamentum cricothyreoideum; 

15 - cartilago cricoideum; 16 — trachea 
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ними деяких авторів, після 80 років). Процеси кальцинації гортані можуть спричини-
ти втрату її еластичності і рухливості, що відбивається на якості голосової функції. 

Щитоподібний хрящ (cartilago thyreoidea) — найбільший з усіх хрящів гортані. 
Він складається з двох пластинок у формі неправильного чотирикутника, які сходяться 
спереду під кутом. У жінок він частіше виявляється тупим, а у чоловіків - гострим. У 
чоловіків цей кут нерідко видається спереду на шиї у вигляді так званого кадика або 
"адамового яблука". Чоловіча гортань з гострим кутом ніби витягнута вперед, вона 
характерна для більш низьких голосів, тому у басів вона часто видається на шиї, тоді 
як у тенорів розмір гортані наближається до жіночої і кут щитоподібного хряща у них 
тупий, тому він не так рельєфно виступає на шиї. У місці з ' єднання пластинок щито-
подібного хряща зверху знаходиться вирізка. Від заднього краю пластинок щитопо-
дібного хряща зверху і знизу відходять ріжки, верхні з яких слугують для з 'єднання 
з під 'язиковою кісткою, а нижні - з перснеподібним хрящем. 

Перснеподібний хрящ (cartilago cricoidea) виконує роль фундаменту всієї горта-
ні. Він нагадує за формою перстень, дуга якого повернута наперед, а печатка - назад. 
Перснеподібний хрящ знаходиться під щитоподібним, з ' єднуючись з ним за допо-
могою нижніх ріжок пластинок останнього. На верхньому краї розширеної (задньої) 
частини перснеподібного хряща є суглобні ділянки для з 'єднання з черпакоподібни-
ми хрящами. 

Надгортанник (cartilago epiglottica) за формою нагадує пелюстку, широка части-
на якої своїм вільним краєм повернута назад і вверх, а вузька вершина прикріплена 
до щитоподібного хряща у місці вирізки за допомогою надгортанної зв 'язки. Спереду 
надгортанник кріпиться до під 'язикової кістки під 'язиково-надгортанною зв 'язкою. 
Форми надгортанника мають індивідуальні особливості, він може бути більш широ-
ким або видовженим, із загнутими вверх краями, рухливість його також індивідуаль-
на. У дітей надгортанник має вигляд трубки, а потім під час росту гортані "розгорта-
ється". Наявність трубкоподібного надгортанника у дорослих може свідчити про не-
достатній розвиток. Надгортанник являє собою клапан, який захищає дихальні шля-
хи від потрапляння часточок їжі під час ковтання. Спереду він з 'єднується з коренем 
язика, що робить його рухи залежними від положення останнього. Це, безумовно, та-
кож має значення для голосоутворення та артикуляції. Спереду від надгортанника біля 
кореня язика розташована ямка — валекула, яка поділена навпіл серединною язиково-
надгортанною складкою, а з боків обмежена боковими язиково-надгортанними склад-
ками. Від бокової поверхні надгортанника до верхівок черпакуватих хрящів прохо-
дить черпаконадгортанні складки, які відмежовують (облямовують) вхід у гортань з 
обох боків. Зовні від них з обох боків знаходяться заглиблення, так звані грушевидні 
кармани. Під час звукоутворення надгортанник підіймається вверх і присінок гортані 
безпосередньо поєднується з нижнім відділом глотки. Таким чином утворюється за-
гальна резонаторна камера. 

Черпакуваті хрящі (cartilagi arytaenoidea) мають приблизно форму тригранної пі-
раміди, яка розташована основою на широкій частині перснеподібного хряща (на від-
повідних суглобних ділянках) верхівкою вверх. Ці хрящі відіграють неабияку роль у 
процесі голосоутворення. При фонації вони змикаються по середній лінії, і чим силь-
ніше вони притискаються один до одного, тим коротший відрізок голосових складок 
вібрує, утворюючи високий звук. Іноді буває, що вони заходять один за одного (пе-
реходять за середню лінію) і мовби перехрещуються. Основа кожного хряща має два 
відростки - голосовий (передньовнутрішній) та м 'язовий (задньозовнішній). До голо-
сового відростка кріпиться голосова складка, до м 'язового - внутрішні м 'язи гортані. 
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Кінчик голосового відростка іноді просвічує крізь слизову оболонку гортані плямою 
білого або жовтуватого кольору, яку видно при ларингоскопії. 

У перснечерпакуватому суглобі здійснюються рухи навколо вертикальної осі (за-
вдяки яким голосові відростки зближуються, а м'язові — віддаляються, і навпаки) та в 
горизонтальній площині, завдяки яким черпакуваті хрящі або зближуються, або від-
даляються один від ОДНОГО. 

На верхівках черпакуватих хрящів знаходяться маленькі ріжковидні хряіці (сан-
торінійові) (cartilagines corniculatae Santorini), а в товщі черпаконадгортанних складок 
(вони складаються із слизової оболонки і розташовані між верхівками черпакуватих 
хрящів та бокових країв надгортанника) залягають клиноподібні (врісбергові) хрящі 
(cartilagines cuneiforms Wrisbergi). 

Щитоподібний хрящ називають напружуючим, перснеподібний - основним, а 
черпакуваті — встановлюючими. 

Надгортанний, санторінійові та врісбергові хрящі гортані належать до еластич-
них, усі інші - до гіалінових хрящів. З еластичного хряща складається також голосо-
вий відросток черпакуватого хряща. Гіалінові хрящі мають поверхневий шар більш 
пласких клітин, який без чіткої межі переходить у перихондріум. Еластичний хрящ 
утворений з товстих і тонких еластичних волокон, які містяться в гіаліновій субстан-
ції і надають хрящу велику еластичність при згинанні, що попереджає переломи. 

Каркас гортані утримується низкою зв'язок. Між нижнім краєм щитоподібного 
хряща і верхнім краєм обруча перснеподібного є просвіт, який закривається конічною 
зв 'язкою (lig. conicum s. lig. cricothireoideum), що одночасно є еластичним прошар-
ком між хрящем та слизовою оболонкою на внутрішній поверхні гортані. Надгортан-
ник поєднується з внутрішньою поверхнею кута щитоподібного хряща щитоподібно-
надгортанною зв 'язкою (lig. thyreo-epiglotticum). Передня поверхня надгортанника 
з 'єднується по серединній лінії з коренем язика язиково-надгортанною зв'язкою (lig. 
glosso-epiglotticum). Верхній край щитоподібного хряща поєднується з під'язиковою 
кісткою (os. hyoideum) щільною перетинкою membrana thyreo-hyoidea, середня і боко-
ві частини якої потовщені й утворюють зв 'язки відповідної назви (lig. hyothireoideum 
medium, lig. hyothireoideum lateralis). Перше кільце трахеї поєднується з нижнім кра-
єм перснеподібного хряща за допомогою циркулярної зв 'язки lig: cricotracheale. Та-
кож існує відповідний зв'язковий апарат, що утримує всі суглоби гортані. 

Ю. С. Василенко (2002) зазначає, що поєднання великого обсягу рухів у черпа-
коперснеподібному суглобі, відносна слабкість його суглобної сумки і малі розміри 
косо розташованих суглобних поверхонь роблять цей суглоб дуже вразливим до трав-
мування під час різних маніпуляцій у гортані. Вивихи, підвивихи черпакуватого хря-
ща викликають обмеження рухливості, а при анкілозі — повну нерухомість голосо-
вої складки, тобто призводять до розвитку паралічу голосової складки і стійкого по-
рушення голосової функції. 

До внутрішньої поверхні хрящів гортані прилягає еластична перепонка гортані 
(membrana elastica), яка складається з еластичних волокон. Вона ділиться на дві час-
тини: чотирикутну мембрану (membrana quadrangularis) та еластичний конус (conus 
elasticus). Чотирикутна мембрана становить верхню частину еластичної мембрани 
гортані і прилягає до внутрішньої поверхні пластинок щитоподібного хряща. Вона 
натягнута від бокових країв надгортанника і внутрішньої поверхні кута щитоподібно-
го хряща до внутрішньої поверхні черпакуватих та санторінієвих хрящів. Нижні краї 
чотирикутних перепонок обох боків, дещо зближені між собою в нижньому відділі, 
отримують назву шлуночкових складок (lig. ventricularia). Еластичний конус (conus 

65 



elasticus) є нижньою частиною еластичної мембрани гортані й утворюється за рахунок 
еластичних волокон, які починаються на внутрішній поверхні пластинок щитоподіб-
ного хряща в ділянці кута. Звідси пучки віялоподібно розходяться таким чином, що 
передньо-нижні з них ідуть вертикально вниз і прикріплюються до верхнього краю 
дути перснеподібного хряща, утворюючи lig. conicum. Задньо-верхні пучки еластич-
ного конусу мають сагітальну спрямованість і вклинюються у просвіт гортані, закін-
чуючись на голосових відростках черпакуватих хрящів, ці волокна утворюють голо-
сові складки (lig. vocalis). 

М 'язовий апарат гортані складається з внутрішніх і зовнішніх гортанних м'язів. 
Усі м ' я зи гортані, крім одного, парні (рис. 2.2.4). 

Зовнішні м ' я зи розташовані на передній поверхні гортані, вони фіксують гортань 
у певному положенні й забезпечують її рухи в цілому вверх і вниз, вперед і назад, а 
також беруть участь у зміні положення великих хрящів гортані. Завдяки Їхній дії здій-
снюється зміна положення гортані в тій чи іншій мірі при ковтанні, позіханні, мовлен-
ні та співі. Наприклад, для високих голосів характерне більш високе положення гор-
тані, а при низькому тембрі голосу гортань розташована значно нижче. 

Д о зовнішніх належать такі м ' я зи гортані: 
1. М ' я з и груднинно-під'язикові (mm. sterno-hyoidei), які кріпляться своїми кін-

цями до під 'язикової та грудної кісток, при своєму скороченні фіксують під 'язикову 
кістку, зміщуючи її донизу. 

2. М ' я з и груднинно-щитоподібні (mm. sterno-thyreoidei), прикріплені до щитопо-
дібного хряща і грудної кістки, при своєму скороченні утримують гортань у низько-
му положенні, зміщуючи її донизу. 

3. М ' я з и щитопід'язикові (mm. thyreo-hyoidei), прикріплені до щитоподібного хря-
ща і під 'язикової кістки, при своєму скороченні зближують під'язикову кістку і гор-
тань, піднімаючи гортань угору. 

4. Перснещитоподібнйй передній м ' я з (mm. crico-thyreoidei anterior, m. anticus) 
парний, розташований між верхнім краєм дуги перснеподібного хряща і нижнім кра-
єм щитоподібного, при своєму скороченні нахиляє щитоподібний хрящ уперед і вниз 
та піднімає вгору дугу перснеподібного, зближуючи їх таким чином. Я к щ о при цьо-
му черпакуваті хрящі знаходяться у фіксованому положенні, то нахил щитоподібного 
хряща натягує і напружує голосову складку. 

М ' я з и груднино-щитоподібні підтримують гортань у певному положенні і запо-
бігають її значному зміщенню, при їхньому скороченні гортань опускається донизу, 
натягненість голосових складок зменшується, голос понижується. 

Перснещитоподібний передній м ' я з належить до м'язів, що натягують голосові 
складки. Одним кінцем він прикріплюється до зовнішньої поверхні перснеподібного 
хряща, другим - до пластинки щитоподібного (на всьому протязі її нижнього краю 
до нижнього рога і частково до його внутрішньої поверхні). М ' я з має форму розши-
реного доверху чотирикутника, він частково заповнює щілину між щитоподібним та 
перснеподібним хрящами, м 'язові пучки починаються від верхнього краю дуги перс-
неподібного хряща і, спрямовуючись уверх та латерально, віялоподібно розходять-
ся. У м 'яза чітко виділяються дві частини - пряма (pars recta), яка лежить спереду і 
має більш вертикальну спрямованість пучків, і коса частина (pars obliqua), яка має 
більш косе спрямування пучків і розташована дещо позаду та знизу від першої. При 
його скороченні щитоподібний хрящ нахиляється, наближається до перснеподібного, 
що сприяє натягуванню голосових складок і звуженню голосової щілини (рис. 2.2.5 і 
2.2.6). При скороченні перснещитоподібних м 'яз ів збільшується сила голосу та його 
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а в 
М'язи гортані: А - задня проекція; В - права латеральна проекція: 1 - epiglottis; 2 -
plica aryepiglottica; 3 - tuberculum cuneiformis; 4 - tuberculum corniculata; 5 - musculus 
aryepiglotticus; 6 - musculus arytenoideus obliqus; 7 - musculus arytenoideus transversus; 8 -
musculus cricoarytenoideus posterior; 9 - cartilago cricoidea; 10 — отвір для верхніх ларинге-
альних судин та внутрішньої гілки верхнього гортанного нерву; 11 — musculus arytenoideus 
obliquus, transversus; 12 - musculus cricoarytenoideus posterior; 13 - pars ventricularis musculus 

cricothyroideus; 14 - pars obliquus musculus cricothyroideus; 15 - os hyoidei. 

Рис. 2.2.4. М'язи гортані: С - сагітальний розтин; D - верхня проекція (за Netter 1994): 
1 - musculus aryepiglotticus; 2 - musculi arytenoideus obliquus, transversus; 3 - musculus 
cricoarytenoideus posterior; 4 - musculus cricothyroideus (зрізаний); 5 - epiglottis; 6 - musculus 
thyreoepiglotticus; 7 - musculus thyreoarytenoideus; 8 - musculus cricoarytenoideus lateralis; 9 -
processus vocalis cartilaginis arytenoidei; 10 - processus muscularis cartilaginis arytenoidei; 11 -
cartilago cricoideum; 12 - musculus cricoarytenoideus posterior; 13 - musculus cricoarytenoideus 
lateralis; 14 - musculi arytenoideus obliquus, transversus; 15 - musculus cricothyreoideus; 16 
— musculus thyreoarytenoideus; 17 — musculus vocalis; 18 - ligamentum vocale; 19 - cartilago 

thyreoidea. 
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висота. При їхньому ушкодженні сила голосу значно послаблюється, у деяких випад-
ках крик стає неможливим, тон голосу знижується й утворення високих звуків стає 
утрудненим або неможливим, голос втрачає мелодійність, звучить "на одному рів-
ні". Функція перснещитоподібних м 'яз ів має особливо важливе значення у співаків. 
Ці м 'язи можуть бути перенапруженими у випадку помилкового прагнення до роз-
ширення діапазону голосу вверх (як це нерідко буває у вокалістів-початківців), при 
виконанні партій у високій теситурі, роботі в невідповідній до типу голосу теситурі. 
У цих випадках основне навантаження лягає саме на цей м 'яз , щ о може призвести до 
порушень його функції. Також важливе значення цих м 'яз ів в утворенні фальцетно-
го звучання. Координація їхньої роботи з внутрішніми м 'язами в період мутації обу-
мовлює характер перебігу зміни голосу в підлітковому віці. У похилому віці атрофія 
волокон перснещитоподібного м ' я за у числі інших чинників обумовлює скорочення 
діапазону і слабшання голосу. 

Рис. 2.2.5. Схематичне зображення механізму натягнення голосових складок за рахунок на-
хилу щитоподібного хряща під час скорочення щитоперснеподібного м'яза (Юссон 1974). 
О — перснещитоподібне з'єднання, в якому знаходиться вісь обертання щитоподібного хряща. 
При його нахилі голосова складка (місце фіксації Л та В) подовжується й натягується, оскіль-

ки одна з точок фіксації зміщується в точку В' 

Щитоперснеподібний м 'я з як тензор забезпечує основний рівень натягнення го-
лосових складок і під час фонації працює разом з голосовим. Тонко диференційоване 
натягнення голосових складок безпосередньо під час фонації є результатом діяльнос-
ті голосового м ' я з а як високодиференційованого тензора. Антикус можна розглядати 
також як допоміжний аддуктор у випадку, коли голосові складки перебувають у ла-
теральному або проміжному положенні. Я к щ о голосові складки знаходяться у фона-
ційному положенні, цей м ' я з активно працює як натягувач (тензор). 

Низка авторів відзначають особливу роль щитоперснеподібного м 'яза в акті ди-
хання і створенні позитивного підскладкового тиску. У цьому м'язі за даними електро-
міографії Б. С. Крилов та співавтори (1984) реєстрували електричну активність як при 
вдиху, так і при видиху, яка значно посилювалась при гіперпное, вдиханні вуглекис-
лоти, при двобічній перерізці зворотніх нервів і послаблювалася при диханні чистим 
киснем. При цьому в одних ділянках м 'яза активність виникала при вдиху, в інших — 
при видиху, щ о може вказувати на те, що рухова іннервація різних волокон м 'яза здій-
снюється різними мотонейронами довгастого мозку. З ростом опору току повітря ін-
спіраторна та експіраторна активність м 'яза зростає, а з його усуненням при трахеос-
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Рис.2.2.6. Напрямок дії м'язів гортані, вплив на стан голосових складок: 
А - напрямок дії перснещитоподібного м'яза, його скорочення приводить до натягнення во-
кальних складок; В - напрямок дії заднього перснечерпакоподібного м'яза, його скорочення 
приводить до відведення вокальних складок; С - напрямок дії латерального перснечерпако-
подібного м'яза, його скорочення приводить до приведення вокальних складок; D - напрямок 
дії поперечного черпакоподібного м'яза, його скорочення приводить до приведення вокаль-
них складок; Е - напрямок дії голосового та щиточерпакоподібного м'язів, його скорочення 

приводить до розслаблення (релаксації) голосових складок 

томії ці два види активності зникають, отже, активність може виникати рефлекторно 
за рахунок позитивного підскладкового тиску. Експіраторна активність м 'яза має ве-
лике значення для безпосереднього контролю експіраторного опору гортані та опосе-
редкованого контролю дихання. 

Антагоністами перснещитоподібних м'яз ів є груднинно-щитоподібні м 'язи. 
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Перснещитоподібні та груднинно-щитоподібні регулюють діяльність внутріш-
ніх м 'яз ів гортані і відіграють важливу роль у звукоутворенні. При ушкодженні цих 
м'яз ів виникають суттєві проблеми голосоутворення, незважаючи на те, що внутріш-
ні м ' я зи зберігають свою функціональну активність. 

М. thyreo-hyoideus створює подвійну дію: по-перше, вона опускає під'язикову 
кістку, по-друге - піднімає гортань. Така ситуація обумовлена конкретною функці-
єю та відношенням гортані до такого цілеспрямованого руху. При акті ковтання, а та-
кож при утворенні особливого тону і тембру голосу цей м ' я з діє як підіймач гортані. 
При інших вимогах до акту ковтання, коли їжа знаходиться перед входом у страво-
хід, а також при зниженні тональності голосу цей м ' я з опускає під 'язикову кістку. В 
одному випадку під'язикова кістка відіграє роль нерухомої точки, в інших — неру-
хомою є гортань. 

Я к зазначено в роботах А. Митринович-Моджеєвської (1965), В. Г. Єрмолаєва та 
співавторів (1970); І .Максимова (1985) та ін., зовнішні м 'язи гортані беруть участь у 
здійсненні голосоутворюючої функції завдяки зміщенню щитоподібного хряща віднос-
но перснеподібного, що відбивається на ступені натягування голосових складок. Дані 
рухи проходять в перснещитоподібних суглобах. При цьому розслаблення голосових 
складок відбувається за рахунок верхньої групи м 'яз ів (щитопід'язикової та нижніх 
стискачів глотки), а їхнє натягування — нижньої групи м'язів, які опускають щитопо-
дібний хрящ (груднинно-щитоперснеподібний м 'яз) , та перснещитоподібного м 'яза . 

У фіксації положення гортані також беруть участь м 'язи шиї та глотки. Фіксація 
гортані здійснюється за допомогою подвійної підвісної системи. По-перше, гортань 
кріпиться безпосередньо до під'язикової кістки та опосередковано через під 'язикову 
кістку до основи черепа та нижньої щелепи. По-друге, хрящовий скелет гортані поєд-
наний з кількома точками кріплення на груднині. Отже, гортань підвішена між стер-
нальною та під 'язиковою групами м'язів, які мають спільну точку кріплення по Ііпеа 
obliqua щитоподібного хряща. Гортань та під 'язикова кістка постійно підлягають 
тракції у двох напрямках — каудальному та краніальному - за рахунок діяльності ан-
тагоністичних груп м'язів. Крім того, спрямована каудально під 'язикова група м'язів, 
поєднуючись з грудниною та лопаткою, прикриває та укріплює подібно до бандажу 
розташовані під ними м 'язи гортані разом з її скелетом та шийним відрізком трахеї. 
Система "під 'язикова кістка — гортань" має великі пластичні можливості для рухів 
у каудаЛьно-краніальному напрямку. Завдяки цьому, а також внаслідок "плаваючого" 
стану під'язикової дуги створюються умови для значної амплітуди рухів гортані у вер-
тикальному напрямку, латеральних переміщень гортані з більш обмеженою ампліту-
дою, для рухів ларингеальної хрящової коробки в передньому напрямку з іще більш 
обмеженою амплітудою (Максимов 1987). 

А.Митринович-Моджеєвська (1965) зазначає, що зовнішні м 'язи гортані функ-
ціонально пов 'язані з внутрішніми м 'язами, і порушення функції перших негативно 
відбивається на роботі всього голосового апарату. При ларингоскопії в таких випад-
ках не спостерігається ніяких відхилень від норми, а патологічні зміни стають явни-
ми лише під час утворення високих і низьких звуків. Автор підкреслює, що всі м 'язи 
гортані функціонують комплексно, а не кожна окремо. Вони виконують такі завдан-
ня: 1) роз ' єднують голосові складки під час вдиху і видиху; 2) зближують голосові 
складки і забезпечують їхнє змикання при фонації; 3) обумовлюють стабілізацію гор-
тані; 4) укріплюють голосові складки; 5) натягують голосові складки; 6) укріплюють 
вільний край голосових складок. 
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Внутрішні м 'язи гортані приводять у рух хрящі гортані, змінюють ширину її по-
рожнини та просвіт голосової щілини. 

Внутрішні м 'язи гортані описують в залежності від функції, яку вони виконують 
(див. рис. 2.2.4 та 2.2.6). 

Внутрішні м'язи.гортані розподіляються на три групи: 1) м'язи, що натягують го-
лосові складки та підвищують їх тонус; 2) м'язи, що розширюють голосову щілину; 3) 
м 'язи, що звужують голосову щілину. Причому кількість м'язів, які звужують голосо-
ву щілину, значно більша, ніж м'язів, що її розширюють. Перевага тонусу м'язів, які 
звужують голосову щілину, пояснюється необхідністю підтримання життєво важливої 
захисної функції гортані, яка запобігає потраплянню сторонніх тіл у нижчерозташова-
ні дихальні шляхи. М'язи-аддуктори походять з первинної сфінктерної мускулатури і 
шляхом подальшої диференціації вони досягай високої спеціалізації своєї діяльності. 

Відповідно до функціональної класифікації І. Максимов (1987) виділяє такі гру-
пи м'язів гортані: 

1) м'язи, що звужують голосову щілину шляхом зближення голосових складок — 
аддуктори, або фонатори; 

2) м'язи, що розширюють голосову щілину шляхом відведення голосових скла-
док - абдуктори, або дихальні; 

3) м'яЗй, що натягують голосові складки - тензори; 
4) м'язи, що нахиляють надгортанник. 
Основна філогенетична функція гортані - це здійснення механізму захисту ниж-

ніх дихальних шляхів, для чого гортань і сформувалась як окремий орган. Цей меха-
нізм реалізується шляхом закриття просвіту гортані і забезпечується діяльністю гру-
пи м'язів-аддукторів. У той же час, крім здійснення захисної функції, необхідної на 
якийсь певний нетривалий час, потрібно, щоб голосова щілина майже постійно була 
відкрита для забезпечення життєво важливої дихальної функції. Відкривання голосової 
щілини шляхом відведення (абдукції) го-
лосових складок здійснюється лише од-
ним м'язом, дуже потужним за м'язовою 
масою, але він несе велике навантажен-
ня, забезпечуючи під час усього життя 
людини найбільш важливу функцію ор-
ганізму - дихання (рис. 2.2.7 і 2.2.8). 

У високодиференційованому фе-
номені голосоутворення деякі елемен-
ти гортанної мускулатури (m. vocalis, m. 
anticus) набувають нового функціональ-
ного значення і відіграють провідну роль 
у цьому акті. Однак в силу динамічного 
синергізму їм у цьому допомагають інші 
м 'язи аддукторної групи, а також числен-
ні м'язові елементи зовнішньої мускула-
тури. Всі ці м 'язи утворюють функціо- ' „ „ „ „ 

• Рис. 2.2.7. Схема розташування внутрішніх 
нальну раму, лише завдяки якій стають , . , т „ . , , . J r J м язів гортані (Юссон 1974): 1—слабкі волок-
можливими високодиференційоваш фо- н а у в е н т р и к у л я р н и х с к л а д к а х , 2 - морганієві 
наторні рухи безпосередніх фонаторів — ш л у Н очки, 3 — м'язи голосової складки, 4 — 
ш. vocalis, m. anticus. Указані м 'язи впли- міжчерпакуваті м'язи, 5—задні перснечерпаку-
вають також на співвідношення струк- ваті м'язи, б—бокові перснечерпакуваті м'язи 
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1 2 3 4 

Рис. 2.2.8. Схематичне зображення положення та рухів черпакуватих хрящів у стані спокою 
(1) та при скороченні м'язів гортані (2-4) (Зарицький та співавт. 1984), 2 - скорочення задніх 
перснечерпакуватих м'язів зближує м'язові відростки черпакуватих хрящів, повертає хрящ 
навколо своєї вертикальної осі та відводить в сторону голосові відростки, розширюючи голо-
сову щілину; 3 - скорочення латеральних перснечерпакуватих м'язів; 4 — скорочення попе-

речного черпакуватого м'яза 

турнйх елементів ларннгеальної хрящової коробки і відповідно можуть змінювати 
розміри та масу функціональних елементів голосових складок при продукуванні різ-
них тонів із можливого голосового діапазону. Велика кількість м'язів-аддукторів, які 
здійснюють невітальну фонаторну функцію, обумовлюється забезпеченням у проце-
сі філогенетичного розвитку гортані як нового органа зі сфінктерно-м'язовим меха-
нізмом для життєво важливого нижнього відділу дихальних шляхів. Більшість м 'яз ів 
цієї групи утворена з первинного захисного м 'язового сфінктера при появі нової фо-
наторної функції шляхом тривалого еволюційного структурного ускладнення, що від-
повідає високодиференційованому характеру останньої (Максимов 1987). 

Д о тензорів голосової складки належать щиточерпакуватий м ' я з (m. thyreo-
arytenoideus). Передні кінці цього м 'яза широкою основою прикріплюються до за-
дньої поверхні щитоподібного хряща у куті, утвореному його пластинками, а задні — 
до бокового краю і голосового відростка черпакуватого хряща, причому пучки м 'я за 
охоплюють його. При скороченні щиточерпакуватого м 'яза голосові складки стають 
більш пружними і дещо звужують голосову щілину за рахунок свого потовщення. 
У цьому м 'яз і виділяють зовнішню частину (mm. thyreo-arythenoidei externus, pars 
lateralis), волокна якої переплітаються з волокнами голосового м 'яза , та внутрішню, 
яка утворює власне голосовий м 'яз . Внутрішній щиточерпакуватий м 'яз , голосовий 
(m. thyreo-arytenoidei internus, т . vocalis) разом з покриваючою його слизовою обо-
лонкою утворює справжні голосові складки. Медіально волокна голосового м 'яза фік-
суються в еластичному краю голосової складки (ligamentum vocale). Голосовий м 'я з 
при своєму скороченні забезпечує вібрацію голосових складок. 

Щиточерпакуватий зовнішній м ' я з (m. thyreo-arytenoidei externus) чотирикутної 
форми знаходиться на боковій поверхні порожнини гортані, він починається на вну-
трішній поверхні пластинок щитоподібного хряща, далі спрямовується назад і вверх 
і прикріплюється до латерального краю черпакуватого храща. При своєму скорочен-
ні ці м 'язи тягнуть черпакуваті хрящі наперед, медіально і дещо вниз, зближаючи їхні 
голосові відростки, а отже, і голосові складки. При скороченні цього м 'яза відбуваєть-
ся зменшення натягнення голосової складки, але збільшення її тонусу. 

Основне натягнення голосових складок забезпечує діяльність переднього перс-
нещитоподібного м 'яза , про який ішлося вище. При відсутності антагоністичної ак-
тивності з боку m. anticus т . vocalis викликає не тільки просте натягнення, але також 
і фактичне вкорочення голосових складок та наступне збільшення їхньої маси. 

Слід сказати кілька слів стосовно особливостей будови голосового м 'яза , оскільки 
він є основним у здійсненні процесу голосоутворення. У фоніатрії голосовому м 'язу 
надається особливе значення, він відрізняється від інших внутрішніх м 'яз ів гортані 
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не тільки специфікою розвитку, але і своєю будовою та особливими функціональними 
можливостями. М. vocalis є складовою частиною голосової складки і безпосередньо 
бере участь у генерації звуку. Якщо в інших внутрішніх м 'язах гортані волокна роз-
ташовуються паралельно або віялоподібно, то в голосовому м 'яз і вони мають різне 
направлення — уздовж, поперек і косо. Така архітектура робить цей м ' я з більш силь-
ним, а також дає можливість здійснювати скорочення не всього м 'яза , а лише його 
частини, що дуже важливо для процесу фонації. 

До сьогоднішнього дня не існує єдиної думки про хід волокон голосового м 'яза . 
Goertler (1950) вважає, що m. vocalis підрозділяється на два пучки: аріовокальний, 
який кріпиться з одного боку до черпакуватого хряща, та тіреовокальний, який крі-
питься до внутрішньої поверхні щитоподібного хряща (рис.2.2.9). Аріовокальний пу-
чок дуже інтенсивно іннервується великою кількістю нервових волокон. Волокна обох 
пучків кріпляться косо до lig. vocale, перехрещуються та фіксуються на зв 'язці поді-
бно "зубцям гребінця". Лише самі латеральні волокна йдуть паралельно краю голо-
сової складки. Наявність цих двох пучків волокон спостерігається тільки у людини і 
вважається необхідною умовою високодиференційованого голосоутворення. Р. Юссон 
вважав періодичне еліпсоїдне відкривання голосової щілини активним рухом відпо-
відно до нейрохронаксичної теорії і що рухи ці забезпечуються саме наявністю зазна-
чених пучків у структурі голосового м ' я за (Husson 1950, 1953). 

Дослідження В. С. Худобець (1963) показали, що на першому місяці життя дити-
ни голосові м 'язи розвинуті недостатньо. Волокна не доходять до черпакоподібних 
хрящів; від середини голосової зв 'язки вони направлені до переднього її віділу, окре-
мі м 'язові пучки сплітаються між собою. Ці сплетіння стають більш вираженими у 
2-3-місячному віці, коли, окрім повздовжнього спрямування волокон, виявляються 
волокна, що йдуть у косому напрямку. Після 7 - 8 років волокна голосового м 'яза до-
ходять до хрящів, їхнє направлення -поздовжнє, поперечне та косе. Про такий же хід 
волокон згадує і М. І. Фомичев (1949). М. С. Грачева (1956) вважає, що голосовий м 'яз 
до 7 - 8 років ще не сформований і лише до 11-12 років повністю формується як склад-
ний м'яз , будова якого притаманна в такому складному вигляді лише гортані людини. 

Отже, голосові м ' я зи у своєму остаточному вигляді починають формуватися з 
7-річного віку і лише близько 12 років набу-
вають вигляду окремого пучка, відокремлюю-
чись від зовнішньої частини щиточерпакуватих 
м'язів. Згідно з даними В. С. Худобець (1966), 
у період найвищого розвитку функціональних 
особливостей голосового апарату в осіб віком 
від 20 до 40 років м 'язові та еластичні волок-
на голосових складок досягають свого макси-
мального розвитку, а в 6 0 - 8 0 років спостеріга-
ється їхня атрофія. 

Голосові м 'язи найшвидше скорочуються 
у людському організмі. Вони мають значну ви-
тривалість і виняткову стійкість до значно під-
вищеного споживання кисню м 'язовою ткани-
ною. Подібно до міокарда, з яким вони мають 
спільне походження, а також до грудних м'яз ів 

Рис. 2.2.9. Розташування волокон голосо-
вого м'яза (за Goertter): а — аріовокаль-
ний пучок; t — тіреовокальний пучок, 
г — напрямок сумарного спрямування 
при одночасному скороченні обох пучків 
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деяких перелітних птахів голосові м ' я з и значною мірою придатні до анаеробного ме-
таболізму (И. Максимов 1987). 

До групи м'язів, що звужують голосову щілину, входять наступні м 'язи. 
Боковий перснечерпакуватий м 'я з (mm. crico-arythenoidei lateralis) (парний) є ан-

тагоністом заднього перснечерпакуватого. Прикріплюючись одним кінцем широкою 
основою до бокової і верхньої поверхні дуги перснеподібного хряща, а другим - до 
м 'язового відростка черпакуватого, він при своєму скороченні тягне м 'язовий відрос-
ток вперед і латерально, а голосовий відросток при цьому зміщується до середньої лінії 
і, переводячи голосові складки в стан аддукції, закриває майже всю голосову щілину. 

Поперечний черпакуватий (m. crico-arythenoidei transversus), або поперечний, м 'яз 
є єдиним непарним м 'язом гортані. Цей м ' я з розташований на задній поверхні черпа-
куватих хрящів, прикріплюється до м 'язових відростків та бічної поверхні обох хря-
щів. Він з ' єднує між собою обидва черпакуватих хрящі і при своєму скороченні збли-
жує їх між собою, сприяючи повному змиканню голосових складок, закриваючи го-
лосову щілину в її задній третині. Чим сильніше притискаються один до одного чер-
пакуваті хрящі, тим коротший відрізок голосових складок, який відтворює високий 
звук. (Див. пояснення в кінці розділу.) 

Косий черпакуватий (mm. crico-arythenoidei obliqui) м 'яз (парний) з 'єднує м'язовий 
відросток одного черпакуватого хряща з верхівкою іншого. Правий і лівий косий м 'я з 
перехрещуються один з одним. Останні два м 'язи поєднують обидва черпакуватих 
хрящі і зближують їх для досягнення повного змикання голосових складок. 

До групи м'язів, що розширюють голосову щілину, належить лише один м 'я з -
задній перснечерпакоподібний (mm. crico-arythenoidei posteriores, m. posticus), або за-
дній. Він починається широкою основою на задній поверхні широкої частини печат-
ки перснеподібного хряща і прикріплюється до м 'язового відростка черпакуватого. 
При своєму скороченні він повертає черпакуваті хрящі навколо своєї осі, унаслідок 
чого голосові відростки разом з прикріпленими до них задніми кінцями голосових 
складок розходяться в сторони і розкривають голосову щілину. Цей м ' я з забезпечує 
необхідне для дихання розширення голосової щілини, підтримуючи його постійно, 
крім періодів фонації. М. posticus самостійно здійснює свою функцію протягом усьо-
го життя людини і безпосередньо після серцевого м 'яза має найбільше життєво важ-
ливе значення для організму людини. 

Дії цього м 'яза допомагає певна кількість волокон m. cricopharyngeus ( т : constrictor 
pharyngis inferior), який повертає черпакуватий хрящ навколо його вертикальної осі 
і переміщує таким чином його м 'язовий відросток медіальніше, а голосовий — назо-
вні. У результаті такого руху відсовуються задні точки кріплення голосових складок 
і відкривається голосова щілина. 

Внутрішні м 'язи гортані розвиваються безпосередньо з міокарда і морфологічно 
подібні до нього, вони мають властивість (здатність) до фібриляції, ритмічної актив-
ності, чергування скорочення та розслаблення. 

Також у реалізації голосової функції певну роль можуть відігравати наступні 
м 'язи . 

Шлуночковий (m. ventricularis) Симановського - слабкий м 'я з у товщі вестибу-
лярних складок, знаходиться в пухкій тканині, при своєму скороченні зближує їх між 
собою. 

Черпакувато-надгортанний м 'я з (mm. aryteno-epiglotticus) простягається від вер-
хівки черпакуватого хряща до бокового краю надгортанника, звужує вхід у гортань і 
нахиляє надгортанник назад. Він є складовою частиною plica aryepiglottica. 
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Щитонадгортанний м ' я з (mm. thyreo-epiglotticus) знаходиться між внутрішньою 
поверхнею кута щитоподібного хряща і боковим краєм надгортанника, при своєму 
скороченні розширює вхід у гортань. 

Не слід забувати, що у формуванні голосу беруть участь також і м 'язи , що не сто-
суються безпосередньо структур голосового апарату. Точність і координованість рухів 
багатьох м 'яз ів гортані, надставної трубки, грудної клітки, діафрагми та інших м 'яз ів 
визначає якість голосу. При цьому тонус м'язів-синергістів і м'язів-антагоністів має 
бути ретельно збалансованим. Нормальний процес фонації може бути порушено як 
внаслідок гіпофункції, так і через гіперактивНість м 'язового апарату. 

Велика точність регуляції діяльності м'язів голосового апарату обумовлена склад-
ністю функціональних завдань, які реалізуються внаслідок їхньої діяльності. Мож-
ливість швидкої, тонкої і точної роботи забезпечують певні особливості їхньої будо-
ви та іннервації - наявність великої кількості різних типів закінчень рухових волокон 
гортанних нервів, невеликий розмір "моторних одиниць". Рухові (моторні) одиниці 
внутрішніх м 'яз ів гортані, на відміну від скелетних м'язів, складаються з невеликої 
кількості м 'язових волокон. Тоді як рухові одиниці скелетних м 'яз ів можуть містити 
до 2000 волокон, внутрішньогортанні м 'язи складаються всього з 2 - 3 таких волокон. 
У внутрішніх м 'язах гортані містяться мультиполярні кінцеві пластинки, найбільша 
кількість яких знаходиться в голосовому м'язі , найменша - у задньому перснечерпа-
куватому, а щитоперснеподібний та боковий перснечерпакуватий м 'язи обіймають в 
цьому плані проміжне положення. Невеликий розмір "моторних одиниць" голосових 
м 'яз ів у поєднанні з їхньою багатою іннервацією забезпечує швидку реакцію голосо-
вих складок на подразник (Крылов, Фельбербаум, Экимова 1984). 

У здорових людей при спокійному диханні у внутрішніх м 'язах гортані реєстру-
ється фазна електрична активність, яка зберігається навіть при затримці дихання (од-
нак амплітуда такої активності дуже невелика). Наявність такої активності під час за-
тримки дихання може вказувати на її зв 'язок з пропріоцеіітивним рефлекторним ме-
ханізмом, спрямованим на забезпечення тонусу внутрішньогортанних м 'яз ів у спокої, 
так звану позну активність (Faaborg- Andersen 1957). 

Аналіз результатів електроміографічного дослідження внутрішніх м 'яз ів гортані 
дозволив Б. С. Крилову, Р. А. Фельбербаум, Г. М. Зкимов ій (1984) зробити висновок, 
що для деяких внутрішньогортанних м 'яз ів властиві два типи активності: досить ви-
ражена періодична активність, яка з 'являється в ритмі дихання в певні фази (вдиху 
чи видиху) і менш виражена за частотою та амплітудою потенціалів постійна актив-
ність, яка не змінюється залежно від фаз дихання. Така постійна активність має то-
нічний характер, і її фізіологічне значення пов 'язане з фіксацією хрящів гортані та 
підтримкою тонусу голосових складок. Ця активність необхідна також для фіксації 
перснечерпакуватого з 'єднання. 

Складна і динамічна взаємодія внутрішніх м 'яз ів гортані в процесі здійснення 
дихальної, захисної та інших функцій стає можливою завдяки постійній регуляції їх-
ньої діяльності ЦНС. Поведінка цих м 'яз ів під час виконання різних функцій гортані 
може швидко і дуже тонко змінюватися якісно і кількісно залежно від різних факто-
рів, що визначають їхню діяльність. 

За експериментальними даними Б. С. Крилова, Р. А. Фельбербаум, Г. М. Зкимово ї 
(1984), одностороння екстирпація одного з внутрішніх м 'яз ів гортані по-різному від-
бивалася на характері1 та вираженості електричної активності інших залежно від функ-
ціональної значущості їх та видаленого м 'яза , а також від часу, який пройшов після 
екстирпації. Автори виявили, що зміни функціонального стану та діяльності інших 
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внутрішніх м 'яз ів гортані тим більші, чим більше функціональне значення мав ви-
далений м 'я з і чим більше часу пройшло після екстирпації. У результаті екстирпації 
щитоперснеподібного м ' я за з одного боку відбувається компенсаторне посилення ді-
яльності аналогічного м 'яза з іншого боку. У результаті однобічної екстирпації лате-
ральних м 'яз ів змінюється робота заднього перснечерпакуватого м ' я за цієї ж сторони 
гортані, що проявляється в скороченні чи напрузі цього м 'яза не тільки під час вдиху, 
як зазвичай, але і частково під час видиху, а також підсилюється робота латеральних 
м 'яз ів та щитоперснеподібного м ' я за інтактного боку гортані, що можна розглядати як 
компенсаторну перебудову діяльності м 'яз ів гортані. При видаленні заднього персне-
черпакуватого м 'яза відбувається найбільш виражена перебудова діяльності голосових 
та латеральних м 'яз ів гортані на боці виключення, яка здійснюється не на видиху, як 
зазвичай, а на вдиху. Автори роблять висновок, що поведінка м 'яз ів гортані в процесі 
здійснення різних її функцій — перш за все дихальної — може дуже тонко змінюватися 
в кількісному і якісному відношенні залежно від умов, забезпечуючи компенсаторно-
пристосувальні зміни, що вказує на тісний функціональний взаємозв 'язок кожного 
внутрішнього м 'яза гортані з іншими, а також на гнучкість і динамічність центральної 
нервової регуляції їхньої діяльності. Можливість перебудови діяльності внутрішніх 
м 'яз ів гортані в досить широких межах, яка носить компенсаторний характер і спря-
мована на організацію нової їхньої взаємодії, також проявляє велику пластичність та 
динамічність роботи цих м'язів, яка обумовлена перш за все пластичністю централь-
них нервових механізмів, що керують діяльністю внутрішніх м 'яз ів гортані. 

Денервація всіх привідних м'язів гортані (перерізка передньої гілки нижнього гор-
танного нерва) не усуває приведення голосових складок при диханні під час видиху. 
Такі рухи можуть здійснюватися за рахунок послаблення тонічної активності задніх 
перснечерпакуватих м 'яз ів та компенсаторного підвищення активності щитоперсне-
видного м 'яза . Діяльність привідних м 'яз ів гортані є вирішальною при виникненні 
підсиленого приведення — при здійсненні форсованого видиху, кашльового, чихаль-
ного, захисного рефлексів, закриваючої функції гортані при натужуванні та здійснен-
ні голосової функції. Більш виражене відведення голосової складки у такому випадку 
при вдиху може бути пов 'язане з відсутністю або різким послабленням протидії від-
відної - заднього перснечерпакуватого м ' я за — з боку антагоністично діючих по від-
ношенню до неї денервованих привідних — латеральних — м'яз ів цієї ж сторони гор-
тані (Крылова, Фельбербаум, Экимова 1984). 

Порожнина гортані має складний рельєф. 
Межа між нижнім відділом глотки та гортанню має добре окреслений контур — 

вільний край надгорлянника, черпаконадгортанні складки, у товщі яких у задніх від-
ділах розташовані клиноподібний та ріжкоподібний хрящі, утворюючи одноімен-
ні пагорбики, слизова оболонка черпакуватих хрящів та міжчерпакуватого простору 
(рис. 2.2.10). 

Зовнішня (лінгвальна) поверхня надгорлянника спереду межує з коренем язика, 
між ними розташоване заглиблення, поділене навпіл plica glosso-epiglottica medialis 
на дві рівні частини - валекули. Латерально валекули обмежені plica glosso-epiglottica 
lateralis. 

Латерально зовнішня поверхня черпакувато-надгортанних складок межує з гіпо-
фаринксом, утворюючи латеральні заглиблення - грушоподібні ямки. 

У порожнині гортані по обидві сторони від серединної лінії біля бокових стінок 
гортані розташовані дві пари горизонтально спрямованих складок слизової оболон-
ки: верхні — шлуночкові, або присінкові (вентрикулярниі чи вестибулярні), нижні — го-
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Рис. 2.2.10. Схематичне зображення входу в гортань 
(вигляд зверху); 1 — язик; 2 — валекула; З — отвір 
шлуночка гортані (морганієвого); 4 — голосовий 
відросток; 5 — грушовидний синус; 6 — трахея; 
7 — задня стінка гіпофаринксу; 8 — міжчерпаку-
ватий простір; 9 — горбок Санторіні; 10 — горбок 
Врисберга; 11 — черпакувато-надгортанна складка; 
12—голосова складка; 13 — вентрикулярна склад-
ка; 14 — petiolus; 15 — надгортанник; 16 — склад-
ка язиково-надгортанникова. Plica glossoepiglottica 

лосові. У товщі вестибулярної складки залягає нижній край чотирикутної мембрани, 
шлуночковий м ' я з та пухка тканина. Голосова складка більше виступає у просвіт гор-
тані, вона містить голосовий м 'яз та частину еластичного конуса — голосову зв'язку. 

У порожнині гортані виділяють вестибулярний відділ (присінок), голосовий від-
діл і підголосову порожнину (рис. 2.2.11). Присінок гортані зверху обмежений верх-
нім краєм гортані, знизу - вентрикулярними складками. Простір, окреслений вестибу-
лярними складками, називається вестибулярною щілиною (rima vestibuli). Голосовий 
відділ (глоттіс) зверху обмежений вестибулярною щілиною, знизу - голосовою (rima 
glottidis, rima vocalis), тобто щілиною, утвореною голосовими складками. Голосова 
щілина є найвужчим місцем гортані. У її просвіті розрізняють передню, довшу ліга-
ментну частину (вокальну, голосову) та коротшу задню — хрящову (дихальну) частини. 

Підголосовий простір має воронкоподібну форму, вузька частина якої знаходить-
ся угорі. Зверху ця порожнина обмежена краєм голосових складок і закінчується вни-
зу на рівні нижнього краю перснеподібного хряща. 

П р и ф р о н т а л ь н о м у р о з т и -
ні порожнина гортані має форму, 
що нагадує пісочний годинник: у 
середньому відділі вона звужена, 
у верхньому і нижньому — роз-
ширена (рис. 2.2.12). Підголосо-
ва порожнина практично не змі-
нює своєї конфігурації при різних 
функціональних станах. Вестибу-
лярний відділ гортані обмежений 
р у х л и в и м и структурами: звер-
ху — надгортанником, ззаду — 
ч е р п а к у в а т и м и х р я щ а м и , з н и -
зу - голосовими складками і з бо-
ків - вкритими слизовою оболон-
кою щиточерпакуватими м'язами. 
Зрозуміло, що завдяки рухливості 
стінок об 'єм і конфігурація вести-
булярного відділу гортані можуть 
значно змінюватися, що впливає 
на процес голосоутворення. 

Epiglottis 

Os hyoideum 

Plica ventricularis 
Ventriculus Morgagni 

Plica vocalis 

Recessus 
piriformis 

Cart. 
arytaenoidea 

Рис. 2.2.11. Сагітальний розріз внутрішньої поверхні 
гортані (за V. Lanz, Wachsmuth) 
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На бокових стінках гортані слизова оболонка утворює складки з пухкої тканини, 
залоз та слабко розвинених м 'язових волокон. Вони розташовані над голосовими — це 
так звані шлуночкові (вестибулярні) складки. Між голосовими і шлуночковими склад-
ками утворюються заглиблення зі щілиноподібним входом, що носять назву гортанних 
або морганієвих (Morgani) шлуночків. Під час співу і вимови низьких звуків ці шлу-
ночки розширюються, а при утворенні високих звуків - звужуються, однак роль їх у 
формуванні голосу невелика. М і ж черпакуватими хрящами і краями надгортанника 
теж утворюється складка слизової оболонки — черпакувато-надгортанна. 

Загалом величина і форма підскладкового простору, присінка гортані, а також мор-
ганієвих шлуночків постійно змінюється. Під час виголошення низьких звуків вони 
розширюються, і, навпаки, під час фонації високих зменшуються у своїх розмірах. 

На поперечному розрізі голосова складка має форму трикутника, вільний край її 
у вигляді верхівки виступає в порожнину гортані. Між голосовими складками (їхні-
ми вільними краями) утворюється голосова щілина. Верхня поверхня голосових скла-
док має білий, перламутрово-білий колір або колір слонової кістки. Голосова склад-
ка переважно складається з голосового м 'яза , ближче до її вільного краю знаходиться 
шар щільної сполучної тканини (частина еластичного конуса), яка називається голо-
совою струною (chorda vocalis). До цього шару кріпляться поперечні волокна голо-
сового м 'яза . 

Над передніми кінцями голосових складок, які розташовані у центрі внутрішньої 
поверхні кута щитоподібного хряща у вигляді передньої комісури, виступає вираже-
ний у більшому чи меншому ступені горбок (tuberculum epiglotticum, petiolus), який 
складається із залозистої тканини. 

Слизова оболонка внутрішнього від ділу гортані вкрита циліндричним миготливим 
епітелієм, який на голосових складках, міжчерпакоподібному просторі, черпакоподіб-
них хрящах, черпаконадгорлянкових складках, на язиковій і верхній частині ларинге-
альної поверхні надгорлянника переходить у багатошаровий плоский. У ділянці над-

гортанника та голосових складок сли-
зова оболонка щільно спаяна з розта-
шованими нижче тканинами. Lamina 
propria має різну товщину із неодна-
ково вираженим лімфоїдним шаром, 
який зовсім відсутній у медіальній 
частині голосових складок. Підсли-
зовий шар досить пухкий, особливо 
в ділянці грушовидних синусів, вен-
трикулярних складок, черпаконадгор-
танних складок, лінгвальної поверхні 
надгорлянника, черпакуватих хрящів, 
підголосової порожнини, що пояснює 
високу схильність слизової гортані 
до набряково-інфільтративних реак-
цій. У ділянці присінка гортані і про-
стору під голосовими складками під-
слизовий шар більше виражений у 

Рис. 2.2.12. Фронтальний розріз внутрішньої по- Дитячому віці. У ділянці шлуночків 
верхні гортані (вигляд ззаду) (за Benninghoff, гортані та черпакувато-надгортанних 

Goerttler) складок знаходяться скупчення лім-
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фоїдної тканини. В осіб молодого віку лімфоїдна тканина в ділянці шлуночків горта-
ні має таку вираженість, що її іноді називають ларингеальним мигдаликом Френкеля. 

М. Beninger et al. (1996), проводячи гістологічне дослідження здорових голосових 
складок у трупів, виявили, що власна платівка слизової оболонки гортані анатомічно 
може бути розділена на три шари. Найвищий поверхневий, або простір Рейнке, міс-
тить у собі розсіяні фібробласти з великим вмістом ретикулярних волокон і незначну 
кількість еластичних. Середній шар складається із значної кількості екстрацелюляр-
ного матриксу, колагенових та еластичних волокон і повільно переходить у глибокий, 
що складається із щільно акумульованого екстрацелюлярного матриксу і містить ко-
лагенові і еластичні волокна та помірну кількість фібробластів. Підслизова основа в 
ділянці голосових складок практично відсутня. 

Слизова оболонка гортані містить слизові залози змішаного мукозно-серозного 
типу, яких особливо багато в ділянці нижньої поверхні шлуночкових складок, гортан-
них шлуночках та підголосовій порожнині. У ділянці надгортанника та черпакуватих 
хрящів залоз дуже мало. Ці залози слугують для зволоження голосових складок. По 
краю голосових складок та на невеликому просторі під і над ними слизова оболонка 
гортані зовсім не містить залоз. Слизова оболонка голосових складок відрізняється 
від оточуючої слизової оболонки гортані своїм білим забарвленням. 

Іннервація гортані здійснюється двома гілками блукаючого нерва — верхнім гор-
танним (n. laryngeus sperior) і нижнім (поворотним) гортанним (n. laryngeus inferior 
seu n. laryngeus recurrens). Обидва нерви мають у собі як моторні, так і чутливі волок-
на, але перший в основному чутливий, а другий - руховий. 

Блукаючий нерв - змішаний, він має у своєму складі чутливі, рухові і секреторні 
волокна. Ядра блукаючого нерва (вегетативні, рухові, чутливі і секреторні) розташо-
вані на дні IV шлуночка стовбура мозку у "трикутнику" блукаючого нерва. Руховим 
ядром гортані вважається рухове ядро блукаючого нерва (n.ambiguus), розташоване 
у вентральній його частині каудальніше олив (n. ambiguus), яке має зв 'язок з близько 
розташованим ядром додаткового нерва (nervus accessorius). Певна частина волокон 
від ядра додаткового (спеціалізованого рухового) нерва вступає у блукаючий нерв і 
потім іннервує м ' я зи гортані (рис.2.2.13 і 2.2.14). 

Корінці блукаючого нерва виходять з довгастого мозку й утворюють стовбур, який 
виходить з порожнини черепа через передній відділ foramen jugulare. У ділянці цього 
отвору в стовбурі блукаючого нерва утворюється невелике потовщення — ganglion 
jugulare, трошки нижче по ходу нерва розташований ще один великий вузол — ganglion 
nodosum. Указані вузли складаються з біполярних клітин, від яких бере початок чут-
лива частина нерва. 

Сам блукаючий нерв поділяється на частини: головний його відділ простягаєть-
ся від виходу з головного мозку до ganglii nodosi, шийний — від ganglii nodosi до міс-
ця відходження поворотного нерва, а грудний - від кінця шийного від ділу до виходу 
з-під діафрагми, нижче починається черевний відділ вагуса. П о ходу блукаючого нерва 
розташовані два вузли - верхній ganglion jugulare, який містить сенсорні нейрони со-
матичних аферентних волокон, та нижній =— ganglium nodosum, який містить сенсор-
ні нейрони вісцеральної чутливості (див. рис.2.2.13). Блукаючий нерв за своєю будо-
вою є змішаним і містить чутливі і рухові волокна. 

Шийний відділ блукаючого нерва складається з 5000 волокон, 3000 з яких є афе-
рентними, а 2000 - еферентними (Крылов и соавт. 1984). 

Верхній гортанний нерв починається від вузла n. Vagus, який розташований на 
поперечних відростках першого і другого шийних хребців (ganglion nodosum) і на-
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вої щілини (див. рис. 2.2.15). Поворотний нерв також здійснює чутливу іннервацію 
стравоходу, трахеї і частково нижнього відділу глотки. Підходячи до гортані, нижні 
гортанні нерви в більшості випадків діляться екстраларингеально на рівні поєднан-
ня щитоподібного та перснеподібного хрящів на гілки (від 2 до 6) і входять у гортань 
ззаду від перснечерпакуватого з 'єднання. Частіше він ділиться на дві гілки - передню 
(переважно чутливу), що іннервує привідні м 'язи , поділяючись усередині гортані на 
низку рухових гілочок, а також здійснює чутливу іннервацію слизової оболонки гор-
тані нижче голосової щілини, та задню, яка іннервує всі внутрішні м 'язи гортані, крім 
переднього щитоперснеподібного. Передня гілка (ramus ventralis) дає розгалуження, 
які закінчуються в m. cricothyreoideus і т . aryepiglotticus. Передня гілка іннервує во-
кальні, щиточерпакуваті зовнішні, перснечерпакуваті бокові, черпакуваті косі, щито-
надгортанні та черпакувато-надгортанні м 'язи. Задня гілка (ramus dorsalis) закінчу-
ється в m. cricoarytenoideus dorsalis (задній перснечерпакуватий м'яз) . У складі rami 
communicantes m. anticus до неї приєднуються чутливі волокна з внутрішньої гілки 
верхнього гортанного нерва, які по дорсальній гілці прямують до слизової оболон-
ки голосових складок. Задня гілка спрямовується вверх, іннервує задні перснечерпа-

Рис. 2.2.14. Інервація гортані. А - права латеральна про-
екція. 1 - nervus laryngeus superior; 2 - nervus laryngeus 
superior, ramus internus; 3 - nervus laryngeus superior, ramus 
externus; 4 - musculus constrictor pharingis inferior; 5 -
musculus cricothyreoideus; 6 - musculus cricopharyngeus; 7 
- nervus laryngeus reccurens. В - права латеральна проек-
ція, видалена платівка щитоподібного хряща: 1 - nervus 
laryngeus superior, ramus internus; 2 - rami sensorii laryngis; 
3 - anastomosis; 4 - musculus aryepiglotticus; 5 - musculus 
thyreoepiglotticus;<J - musculi arytenoidei transversus et 
obliquus; 7 - musculus thyreoarytenoideus; 8 - musculus 
vocalis; 9 - musculus cricoarytenoideus lateralis; 10- musculus 
cricoarytenoideus posterior;// - facies articularis thyreoidea; 12 -
nervus laryngeus inferior: rami anterior et posterior; 13 - nervus 

laryngeus reccurens 

Рис. 2.2.15. Схематичне зобра-
ження початку і ходу нерво-
вих волокон блукаючого нерва 
від нижньої частини nucleus 
ambiguous до відповідних 
м'язів гортані (за Szentagothai, 
Husson): 1 - ядра блукаючого 
нерва у довгастому мозку; 2 -
верхній гортанний нерв; 3 -
нижній гортанний нерв; 4 - пе-
редні щитоперсневидні мязи; 

5 - м ' я з и гортані 



куваті та поперечні черпакуваті м 'язи та анастомозує внутрішньою гілкою верхньо-
го гортанного нерва. Рухова іннервація заднього перснечерпакуватого м 'яза в низці 
випадків забезпечується не однією, а кількома гілочками цього нерва, що підвищує 
надійність її діяльності і пов 'язане з особливою роллю цього м ' я за у здійсненні ди-
хальної функції гортані. 

У нижньому гортанному нерві людини виділено дві групи волокон. Діаметр нер-
вових волокон однієї групи — 14 мкм, а другої - 6 - 1 0 мкм. Нервові волокна діаме-
тром до 10 мкм становлять 17 % усіх волокон даного нерва і забезпечують інтрафу-
зарні м 'язові волокна різних внутрішньогортанних м'язів . Такий тип рухової іннер-
вації забезпечує дуже тонку і швидку скорочувальну реакцію внутрішніх м 'яз ів гор-
тані, яка реалізується як за рефлекторним механізмом, так і в результаті відповідних 
центральних впливів (Крылов, Фельбербаум, Экимова 1984). 

Гортанні нерви мають складну внутрішньостовбурову будову: вони містять не 
тільки безм'якушеві та м 'якушеві волокна різного калібру (розташовані у верхньому 
гортанному нерві у вигляді кабеля, а в нижньому - у вигляді внутрішньостовбурово-
го сплетіння), але також і нервові клітини та їхні скупчення (Солдатов 1948, 1952). 

Гілки верхнього та нижнього гортанних нервів анастомозують між собою. Слід 
зазначити, щ о передній щитоперснеподібний м 'я з іннервується тільки верхнім гор-
танним нервом, а задній перснечерпакуватий - тільки нижнім. Обидва гортанні нерви 
пов 'язані з симпатичними нервами, що обумовлює їхній судиннозвужувальний ефект 
та зв 'язок з секреторними волокнами (Дмитриев 1990). Отже, основний звужувач та 
основний розширювач гортані отримують іннервацію з різних нервів. 

Вважається, що іннервація гортані є однобічною та чітко визначеною, коли за пев-
ні зони і функції відповідає певна гілочка нерва. Однак низкою морфологічних дослі-
джень доведено, що рухова і чутлива іннервація гортані значно складніша. З 'ясовано, 
щ о внутрішня гілочка верхнього гортанного нерва, переважно чутлива, має і рухові 
волокна, які іннервують м 'язи, щ о оточують вхід у гортань: черпакувато-надгортанні, 
міжчерпакуваті, перснечерпакуваті та щитонадгортанні (Грачева 1949, 1956; Rueger 
1972; Bowden 1974). Отже, деякі м ' я зи гортані мають подвійну рухову іннервацію від 
верхніх і нижніх гортанних нервів. Особливо велике значення така подвійна іннер-
вація має для діяльності міжчерпакуватого м 'яза (Burger 1934; Friedman 1950). Деякі 
дослідники (Ogura, Lam 1953; Bowden, 1974) указують, що не лише всі привідні, але 
й усі відвідні м 'язи гортані мають таку подвійну іннервацію. Крім того, багато до-
слідників вважають, що іннервація гортані не є суворо гомолатеральною, а рухові та 
чутливі волокна переходять через серединну лінію гортані на її протилежну сторону, 
і деякі м ' я зи гортані іннервуються руховими волокнами як одноіменної, так і проти-
лежної сторони (Грачева 1949, 1956; Бикмухаметова 1962; Rethi 1963; Rueger 1972; 
Bowden 1974). Отже, існує і подвійна іннервація деяких внутрішніх м 'яз ів гортані за 
рахунок рухових волокон нижнього гортанного нерва та внутрішньої гілки верхнього 
гортанного нерва, а також перехресна іннервація від іпси- та контралатеральних ниж-
ніх гортанних нервів, окремі волокна яких переходять на протилежну сторону горта-
ні. Наявність перехресної іннервації підвищує надійність діяльності внутрішньогор-
танних м 'яз ів при здійсненні, головним чином, дихальної функції. Висока біологіч-
на значущість та життєва важливість для організму дихальної функції очевидно ви-
значає існування складного нервового забезпечення її внутрішніх м 'яз ів по різних, у 
різному ступені дублюючих один одного каналах. 

Б. С. Крилов, Р. А. Фельбербаум, Г. М. Екимова (1984) в експерименті спостері-
гали посилення електричної активності внутрішньогортанних м 'яз ів через 5 - 6 міс 
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після однобічної перерізки передньої гілки нижнього гортанного нерва у собак, щ о 
пов 'язане з наявністю додаткової рухової іннервації цих м'язів . Через 1 - 3 міс після 
перерізки така активність була різко послабленою, низькоамплітудною, постійною і не 
змінювалась залежно від фаз дихання; голосова складка зберігала рухи при диханні, 
однак приведення її було обмежене. У більш пізні терміни (через 6 міс. і більше) по-
ряд з виникненням слабко вираженої ритмічної активності спостерігалося деяке під-
силення приведення голосової складки. Компенсаторно підсилилася також електрич-
на активність щитоперсневидного м ' я за на боці перерізки. Після наступної перерізки 
нижнього гортанного нерва і на іншому боці така електрична активність зникала, що 
вказує на те, що джерелом додаткової іннервації є нижній гортанний нерв протилеж-
ного боку. Доказом наявності такої перехресної іннервації автори вважають також той 
факт, що електричне подразнення периферійного відрізка перерізаного гортанного не-
рва поряд з відповідями внутрішньогортанних м 'яз ів на боці перерізки в переважній 
більшості випадків викликало також відповіді в аналогічних м 'язах протилежної сто-
рони гортані. Однак вираженість таких відповідей була меншою, ніж на одноіменній 
стороні, латентний період - більшим, характеристики (фазність, інтенсивність) таких 
відповідей відрізнялися від іпсилатеральних, а викликалися вони більш інтенсивним 
подразником ( 3 - 8 В проти 1 В на одноіменному боці). 

У результаті однобічної перерізки задньої гілки нижнього гортанного нерва, яка 
іннервує відводячий (задній перснечерпакуватий) м 'яз , поряд з нерухомістю та пара-
медіанним положенням голосової складки через 1 - 3 міс після операції автори спосте-
рігали спочатку відсутність, а потім виникнення дуже слабкої, постійної електричної 
активності у цьому м 'яз і на боці перерізки. Через 5 - 1 2 міс у всіх собак відзначалося 
відновлення ритмічної електричної активності м 'яза на боці перерізки, яка була осо-
бливо вираженою під час вдиху, а в однієї тварини виникла навіть невелика рухливість 
голосової складки на стороні перерізки, синхронна з рухливістю голосової складки 
протилежного боку. Тонус голосової складки був досить вираженим, вона не прови-
сала і не була витончена, але залишалася нерухомою при диханні. 

У найбільшому ступені порушувала дихальну функцію гортані проведена автора-
ми (Крилов та співавт. 1984) однобічна перерізка всього нижнього гортанного нерва, 
яка одразу ж викликала повне припинення електричної активності всіх м'язів, які ін-
нервуються цим нервом, переміщення голосової складки в парамедіанне положення 
та її нерухомість при диханні. Через 30—40 хв після перерізки і в подальшому до 2 - 3 
міс потому в латеральних, голосовому та задньому перснечерпакуватому м 'язах не-
залежно від фаз дихання реєструвалися рідкі низькоамплітудні електричні потенці-
али. Через 5 - 1 2 міс електрична активність у денервованих м 'язах значно посилюва-
лась за частотою та амплітудою та відповідала ритму дихання. Голосова складка і в 
ці терміни обіймала парамедіанне положення, однак в однієї тварини спостерігалась 
її незначна рухливість. 

На підставі аналізу отриманих даних Б. С. Кряилов, Р. А. Фельбербаум, Г. М. Еки-
мова (1984) роблять висновок, що внутрішні м 'язи гортані іннервуються руховими во-
локнами нижнього гортанного нерва не тільки одноіменної, але і протилежного боку, 
тобто існує перехресна іннервація гортані, завдяки якій відбувається відновлення елек-
тричної активності денервованих після однобічної перерізки нижнього гортанного не-
рва внутрішньогортанних м'язів, відновлення електричної активності заднього перс-
нечерпакуватого м ' я за в більш пізні терміни після перерізки задньої гілки нижнього 
гортанного нерва, а також відновлення електричної активності латеральних і голосо-
вих м 'яз ів гортані після перерізки передньої гілки цього нерва. Підтвердженням існу-
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вання перехресної іннервації внутрішніх м 'яз ів гортані є результати серії досліджень, 
в яких електрична стимуляція периферійного відрізка нижнього гортанного нерва ви-
кликала одиничні двофазні позитивно-негативні електричні відповіді у м 'язах не лише 
одноіменної, але і протилежної сторони. Менша вираженість таких відповідей з про-
тилежного боку, а також більша, ніж з одноіменного боку, інтенсивність подразнення, 
необхідна для виникнення таких відповідей, указують на незначну кількість рухових 
волокон нижнього гортанного нерва, що переходять на протилежний бік гортані, які 
іннервують меншу кількість рухових одиниць м'язів. Це свідчить про меншу фізіо-
логічну значущість перехресної іннервації, ніж прямої. Відсутність рухливості голо-
сової складки на боці перерізки при наявності відновлення електричної активності 
денервованих м 'яз ів пояснюється тим, що число рухових волокон, які приходять у ці 
м 'язи з протилежного боку, недостатнє для забезпечення їхньої рухливості. Діяльність 
того невеликого числа рухових одиниць м'язів, яке іннервується додатковим джере-
лом, недостатня для забезпечення скорочення всього м 'яза , але завдяки перехресній 
іннервації денервовані м 'язи гортані повністю не атрофуються. 

Автори зазначають, що при звичайному нормальному диханні перехресна іннер-
вація гортані не має великого значення, основне керування діяльністю внутрішньо-
гортанних м 'яз ів здійснюється гортанними нервами одноіменного боку. Інші джерела 
рухової іннервації є допоміжними і включаються в діяльність тільки тоді, коли осно-
вне джерело виходить з ладу. Тільки тривале виключення основного каналу зв 'язку і 
керування викликає більш активну діяльність "запасного" — рухових волокон, щ о ви-
ходять від протилежного гортанного нерва: Це включення, яке має в основі централь-
ний механізм, здійснюється не одразу, а поступово, подібно до колатерального кро-
вообігу. Важливим поштовхом для його запуску є незвично посилена сигналізація з 
рецепторів гортані та дихальних шляхів, яка інформує центральну нервову систему 
про нові аеродинамічні умови, щ о виникли в дихальних шляхах унаслідок "полом-
ки" основного каналу. 

Оскільки в реалізації складної голосомовної функції беруть участь і інші органи 
голосового апарату, то і черепномозкові нерви, через які здійснюється регуляція їхньої 
діяльності, також беруть участь у цьому процесі. Трійчастий нерв іннервує м 'язи, що 
рухають нижню щелепу; лицьовий нерв - мімічні м 'язи ; язикоглотковий та блукаю-
чий нерв — м 'язи гортані та голосових складок, глотки, м'якого піднебіння, а також 
органів дихання. Язикоглотковий нерв є також чутливим нервом язика. Додатковий 
нерв іннервує м 'язи шиї, а під 'язиковий —г язика. Між гортанними гілками поворот-
ного нерва, язикоглотковими і додатковими нервами існує зв 'язок, що необхідно вра-
ховувати при вивченні механізмів голосоутворення, а також при проведенні анестезії. 

Центральна регуляція діяльності гортані здійснюється на різних рівнях ЦНС, але 
найкоротша рефлекторна дуга гортанних нервів проходить через довгастий мозок. Ядра 
блукаючого нерва, розташовані на дні ромбоподібної ямки в компактному сусідстві з 
ядрами інших черепних нервів, взаємодіють з деякими з них, а також поєднуються з 
підкірковими і кірковими центрами обох півкуль головного мозку, що забезпечує ін-
тегративні функції і симетричність рухів гортанних м'язів. 

Sh. S.Yin, W.W. Qui et al. (1997) указують на наявність асоціативних зв 'язків верх-
нього гортанного нерва з n. ambiguus з ретикулярною формацією, ядрами солітарно-
го тракту стовбура мозку. 

На думку І. Максимова (1987), нервово-м'язова структура голосових складок має 
підвищену чутливість до "дифузних" стимуляцій, що проходять крізь дифузні систе-
ми стимулювання та затримки. Moruzzi-Magoun (1949), Dempsey-Morisson (1960) на 
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основі аналізу клінічних спостережень, матеріалів нейрохірургічних операцій та екс-
периментального матеріалу роблять висновки, що така властивість голосових складок 
належить виключно до змін тембру голосу, його сили і пояснюється особливостями 
анатомічного розташування моторних ядер функціональної голосоутворюючої систе-
ми (IX, X, XI пари), що знаходяться в ретикулярній формації стовбура мозку. Цікаво, 
що ці ядра в середній частині ретикулярної формації отримують аферентну імпуль-
сацію від слуховестибулярних ядер (рис. 2.2^16). 

Рис. 2.2.16. Схема можливих екстрапірамідних шляхів фонації (поєднані автоматичні та реф-
лекторні рухи) (за Eyrie's) 

Аферентна імпульсація, передача якої забезпечується чутливими волокнами у 
складі гортанних нервів, має велике значення для реалізації функцій голосового апа-
рату. Вона забезпечує підтримання постійного "зворотного зв 'язку" функціональної 
голосової системи, а також реалізацію захисних рефлексів гортані. 

Для нормального функціонування голосового апарату велике значення має про-
пріоцептивна чутливість. Завдяки їй реалізується принцип зворотного зв'язку і склад-
на функціональна голосова система постійно підтримує певну рівновагу відповідно 
до функціональних завдань. Чим складніше таке завдання, тим тонші і точніші меха-
нізми регуляції застосовуються, тим більше "інформаці'ї" потрібно регулюючим цен-
трам. Оскільки спів — це достатньо складне завдання, то професіонали вокалу мають 
володіти "відчуттям стану голосового апарату". У співаків, наприклад, дуже розвине-
но відчуття стану м'язів під час дихання, фонації та артикуляції. 

Однак надмірна імпульсація також може мати негативні наслідки. Якщо протя-
гом тривалого часу на рецептори впливають подразники, які за силою і частотою пе-
ревищують межу витривалості, вплив периферійних подразників є надто сильним або 
слабким, але хаотичним, то координуючі центри можуть бути нездатними здійсню-
вати регулювання в таких умовах, і тоді гармонійність і рівновага в діяльності орга-
на чи системи порушується. 
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Краї голосових складок не мають тактильної чутливості, і під час фонації людина 
не відчуває коливань голосових складок. Це забезпечує захист ЦНС від впливу над-
мірної кількості подразнюючих сигналів. 

Одним із важливих структурних та функціональних елементів центральної і реф-
лекторної регуляції діяльності гортані є представництво її рефлексогенних зон на різ-
них рівнях ЦНС. 

Рефлексогенні зони гортані мають своє представництво в таламічній зоні кори го-
ловного мозку, що підтверджується появою біоелектричних сигналів в задньовентраль-
ному ядрі таламуса у відповідь на подразнення верхнього і нижнього гортанних нервів. 

Центральне представництво рефлексогенних зон гортані, чутлива іннервація яких 
забезпечується верхнім та нижнім гортанним нервом, на таламічному рівні локалізу-
ється в задньому вентромедіальному ядрі зорового бугра (див. рис. 2.2.16). При цьо-
му представництво в цьому ядрі рефлексогенної зони надскладкового простору гор-
тані, що іннервується верхнім гортанним нервом, знаходиться окремо від представ-
ництва в ньому рефлексогенної зони підскладкового простору гортані, який іннерву-
ється нижнім гортанним нервом, що може бути пов'язане з різним функціональним 
значенням рефлексогенних зон гортані. Це вказує на те, що нервові волокна окремих 
гілок блукаючого нерва, до яких належать верхні та нижні гортанні нерви, проходячи 
у складі цього нерва, не перемішуються між собою, а йдуть самостійними пучками 
до зорового бугра і проектуються у відповідному його ядрі переважно окремо. Таким 
же чином простежується і різне розташування представництва у вищерозташованих 
структурах ЦНС. Локалізація кортикального представництва верхнього та нижнього 
гортанних нервів, а відповідно, і рефлексогенних зон гортані, розташованих вище і 
нижче голосової щілини, також відрізняється. Представництво нижнього гортанно-
го нерва в зоровому бугрі локалізоване в тому ж ядрі, що і представництво верхньо-
го гортанного нерва, безпосередньо вище нього, а на кортикальному рівні - у ділянці 
між продовженням коронарної борозни та передньою ринальною комісурою, безпо-
середньо спереду від аналогічного представництва верхнього гортанного нерва. При 
електричному подразненні нижнього гортанного нерва аналогічні первинні відпові-
ді виникали і в каудальному відділі орбітальної звивини. Отже, саме в ці ділянки зо-
рового бугра та кори великих півкуль поступає інформація по аферентних волокнах 
верхнього та нижнього гортанних нервів. Це може вказувати на диференційований 
хід аферентних волокон верхнього та нижнього гортанних нервів у ЦНС. Диферен-
ційована локалізація представництв верхнього та нижнього гортанних нервів може 
бути пов'язана з різним функціональним значенням різних рефлексогенних зон гор-
тані, розташованих вище та нижче голосової щілини. Якщо рефлексогенні зони над-
складкового простору гортані в основному подразнюються струменем повітря під час 
вдиху та сторонніми тілами, то рефлексогенна зона її підскладкового простору пере-
важно подразнюється під час видиху, особливо форсованого, а також при рефлексах 
(кашльовому та чихальному) та при здійсненні голосової функції гортані (Крылов, 
Фельбербаум, Экимова 1984). 

Аферентні імпульси дихальних шляхів, які винакають переважно під час фази 
вдиху, спрямовуються по висхідних шляхах, що залягають у клиновидному (Бурдаха) 
та тонкому (Голля) пучках, які закінчуються біля клітин ядер цих пучків у довгасто-
му мозку. Другий нейрон після перехреста по середній лінії досягає таламусу. Звід-
си починається третій нейрон, який закінчується біля клітин задньої центральної та 
верхньої тім'яної звивин. Ці клитини мають асоціативні зв'язки з руховими зонами 
прецентральної звивини та дихальними зонами в орбітальному відділі третьої фрон-
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тальної звивини. Рефлекторна аферентна іннервація з рефлекторних зон глотки і гор-
тані через чутливі волокна верхнього гортанного та язикоглоткового нервів групують-
ся в окремий пучок (f. Solitarius, Krause), від ядра якого волокна досягають таламуса 
і прямують далі у кору (Максимоа 1987). 

Кортикальні рухові центри для м'язів гортані знаходяться в нижніх відділах пере-
дньої центральної звивини, нервові провідні шляхи вольової регуляції функції гортані 
представлені кортикобульбарним трактом, який, починаючись у передній центральній 
звивині, проходить через внутрішню капсулу і закінчується в ядрі блукаючого нерва 
(Eyries 1955; Penfield 1959). До того ж гортань має безумовно-рефлекторну аферен-
цію, яка, на думку Eyries (1955), входить до складу екстрапірамідного шляху, що че-
рез ядра thalamus та ретикулярну формацію доходить до ядер блукаючого нерва. Крім 
того, існують волокна, які в складі руброспінального тракту проходять через ретику-
лярну формацію стовбура мозку, а також олив. 

В. Г. Єрмолаєв та співавтори (1970) відзначають, що діяльність голосоутворюю-
чого апарату підпорядковується насамперед регулюванню кори головного мозку. Гор-
тань, разом з язиком, є найбільш кортиколізованим органом і має тісний нейрофізіо-
логічний зв'язок із ЦНС. 

Відомо, що центральний мовний апарат складається з кори головного мозку (пере-
важно лівої півкулі), підкіркових ядер, провідних шляхів, ядер стовбура (передусім до-
вгастого мозку) та нервів, що йдуть до дихальних, голосових і артикуляторних м'язів. 
Як вказує Митринович-Морджеєвська (1965), багато авторів вважають, що центри, 
які регулюють діяльність голосового апарату, розташовані в передній ділянці лобної 
долі великого мозку і знаходяться у тісному взаємозв'язку з руховим центром мови. 

Т. Б. Филичева та співавтори (1989) указують, що мовний акт здійснюється склад-
ною системою органів, в якій головна, провідна роль належить діяльності головного 
мозку. Скроневі звивини (верхні) є мовнослуховою ділянкою, куди потрапляють зву-
кові подразники (центр Верніке). Підкіркові центри відповідають за ритм, темп і ви-
разність мови. Центральний відділ слухового аналізатора розташований у корі вели-
кого мозку в ділянці скроневих звивин поряд із центром мови Брока, а також руховим 
гортанним та музичним центрами. 

Центри, що регулюють діяльність голосового апарату, розташовані в передній ді-
лянці лобних долей великих півкуль головного мозку і знаходяться в тісному зв'язку 
з руховими центрами гортані. Дихальна функція гортані контролюється центром, 
розміщеним на межі між середньою і нижньою лобними звивинами. За даними R. 
Husson (1960), у здійсненні розмови і співу беруть участь зони кори, які розташовані 
у скроневій і скронево-тім'яній долях, де знаходиться слухомовна зона (центр Верні-
ке), що забезпечує аналіз мовних звуків, і мовномоторна (центр Брока), яка виконує 
моторну координацію при мовних рухах. Тут також розміщені зони, що безпосеред-
ньо беруть участь у регулюванні продукування музичних звуків. Отже, регуляція ді-
яльності структур голосового апарату здійснюється кількома центрами, що перебува-
ють у тісному взаємозв'язку, а також при використанні тісних асоціативних взаємо-
дій з іншими структурами ЦНС. 

Кіркове представництво фонації поділяється на дві зони: первинну і вторинну 
фонаторні рухові зони - у нижній частині прецентральної звивини. Первинна зона 
займає парієтальну висхідну звивину позаду центральної роландової борозни і нале-
жить до ділянки загальної чутливості, за виключенням сенсорних аферентацій. Вони 
утворюють так звану соматосенситивну, або постцентральну зону. Її можна поділити 
на рівні, що відповідають різним частинам тіла (за Бродманом). Ці сенситивні зони 
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лежать в основі психічного усвідомлення власного тіла та його положення в навко-
лишньому середовищі. Вони формують у свідомості цілісне уявлення про своє тіло, 
"тілесну схему". Ця схема є основою соматогнозії і зосереджена в так званій гнос-
тичній корі. "Тілесна схема", утворена за рахунок різних органів, що забезпечують 
голосоутворення, у поєднання зі слуховим сприйняттям утворює "вокальну тілес-
ну схему". Вокальна тілесна схема подібно до контрольного табло отримує у будь-
який момент інформацію з периферії і здійснює оцінку функціонування всіх анато-
мічних компонентів голосової системи, дозволяючи також здійснити слухову оцінку 
кінцевого продукту - голосу. Відповідно до техніки голосоутворення та голосоведен-
ия, яка використовується, тілесна вокальна схема може змінюватися у суб'єктивній 
оцінці сили і характеру відчуттів, але топографія її дев'яти зон залишається незмін-
ною. (Докладніше про "вокальну тілесну схему" йтиметься у розділі 6.1.) Віднесені 
до соматочутливих та соматогностичних зон Бродмана (39 та 40) описані проекції ді-
лянок "тілесної схеми фонації"" займають 1, 2, 3 зони Бродмана у тім'яній висхідній 
звивині. Вони також тісно пов'язані з височними (скроневими) зонами 41 та 42 - кор-
тикальними проекціями слухової функції та з зонами 20, 21 та 22 - проекціями про-
цесів запам'ятовування. Вторинна фонаторна рухова зона займає задню частину пер-
шої фронтальної звивини на 4 см наперед від центральної борозни. Розташована на 
невеликій поверхні внутрішньої сторони, вона завертає на верхній край півкулі, за-
ймаючи все ж переважно внутрішню його поверхню. Коркове представництво горта-
ні має двосторонню локалізацію, більшість волокон іннервації здійснюють перехрест, 
лише 15-20 % кортико-бульбарного пучка досягають своєї сторони, унаслідок чого не 
спостерігається повний параліч м'язів гортані кортикального походження. У такому 
випадку визначаються тільки обмеження в амплітуді і силі рухів голосових складок. 
Крім того, спостерігається певна асиметрія, переважаюча роль одного з симетричних 
кіркових представництв фонації у людей з право- та ліворукістю. Наприклад, у по-
чатковій стадії гіпотонії правої голосової складки у правшів та лівої голосової склад-
ки у лівшів відзначається підвищення збудливості гортанних нервів порівняно з про-
тилежного боку (Максимов 1987). 

Функціональна асиметрія головного мозку у відношенні мови виявлена у числен-
них клініко-паталогоанатомічних, фармакодинамічних і психологічних досліджен-
нях (Иваницкий 1997), в яких показано, що у 90 % пацієнтів-правшів "центр мови" 
розташований у лівій півкулі (Костандов 1975). Однак описано наявність потенціа-
лу готовності (readness potential)— повільного негативного коливання електричної ак-
тивності, яке виникає в лобній ділянці в обох півкулях перед довільною мовною ді-
яльністю, тобто перед виголошенням слова. Причому в лівій півкулі воно достовір-
но більше, ніж у правій, отже, вербальна діяльність забезпечується спеціалізованою 
участю обох півкуль при частково вибірковій функціональній інтеграції ділянок лі-
вої гемісфери та більш дифузної, індивідуально варіабельної - правої (Кулаковский, 
Дубровинская 1997). 

Еферентні імпульси фонації проходять через різні рівні головного мозку, на яких 
до них додаються нові імпульси, що ускладнюють їхній вплив на вихідні кіркові 
аферентації. У схемі шляхів фонації окремо розглядаються дві основні форми рухів 
— вольові та автоматичні, або рефлекторні. Шлях вольових рухів фонації входить у 
tractus corticobulbaris, який спрямований разом з пірамідним шляхом, утворений ак-
сонами клітин кортикальної зони нижньої частини прецентральної звивини. Прохо-
дячи скрізь коліно внутрішньої капсули, ці шляхи перехрещуються у стовбурі моз-
ку і закінчуються в ядрах відповідних черепно-мозкових нервів. Цей головний шлях 
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відповідає вольовим м'язовим рухам, які здійснюються з великою точністю та ціле-
спрямованістю. Шлях автоматичних рухів фонації входить до складу екстрапірамід-
ного шляху і складається з трьох ланцюгів передачі. Перший ланцюг як частина пі-
рамідного шляху складається з екстрапірамідних волокон, частина яких виходить з 
первинної фонаторної зони. Ці волокна за напрямком їхнього ходу групуються своєю 
чергою у дві системи. Перша утворена волокнами, що йдуть з фронтальної кіркової 
ділянки. Звідси через crus pontocerebellare вони проходять у мозочкову кору і після 
переключення в ще одному синапсі вступають у зв'язок з зубчастим ядром (nucleus 
dentatus). Через crus pontocerebellare вони полишають мозочок і діляться на два вто-
ринних пучки, один з яких після переключення в таламусі досягає кори, а другий іде 
в низхідному напрямку до ретикулярної формації, після чого досягає ядер довгастого 
мозку. Друга система утворена волокнами, що також беруть початок у ділянці кірко-
вого представництва фонації і після перемикання в синапсі ядер corpus striatum пря-
мують до екстрапірамідних утворень - тіла Luys і особливо nucleus ruber, звідки по 
руброспінальному шляху досягають ретикулярної формації довгастого мозку. Ці дві 
системи екстрапірамідного шляху забезпечують координацію складних рухів при 
фонації, а також точні поєднані рухи м'язів-антагоністів. Другий ланцюг утворений 
бульбоцеребральним шляхом, який складається з волокон, що починаються частко-
во в бульбарній оливі, а частково — у чутливих ядрах довгастого мозку, які після си-
напса вступають у ретикулярну формацію. У цьому ланцюгу особливе значення ма-
ють чутливі ядра довгастого мозку, які регулюють діяльність мозочка. Третій ланцюг 
складається з бульбобульбарного шляху, по якому здійснюються зв'язки між чутливи-
ми, руховими та нейровегетативними волокнами в ретикулярній формації. Нервово-
м'язова структура голосових складок має особливо велику чутливість до так званих 
дифузних впливів — стимуляцій чи інгібіцій, які проводяться через дифузні системи 
"стимулювання" і "затримки" (Максимов 1987). 

И. Максимов (1987) зазначає, що координація фонації у ЦНС здійснюється на 
трьох рівнях (рис. 2.2.17): 

1) бульбарному — medulla oblongata, рівні перемикання імпульсів, що поступають 
з центрального рівня, які потім з рухових бульбарних ядер прямують до ларингеаль-
них м'язів. На цьому рівні може також функціонувати рефлекторна дуга зі спрощеною 
моносинаптичною структурою, яка діє як регулятор роботи рецепторних апаратів, що 
сприймають у числі інших відчуттів також і ступінь натягнення голосових складок; 

2) діенцефально-мезенцефальному, від якого залежить тонка координація рухів 
голосового органа і до якого входять: стовбурові ганглії (corpus striatum), рухові ме-
зенцефальні ядра (nucleus reticularis), мозочок та всі структури, які утворюють екс-
трапірамідний тракт. До другого рівня належать вегетативні центри, що керують пси-
хічними процесами настрою і впливають на голос; 

3) кортикальному, який керує свідомими рухами. 
Автор дає таку характеристику структур цих рівнів регуляції фонації. 
Довгастий мозок - місце розташування ядер блукаючих нервів (X), n. Glos-

sopharyngeus (IX), n. Acessorius (XI) та п. Hypoglossus (XII) - розглядається більшіс-
тю авторів як найнижчий рівень відображеної діяльності при фонації в її найбільш 
елементарному вигляді. Наявність такої фонації може бути доведена результатами 
клінічних спостережень, наприклад крик у стані глибокого наркозу, при ураженнях 
мозкової кори та діенцефальної ділянки. R. Husson (1962) вважає, що фонація при чи-
танні тексту тихим голосом, позбавленим виразних модуляцій, може бути результа-
том дії імпульсів, що поступають з довгастого мозку. Такі фоногенні імпульси сти-
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мулюються аферентною імпульсацією з системи слухового нерва (VIII), трійчасто-
го нерва (V) і чутливих волокон язикоглоткового (IX ) та блукаючого (X) нервів, що 
беруть участь у формуванні дуги завитково-зворотного рефлексу (Portmann 1962) та 
дуги тригемінально-зворотного рефлексу. Опосередковано бере участь у фонації та-
кож і ретикулярна формація даного рівня, яка забезпечує підтримку загального тону-
су і тонусу ларингеальної мускулатури. При органічних ураженнях довгастого мозку 
розлади фонації можуть бути обумовлені наявністю поширених патологічних проце-
сів, що охоплюють великі ділянки мозкової речовини, осередків крововиливів, захво-
рювань типу розсіяного склерозу, сирингомегалії, прогресивного бульбарного паралі-
чу, бокового аміоторофічного склерозу та ін. Залучення у патологічний процес одно-
часно багатьох бульбарних ядер обумовлює також і картатість клінічної картини, яка 
поєднує численні симптоми ураження глотки і гортані, що проявляються порушен-
нями голосової функції. Як правило, зміни голосу досить суттєві, і, зважаючи на зна-
чні зміни основних якостей фонації, зберігається лише можливість використання роз-
мовного голосу у досить обмеженому діапазоні, нерідко також розвивається афонія. 

Субкортикальний рівень складається з смугастого тіла (corpus striatum), таламу-
са та гіпоталамуса і здійснює різні функції, що відіграють значну роль у формуван-
ні вищої нервової діяльності, зокрема у проявах афекту (перша сигнальна система), 
у той час як функція інтелектуальної діяльності здійснюється корою головного моз-
ку (друга сигнальна система). 

Смугасте тіло - це парне скупчення сірої речовини у товщі півкуль великого моз-
ку, яке складається з чечевицеподібного ядра (палідум), філогенетично більш древньо-
го, та хвостатого ядра (неостріатум), більш молодого, воно має відношення до рухо-
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вої активності. Функція палідуму пов'язана з регуляцією адаптації м'язів індивідуму 
за рахунок зміни їхнього тонусу відповідно до вимог навколишнього середовища. Він 
бере участь також у формуванні і відтворенні автоматичних емоційних рухових ре-
акцій (наприклад, мімічних рухів), переважно елементарних. Функція неостріатуму 
більш визначена — здійснення контролю функціонування палідуму та інших розташо-
ваних нижче центрів, гальмування їхньої активності та координація деяких автома-
тичних рухів. При патологічних станах неостріатуму відзначається гіпер- або гіпото-
нія сфінктерної мускулатури гортані та спонтанні некоординовані рухи. М. Seeman 
(1965) запропонував стріопалідарну теорію патофізіологічного механізму заїкання. 
Цей же механізм викликає порушення розмовної (дизартрія) та голосової (гіперфунк-
ція) функцій при хореї, коли зміни неостріатуму перешкоджають його гальмівному 
впливу на палідум. Подібні явища спостерігаються і при хворобі Паркінсона: пору-
шення розмовної функції проявляються брадіартрією, а голосової - змінами динаміч-
них властивостей (у відношенні сили та втомлюваності), ритмічних і часових акцен-
тів (тривалість тону і темп) та розмовної мелодії (М. Seeman, 1965). 

Таламус - це утворення, у якому концентруються чутливі шляхи перед наступ-
ним їхнім розподілом відповідно до різних ділянок кори. Він певним чином впливає 
на елементарний рівень чутливої аферентації, надаючи їй афективного характеру. При 
таламічних синдромах відзначається особливий характер фонації, який має відтінок 
стогнання, жалібного причитания (Garde 1953). Отже, різні відчуття органовегетатив-
ного ґенезу при патологічних станах впливають на голосоутворення, знижуючи тонус 
ларингеальної мускулатури, що проявляється "знебарвленням" голосу та змінами його 
тембру. Неприємні відчуття передаються симпатичними нервами, а приємні - пара-
симпатичними. Періодичні та ритмічні зміни тонусу цих двох систем також вплива-
ють на голосову функцію. При вранішній симпатикотонії фонація утруднена, що по-
яснює певні неприємні відчуття під час співу у вранішні години. Спів після прийому 
їжі у зв'язку зі зниженням тонусу парасимпатичних нервів також дещо ускладнюється. 
Підвищення тонусу парасимпатичних нервів полегшує фонацію у вечірні години, тому 
найбільш якісне виконання вокальних партій спостерігається у вечірніх спектаклях. 

Гіпоталамус є вищим підкірковим центром вегетативної нервової системи, ім-
пульси якої викликають реалізацію елементарних функцій організму. При патологіч-
них станах гіпоталамусу порушуються такі первинні відчуття, як голод, спрага, сон 
та статевий інстинкт. Крім того, гіпоталамус обумовлює зміни настрою. Емоційні ста-
ни можуть не тільки впливати на стан голосу в позитивному або негативному плані, 
змінюючи його властивості, але і призводити до втрати голосової функції - афонії. 

Участь кори головного мозку у фонаторному акті особливо виражена у проду-
куванні високих голосових частот, значних голосових модуляцій, в яких проявляєть-
ся музичний компонент розмовного голосу, та у співочому голосі. На кортикальному 
рівні фонації здійснюється вольове, свідоме представлення тонового різновиду голо-
соутворення, яке поєднується з вираженням намірів. Початкові нервові імпульси при 
диференційованій та цілеспрямованій фонації виникають у кірковій руховій зоні екс-
трапірамідної системи, яке відповідає 6-му іюлю Бродмана, що пов'язане з таламо-
стріарною системою. Таким чином, моторика автоматичного характеру набуває вольо-
вого спрямування. При свідомому бажанні досягнути певної тональної висоти голо-
су, як і при вираженні музичного елемента фонації, абсолютно необхідна активність 
кіркового представництва слухового аналізатора. Відповідні кіркові представництва 
слухової і фонаторної (зокрема, для аддукторної функції гортані) систем знаходяться 
у безпосередній близькості. 
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Патологічні стани обширної поверхні кортикального рівня характеризуються час-
тіше за все випадінням кіркових функцій, голосові розлади у таких випадках прояв-
ляються переважно у поєднанні з підкірковою (діенцефальною, таламостріарною) 
симптоматикою. Наприклад, при деяких формах епілепсії хворі не можуть встанов-
лювати свій голос на заданій висоті тону і підтримувати її. В інших випадках (напри-
клад, при міоклонус-епілепсії) визначаються клінічні прояви у коливаннях вокального 
м'яза у вигляді уповільнення і прискорення їхнього ритму, що відповідає церебральній 
аритмії, яка реєструється на електроенцефалограмі. При дитячих церебральних па-
ралічах поряд з нервово-м'язовими розладами у рамках дихальних рухів спостеріга-
ються чітко виражені мовні та голосові порушення - дизартрія (браділалія та браді-
артрія), голос стає монотонним та монодинамічним, з носовим відтінком. При сеніль-
ній деменції, обумовленій атеросклеротичними та атрофічними процесами, а також 
хворобі Альцгеймера розвиваються дизартрія, амнестична афазія, можливо - ехола-
лія. При обмеженій кортикальній локалізації патологічного процесу, переважно функ-
ціонального характеру, розвиваються розлади співочого голосу, продукування якого 
утруднюється і навіть стає неможливим. Розмовний голос, якщо патологічний стан 
не пов'язаний з порушеннями у більш низько розташованих фонаторних центрах, бу-
ває збережений повністю. 

Порушення у кіркових центрах проявляється значним звуженням голосового то-
нового діапазону. Часто відзначається неточність інтонації, хворі при співі фальшив-
лять, їм складно здійснити вольову корекцію висоти тону. Підтримання заданого тону 
також утруднене і характеризується флуктуацією з різною частотою та періодичніс-
тю. Іноді спостерігаються неприємні "розхитування" голосу та "поштовхи". Свідома 
вольова компенсація цих недоліків, що супроводжується аудіопсихічною напругою, у 
дуже короткі терміни призводить до голосової втоми та появи головного болю. Сила 
голосу знижується. Витрата повітря збільшується, що викликає задишку. Виникають 
труднощі диференційованої фонації, які відбиваються на виразності виконання, уна-
слідок чого співак втрачає контакт з публікою (Максимов 1987). 

Дослідження, проведені Lalakea et a l . (1997), указують на пріоритетне значення 
стовбуромозкової регуляції рефлекторних функцій гортані. У роботі S. Cohen et al. 
(1993) в гострому експерименті на морських свинках показано, що центральна регу-
ляція рефлекторною діяльністю гортані здійснюється саме на рівні стовбура мозку. 
Так, при викликанні ларингеального хеморефлексу у під дослідних тварин було вста-
новлено, що у свинок із пролонгованим апное мали місце зрушення в латентності 
хвилі РЗ ларингеальних стовбуромозкових потенціалів. У своїх роботах Lalakea et al. 
(1989), Yin et al. (1997) вивчаючи активність стовбуромозкових структур у людей та 
тварин при стимуляції верхнього гортанного нерва шляхом вібрації та електростиму-
ляції, зареєстрували відповіді стовбура мозку, які були трактовані, як електричні по-
тенціали у відповідь на стимуляцію верхнього гортанного нерва. 

Співставляючи результати своїх досліджень з результатами, Lalakea (1990), Fuku-
yama et al. (1993), Anonsen et al. (1989), Isogai et al. (1983), Yin et al. (1997), Cohen et al. 
(1998) дійшли висновку, що пік РЗ ларингеальних викликаних потенціалів відобра-
жає активність ядер солітарного тракту стовбура мозку. 

У 1976 p. Sasaki С. та Suzuki М., вивчаючи центральні механізми рефлексів гор-
танних м'язів, зазначили, що детальне дослідження центральної регуляції моторної 
функції гортані має перспективи для клінічного застосування при вивченні функ-
ціональних розладів голосоутворення. 
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Експериментальні дані свідчать про те, що чим більше високоорганізована твари-
на, тим складніше центральна регуляція функції гортані. Кортикальна регуляція функ-
ції гортані особливо важлива для здійснення її голосової функції. Причому однією з 
найбільш важливих кортикальних структур, що забезпечують регуляцію як соматич-
них, так і вісцеральних функцій організму, є лімбічна кора, особливо передні її відді-
ли. Зони переднього від ділу лімбічної кори мають специфічний вплив на діяльність 
внутрішніх м'язів гортані, характер і вираженість якого залежить від виду та функці-
ональної значущості цих м'язів. Наявність регулюючого впливу лімбічної кори, крім 
іншого, забезпечує складну цілісну реакцію організму, що включає як соматичні, так 
і вегетативні компоненти і включає реакцію як нервово-м'язового апарату гортані, так 
і серцево-судинної та дихальної систем у відповідь на адекватні подразники. 

И. В. Плешков, 3. И. Аникеева (2003) зазначають, що мова і спів людини здійсню-
ються в результаті діяльності багатьох органів і систем (органів дихання, черевного 
пресу, порожнини рота, глотки тощо), яку координує головний мозок з розгалуженою 
системою нервових зв'язків. Залежність голосової функції від стану центральної і пе-
риферичної нервової систем визнана багатьма дослідниками. 

Дослідження функціонального стану ЦНС та центральних від ділів слухового ана-
лізатора за даними ЕЕГ, КСВП та ДСВП, проведені Т. А. Шидловською (1993,1998) у 
хворих на функціональні розлади голосоутворення, доводять важливе значення цен-
тральних механізмів регуляції для здійснення фонаторної функції. 

Однак у зв'язку з особливо складними умовами дослідження високодиференці-
йованої, притаманної тільки людині фонаторної функції, що грунтується насамперед 
на роботі специфічних анатомічних субстратів та їхній складній взаємодії, тонкі ме-
ханізми фонації залишаються остаточно не з'ясованими (Максимов 1987). 

Симпатичну іннервацію гортань отримує переважно з верхнього шийного і шийно-
грудного (зірчастого) симпатичних вузлів, більша частина цих волокон входить до 
складу верхніх гортанних нервів, утворюючи окремий пучок, частково - нижніх. Не-
значна частина симпатичних волокон вступає у гортань разом з гортанними артерія-
ми. Симпатична іннервація гортані має аферентні та еферентні волокна, забезпечує 
чутливість, здійснює регулюючі і трофічні впливи. Парасимпатична іннервація гор-
тані здійснюється за рахунок блукаючого нерва. Симпатична іннервація гортані бере 
участь у здійсненні захисної функції гортані, однак вагальна її іннервація забезпечує 
більш термінові і лабільні процеси, пов'язані з перебігом цієї функції. 

Гортань отримує кровозабезпечення від щитоподібної артерії, яка дає верхню і 
нижню гортанну артерії, а також щитоперснеподібну. Одноіменні вени збирають кров 
від гортані і впадають у верхню і нижню щитоподібні вени. Найменше кровозабезпе-
чення в гортані мають справжні голосові складки, а найбільше - вестибулярні. 

Лімфатична мережа гортані утворена двома системами - верхньою та нижньою, 
які відділені між собою голосовими складками. Голосові складки не містять лімфатич-
них судин. Лімфатичні судини обох систем пов'язані з міжчерпакуватим простором. 
Густа сітка лімфатичних судин верхнього рівня системи розташована в ділянці над-
горлянника, шлуночкових складок, шлуночків гортані та черпакувато-надгортанних 
складок, особливо розвинена в черпакуватих ділянках. Лімфатичні судини з присінка 
гортані проникають у її шлуночки, де поєднуються з лімфатичними вузлами цієї ді-
лянки. З верхнього відділу гортані лімфа відводиться до лімфатичних вузлів, розта-
шованих уздовж внутрішньої яремної вени і на рівні поділу загальної сонної артерії. 
Лімфатичні судини нижньої системи утворюють менш виражену сітку, причому на 
передній і задній поверхні лімфозабезпечення розвинуте більш інтенсивно. Лімфа-
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тичні судини цього відділу впадають в лімфатичні вузли, які знаходяться спереду від 
перснещитоподібної зв'язки, у шийні вузли, розташовані вздовж внутрішньої ярем-
ної вени та у вузли передтрахеального простору. 

Протягом всього життя людини, від самого народження до похилого і старечо-
го віку, у голосовому апараті відбуваються певні зміни, пов'язані як з його ростом та 
розвитком, так і з інволюційними процесами. Ці процеси відбиваються на голосоут-
воренні і мають певні особливості, притаманні кожному періоду життя людини. 

Слід зазначити, що розвиток і будова окремих частин голосового апарату дити-
ни має низку особливостей, що відбиваються на якості голосоутворення. Враховуючи 
те, що частота порушень голосу у дітей досить велика і має тенденцію до збільшен-
ня, ми торкнемося деяких важливих моментів щодо особливостей голосоутворюючої 
системи у дитячому віці, адже голос дитини має велике значення в його розвитку, у 
спілкуванні з дорослими і однолітками, формуванні особистості. 

Отже, особливостями голосового апарату дитини є: диспропорція в розвитку окре-
мих частин голосового апарату; високе положення гортані; відсутність поступовос-
ті розвитку і наявність стрибків у цьому процесі; наявність у загальному періоді роз-
витку голосового апарату таких інтервалів, коли розвиток окремих частин перебігає 
майже непомітно; різний термін закінчення формування окремих частин голосового 
апарату; несформованість голосового м'яза до 11—12 років; переважання фальцетного 
механізму голосоутворення за рахунок активності перснещитоподібних м'язів; вели-
ка кількість слизових залоз у всіх відділах гортані, наявність лімфатичної та поєдну-
вальної тканини, яка заміщує у ранньому віці відсутні голосові м'язи (Орлова 2002; 
Доронина, Калгушкина 2007 та ін). 

Нижче ми наводимо деякі відомості щодо розвитку і особливостей голосового 
апарату у дітей, описані JL М. Дорониной, А. А. Калгушкиной (2007). 

Гортань немовлят інтенсивно росте тільки на першому році життя. У хлопчиків 
це особливо помітно в перші три місяці, а також на 8 і 9 місяцях після народження. У 
дівчаток же такий ріст спостерігається протягом одного та потім 4—7 місяців життя. 

Справжні голосові складки в процесі росту поводять себе інакше, ніж гортань. 
Голосові складки інтенсивно ростуть до кінця першого року життя. Завдяки нерівно-
мірному росту різних частин голосового апарату голос дитини змінюється за своїми 
основними якостями: за висотою, гучністю, тембром, діапазоном, регістром, за три-
валістю звучання. 

До анатомо-фізіологічних особливостей дитячого голосового апарату також на-
лежать: досить високе положення гортані — на рівні CIV — CV хребців, тобто вище, 
ніж у дорослих; велика кількість слизових залоз у всіх відділах гортані, а також лім-
фатичної та поєднувальної тканини, яка в ранньому віці замінює собою відсутні го-
лосові м'язи. 

Голосові м'язи розвиваються приблизно до 10-11-річного віку, тому в дітей до 
10 років спостерігається фальцетний механізм голосоутворення. У здійсненні цього 
механізму головну роль відіграє перснещитоподібний м'яз. Власне голосові м'язи в 
механізмі фальцету участі не беруть. Приблизно з 10 років голосові м'язи оформлю-
ються у самостійну частину голосового апарату і беруть активну участь у керуванні 
голосовими складками. Таким чином, починає формуватися інший механізм фонації 
- грудний, який спочатку використовується лише частково. На нижніх нотах діапазо-
ну починає включатися грудне звучання, а на верхніх зберігається фальцетне. Фор-
мується так зване мікстове (змішане) звучання. На низьких нотах голосові складки 
змикаються повністю, а на високих зберігається вузька лінійна щілина, характерна 
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для фальцету. У віці 10—11 років у процесі голосоутворення беруть участь як зовніш-
ні, так і внутрішні м'язи гортані. 

Приблизно у цьому ж віці закінчується формування рецепторного апарату гор-
тані. У голосоутворенні беруть участь увсі м'язи гортані, при цьому вони скорочу-
ються по-різному залежно від завдань, які виконує голосовий апарат. Роль зворотно-
го зв'язку органів голосового апарату часом дуже велика, тому пропріоцептивні ім-
пульси є дуже важливим фактором в утворенні голосу. 

Унаслідок нерівномірності росту різних частин голосового апарату голос дитини 
змінюється за силою, висотою, тембром, регістром, діапазоном. Діапазон голосу хлоп-
чиків і дівчаток від 7 до 10 років звучить однаково і дорівнює приблизно октаві в ін-
тервалі Ре1-Ре2, найбільш природне і легке звучання в інтервалі від Фаі до До2. Діа-
пазон голосу дітей від 10 до 14 років дещо ширший - від До 1 до МІ2 та Фа2, найбільш 
зручним є інтервал Мі1-Ре2, МІ2. У 14—16-річних дітей діапазон голосу розширюєть-
ся, може бути до двох октав, оптимально звучить у діапазоні Сії—Фа2 (Орлова 2002). 

Мутаційні зміни голосового апарату підлітків описані нами в окремому розділі 
цієї монографії. 

Слід зазначити, що дитячий голос потребує дуже уважного ставлення, оскільки 
порушення голосової функції можуть вплинути на розвиток мови дитини, її нервово-
психічний стан, порушити спілкування і надалі стати причиною неповноцінності го-
лосового апарату дорослої людини. Тому фоніатр має бути готовим до певних склад-
ностей при діагностиці патології голосу у дітей і враховувати анатомо-фізіологічні 
особливості при обстеженні голосового апарату дітей. Зокрема, складність визначення 
функціональної гіпотонусної дисфонії в дитячому віці полягає в тому, що дуже часто 
неповне змикання голосових складок є фізіологічним станом і обумовлене фальцет-
ним механізмом голосоутворення. 

При нормальних умовах розвитку після пубертатного періоду та фізіологічної 
мутації голос набуває своїх характерних якостей і досягає досконалості приблизно у 
36-річному віці. Як безпосередній виконавець фонаторної функції, гортань розвива-
ється у прямій залежності від свого функціонального навантаження, що виражається 
не лише в голосових якостях, але і в морфологічному аспекті. Дихальна функція до 
цього віку також досягає свого вищого розвитку, ємність легень стає максимальною, 
після чого починається дуже повільний, але неухильний зворотний розвиток. Однак 
у осіб, які використовують голос у своїй професії, гортань, особливо її мускулатура, 
отримує значний розвиток. Морфологічні і фізіологічні характеристики гортані у та-
кому випадку можна пояснити дією активної функції блукаючих нервів, перш за все 
обумовленою тією роботою, яка здійснюється органом. Наслідком цього є підсилена 
метаболічна активність ларингеальних м'язів, посилене їхнє кровозабезпечення і від-
повідно прискорене нарощення м'язової маси. Імпульси, які поступають з ядер блу-
каючих нервів, індукуються вторинно з гіпоталамусу, точніше — з верхнього відділу 
передньої долі гіпофізу. У результаті цього посилено виділяються соматотропні гормо-
ни, які, впливаючи на загальний фізичний розвиток, також мають специфічний вплив 
на розвиток гортані при зростанні вимог до цього органа. Приклади підсиленого аук-
сотрофного впливу на гортань відзначаються у тих співаків, які протягом своєї вико-
навчої діяльності змінюють якості голосу і набувають інших, відмінних від попере-
дніх, відповідно до застосування голосу - ліричні голоси переходять у число драма-
тичних. Таке "визрівання" голосу спостерігається особливо часто у більш низьких чо-
ловічих голосів - басів, які набувають з віком повноцінного звучання (Максимов 1987) 
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Тривалий час вважалося, що вікові зміни голосу є лише результатом кальцино-
зу хрящів гортані. Окостеніння хрящів гортані при фізіологічній нормі починається 
досить рано - приблизно у 18-20 років, повне окостеніння тканин наступає у чолові-
ків приблизно у 50 років, у жінок - 75. Такий процес особливо виражений і рано по-
чинається у щитоподібному хрящі у чоловіків. Перснеподібний хрящ кальцинується 
не повністю. Черпакуваті хрящі костеніють пізніше, цей процес завершується у гли-
бокій старості. Голосові відростки цих хрящів не костеніють взагалі протягом усьо-
го життя людини, особливо у людей, які використовують голос у своїй професії. Од-
нак кальциноз не є основною причиною старечих змін гортані. На фоні фізіологіч-
них загальних геріатричних змін голосова функція менше залежить від календарних 
умов, але значно - від біологічного віку. Зміни голосу в похилому віці обумовлюють-
ся насамперед біологічними процесами, які розвиваються з пониженням загального 
м'язового тонусу, обмеженням рухливості в суглобах гортані у поєднанні з осифікаці-
єю її хрящів, пониженням збудливості і нервово-руховими змінами, зниженням плас-
тичності, уповільненням рухових реакцій, ендокринними змінами (Максимов 1987). 

Гортань виконує три важливі функції: дихальну, захисну і голосову. 
Усі ці функції можливі лише в результаті узгодженої і координованої діяльності 

внутрішньогортанних м'язів. Беручи до уваги те, що всі ці функції не є стабільними і 
постійними, а їхня вираженість і характер, а також час перебігу змінюються в досить 
широких межах, стає зрозумілим, що складно координована діяльність внутрішньо-
гортанних м'язів також може суттєво, швидко і різнонаправлено змінюватися. Мож-
ливість змін діяльності внутрішньогортанних м'язів забезпечується потужною, різ-
нобічною і складною системою нервової регуляції, яка локалізується на різних рівнях 
нервової системи. Зважаючи на те, що всі функції гортані можуть бути довільними, 
велике значення в таких регуляторних процесах відіграють кіркові центри. Динаміч-
ність, узгодженість і точність діяльності гортані можливі завдяки наявності централь-
ної, особливо кортикальної регуляції. Доцільність і ефективність таких центральних 
впливів на гортань контролюється складною сигналізацією з рецепторів гортані, пе-
реважно механорецепторів, а також пропріорецепторів гортанних м'язів, що здійсню-
ють коригуючий вплив на діяльність центральних регуляторних механізмів гортані 
за принципом зворотного зв'язку. Усе це стосується як дихальної функції гортані, що 
здійснюється переважно за відповідними командами з автоматично працюючого ди-
хального центру, так і захисної функціїї, вмикання якої реалізується за рефлекторним 
механізмом з хемо- та механорецепторів. Ще в більшому ступені це стосується голо-
сової функції, кортикалізація якої найбільша у порівнянні з іншими функціями гор-
тані. У корекції цієї функції механізм зворотного зв'язку не тільки з рецепторів гор-
тані, але і зі слухових рецепторів має максимальне значення. 

Під час здійснення функцій гортані періодично відбувається одночасне "включен-
ня" практично всіх м'язів гортані, часто паралельно бувають задіяні м'язи-антагоністи. 
Біологічна значущість такого феномена полягає у тому, що при одночасній, але в різ-
ному ступені вираженій і різноспрямованій діяльності м'язів-антагоністів гортані, 
яка виникає, наприклад, при більш частому поверхневому диханні, спостерігається 
проміжне положення голосових складок, як інтегральний показник і як наслідок по-
єднаної діяльності привідних і відвідних внутрішньогортанних м'язів, що забезпе-
чує необхідний у даний момент просвіт голосової щілини. Отже, подібна взаємодія 
м'язів-антагоністів гортані сприяє більш тонкій і точній регуляції ступеня приведен-
ня чи відведення, забезпечує саме той просвіт голосової щілини, який необхідний у 
кожний конкретний момент, а діяльність цих м'язів у невластиву їм протилежну фазу 
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дихального циклу — протитягу, що визначає обмеження відведення чи приведення го-
лосової складки. Діяльність і взаємодія внутрішніх м'язів гортані під час дихання не 
є чітко детермінованою, а може змінюватися в широких межах залежно від багатьох 
конкретних умов: потребою організму в кисні, частоти та глибини дихання, функціо-
нального стану дихального центру та інших нервових центрів, які регулюють діяль-
ність гортані, функціонального-стану самих м'язів гортані, від характеру та інтен-
сивності інформації, що поступає з рефлексогенних зон. Такий принцип їхньої ро-
боти забезпечує також поєднання здійснення дихальної та захисної функцій гортані 
(Крылов и соавт. 1984). 

Дихальна функція життєво важлива для організму, вона полягає не тільки в про-
веденні повітря в легені з верхніх дихальних шляхів і, навпаки, з нижніх дихальних 
шляхів назовні, але і в регуляції самого акту дихання. Кількість повітря, що надхо-
дить в нижні дихальні шляхи, регулюється за рахунок розширення і звуження голо-
сової щілини внаслідок роботи нервово-м'язового апарату гортані. 

При спокійному диханні голосова щілина не має сталої форми, складки здійсню-
ють незначні рухи. При вдиху вони трохи розходяться, розширюючи голосову щіли-
ну, при видиху - дещо звужують її. При глибокому диханні голосова щілина сильно 
розширюється, при затримці дихання — максимально звужується. 

Зазвичай при диханні голосова щілина широко відкрита і має форму трикутника, 
основа якого розташована в задніх від ділах (біля черпакуватих хрящів), а вершина -
у передніх (біля щитоподібного хряща). Але ця форма може змінюватися залежно від 
глибини і швидкості вдиху. Так, при швидкому глибокому вдиху (наприклад, при спі-
ві) вона може набувати форму п'ятикутника. Струмінь повітря без звуку проходить 
через широку голосову щілину і при вдиху, і при видиху. 

Дихальний центр знаходиться в продовгуватому мозку, де він тісно "співпрацює" 
з близькорозташованими ядрами блукаючого нерва, який забезпечує чутливу і рухо-
ву іннервацію гортані. Повітря, що проходить крізь гортань, відіграє роль подразника 
її рецепторного апарату. Це подразнення призводить до рефлекторної зміни ритму і 
глибини дихання. Гортань, регулюючи функцію зовнішнього дихання, впливає на за-
повнення альвеол повітрям, дифузію у них газів, кровонаповнення порожнин серця. 

Якими б складними не були будова та діяльність дихальної системи, автоматична 
і довільна її регуляція, але якщо в певні фази дихального циклу голосові складки не 
будуть відповідним чином рухатися, то подібна неузгодженість діяльності дихальної 
системи та внутрішніх м'язів гортані, що забезпечують оптимальне здійснення її ди-
хальної функції, може негативно відбитися на життєдіяльності організму. 

Для внутрішньогортанних м'язів у процесі здійснення дихальної функції прита-
манна періодична активність, яка з'являється в ритмі дихання в певні фази (вдиху чи 
видиху), більш-менш специфічна для різних м'язів. Фізіологічне значення фазної ак-
тивності пов'язане зі здійсненням дихальної функції гортані і забезпечує нормальний 
перебіг дихального акту. Електрична активність м'язів гортані під час дихання не за-
вжди постійна, а може змінюватися залежно від глибини і характеру дихання. Взає-
модія цих м'язів не є жорстко детермінованою, а змінюється в досить широких межах 
залежно від багатьох чинників у конкретний момент: від вихідного функціонального 
стану дихального центру та інших центрів, які беруть участь у регуляції дихання та 
діяльності внутрішніх гортанних м'язів, а також від характеру та інтенсивності інфор-
мації, що поступає до цих центрів з різних рефлексогенних зон дихальної системи, 
перш за все — рефлексогенних зон гортані. Координація діяльності внутрішніх м'язів 
гортані в процесі дихання має динамічний характер і є більш складною, ніж вважа-
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ється. Остаточний результат поєднаної діяльності внутрішньогортанних м'язів, який 
проявляється в ступені розкриття голосової щілини у відповідній фазі дихального ци-
клу, обумовлюється одночасною, але в різному ступені вираженою і різноспрямованою 
активністю кількох внутрішніх м'язів гортані (Крылов, Фельбербаум, Экимова 1984). 

Дуже значуща для організму захисна функція гортані, яка запобігає проникнен-
ню сторонніх тіл, шкідливих газоподібних речовин, рідини, їжі, рвотних мас тощо в 
нижчерозташовані дихальні шляхи. Ця функція забезпечується, головним чином, реф-
лекторним змиканням голосових складок та скороченням інших сфінктерів, а також 
закриттям входу в гортань надгортанником. Нездатність миттєво включити цю функ-
цію загрожує проникненням шкідливих чинників у нижні дихальні шляхи та легені з 
усіми несприятливими наслідками такого випадку для організму. 

У процесі філо- та онтогенезу перш за все формується саме захисна сфінктерна 
функція гортані, біологічне значення якої пов'язане не тільки з попередженням потра-
пляння сторонніх тіл в нижні дихальні шляхи, але і з регуляцією внутрішньогрудного 
та внутрішньочеревного тиску, що дозволяє створювати і підтримувати певний рівень 
підскладкового тиску. Захисна функція проявляється також у вигляді рефлекторного 
кашлю в тих випадках, коли сторонні тіла при диханні і ковтанні потрапляють у гор-
тань. Кашель - це поштовхоподібний, форсований звучний видих, який забезпечує 
евакуацію з гортані назовні різних сторонніх тіл, твердих, рідких і "газових" часток. 

Ця складнорефлекторна функція здійснюється трьома сфінктерами гортані, 
які розташовані один над другим над голосовою щілиною. Перший з них — верхній 
черпакувато-надгортанний сфінктер, який знаходиться на рівні входу в гортань і утво-
рений широкими фібромаскулярними черпакувато-надгортанними складками. Функ-
ція цього сфінктера пов'язана з ковтанням, під час якого він, скорочуючись, закриває 
вхід в гортань. При ковтанні відбувається зупинка дихання, а також підняття гортані 
до під'язикової кістки - так, що її верхній край опиняється вище входу у стравохід. 
Другий і третій внутрішньогортанні сфінктери утворені вестибулярними і голосови-
ми складками, що функціонують як один двоярусний сфінктер. Останній, крім пере-
криття гортані під час ковтання чи потрапляння сторонніх тіл, перешкоджає току по-
вітря з нижніх дихальних шляхів і, таким чином, сприяє підвищенню внутрішньо-
гортанного та внутрішньочеревного тиску, необхідного для реалізації кашльового та 
чихального рефлексів. Участь цих сфінктерів у кашльовому рефлексі виражається в 
тому, що після першої фази рефлексу, пов'язаної з глибоким вдихом, відбувається за-
криття голосової щілини і наростання внутрішньогрудного тиску, в здійсненні якого 
має значення і бронхоконстрикторний рефлекс. При досягненні певного рівня такого 
тиску відбувається раптове розкриття голосової щілини, і повітря з великою силою 
виходить назовні (Крылов, Фельбербаум, Экимова 1984). Швидкість повітря на рівні 
гортані під час кашлю становить 45 м/с (Вильсон 1990). 

При ковтанні гортань піднімається вище рівня клубка їжі, надгортанник прикри-
ває вхід в гортань, дихальні шляхи виявляються ізольованими від травних. Однак і 
при відсутності надгортанника (після хірургічних втручань) гортань зберігає захисні 
властивості. Вхід в гортань закривається завдяки роботі м'язів, які звужують його і 
зближують вестибулярні та голосові складки. Першими з внутрішньогортанних м'язів 
при ковтанні одразу за констрикторами глотки скорочуються щиточерпакуваті та між-
черпакуваті м'язи, а щитоперснеподібні скорочуються згодом. 

У реалізації захисної функції гортані важливу роль відіграють рефлексогенні зони 
гортані. Перша з них знаходиться на гортанній поверхні надгортанника і по краях 
черпакувато-надгортанних складок. Друга — розташована на передній поверхні чер-
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пакуватих хрящів і в міжчерпакуватій ділянці. Третя охоплює підголосову порожнит 
ну і внутрішню поверхню перснеподібного хряща. 

При цьому рефлекс (кашльовий або закривання голосової щілини) вмикається у 
відповідь на подразнення рефлексогенних зон. Слід зазначити, що рефлекс може ви-
никнути не тільки на тверді часточки, але і на різкі запахи. При виникненні необхід-
ності включення захисного механізму гортані змінюється ширина голосової щілини -
вона може звужуватися, зменшуючи і уповільнюючи потік повітря, який потрапляє в 
легені, або ж, залежно від якостей шкідливої суміші та чутливості людини, може ви-
никнути ларингоспазм і голосова щілина повністю закривається. Рефлекс може реа-
лізуватися також при наявності запального процесу, який охоплює ділянки рефлексо-
генних зон, цим, зокрема, пояснюється задушливий виснажливий кашель та можливі 
утруднення дихання при підскладкових ларингітах. 

Рефлекторне закриття входу в гортань відбувається у відповідь на подразнення 
рецепторів глотки і гортані. Відомо, що механічне чи хімічне подразнення слизової 
оболонки носа, глотки і гортані, подразнення іритантних рецепторів трахеї та брон-
хів, а також електричне подразнення чутливих нервів гортані викликає збільшення 
електричної активності у нижньому гортанному нерві, який забезпечує'рухову іннер-
вацію м'язів гортані, зімкнення голосових складок, звуження голосової щілини і ков-
тальні рухи. При такому скороченні перед стороннім тілом, яке знаходиться в глот-
ці або верхньому відділі гортані, виникає м'язовий жом, що перешкоджає його про-
никненню в нижні дихальні шляхи. Закриття голосової щілини і зупинка дихання на 
видиху, яке виникає у даному випадку, є біологічно доцільним, оскільки попереджає 
потрапляння цих речовин у легені. Хімічне подразнення гортані та сусідніх ділянок 
дихального тракту подразнює лише хеморецептори слизової оболонки, а механічні 
подразники залежно від величини стороннього тіла можуть подразнювати механоре-
цептори не лише слизової оболонки, але і ті, що розташовані в більш глибоких шарах 
стінок верхніх дихальних шляхів. 

За даними Б. С. Крилова, Р. А. Фельбербаум, Г. М. Екимової (1984), які провели 
експериментальні дослідження на собаках, при здійсненні захисного сфінктерного 
рефлексу має місце підсилення електричної активності не тільки в привідних м'язах 
гортані, але і в відвідному задньому перснечерпакуватому м'язі. Парадоксальність, 
на перший поглад, такого феномена стає зрозумілою, якщо взяти до уваги ту обста-
вину, що остаточна реакція внутрішньогортанних м'язів буде здійснюватися як у ре-
зультаті подразнення механорецепторів гортані чи глотки, тобто рефлекторним шля-
хом, так і в результаті автоматичних центральних команд, які йдуть від дихального 
центру і пов'язані з регуляцією дихання. На це вказує і періодичний характер залпів 
електричної активності в ритмі дихання, які виникають при реалізації вказаного реф-
лексу. Останнє дає підстави припустити, що здійснення сфінктерного рефлексу гор-
тані не може протікати ізольовано, минаючи здійснення її дихальної функції. Отже, 
тісна і динамічна взаємодія дихальної та захисної функцій гортані визначає "поведін-
ку" кожного з її м'язів у кожний конкретний момент. 

Наявність вираженого рефлексу на м'язи гортані з механорецепторів глотки та 
надскладкового простору гортані, значне ослаблення або відсутність цього рефлек-
су з механорецепторів підскладкового простору та повна відсутність його з механо-
рецепторів трахеї має біологічний сенс, пов'язаний зі здійсненням захисної функції 
гортані, оскільки доцільність цієї функції зможе проявитися лише у тому випадку, 
коли стороннє тіло знаходиться у ділянках дихальних шляхів, які розташовані вище 
голосової щілини та сфінктера гортані. У тих випадках, коли стороннє тіло проникло 
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нижче голосової щілини, закриття її та скорочення інших сфінктерів гортані втрачає 
своє захисгіе значення. У таких випадках більш доцільним є виникнення кашльового 
рефлексу, спрямованого на видалення стороннього тіла з нижніх дихальних шляхів. 

Захисна функція дихальної системи проявляється також і у виникненні кашльо-
вих та чихальних рефлексів, пристосувальне значення яких полягає у викиданні се-
крету та стороннього тіла з дихального тракту. Здійснення цих рефлексів забезпечу-
ється скороченням бронхіальної мускулатури, що викликає підвищення внутрішньо-
грудного тиску, але первинною є скорочувальна реакція внутрішніх м'язів гортані, яка 
забезпечує здійснення багатьох захисних реакцій дихальної системи. 

Варто пам'ятати, що скорочення бронхіальних м' язів, яке обумовлює звуження 
бронхів, може викликатися з різних рефлексогенних зон гортані. 

Пороги та латентний період чихального та кашльового рефлексів більші, ніж у 
захисного рефлексу. 

Більшість авторів зазначають, що найбільш вираженою рефлексогенною зоною 
для кашлю є слизова оболонка гортані, трохи менше — трахеї і ще менше — глотки. 
Аферентний шлях кашльового рефлексу з рецепторів гортані забезпечується верх-
німи гортанними нервами, з верхньої частини глотки — трійчастим, а з нижньої — язи-
коглотковим. Кашльовий рефлекс може розвиватися поряд з екзогенними факторами 
і у відповідь на ендогенні (наприклад, запальний чи атрофічний процес, секрет брон-
хів, мокротиння), які подразнюють чутливі закінчення нервів, локалізованих у горта-
ні, глотці, трахеї та бронхах. 

Дуга кашльового рефлексу, який виникає в гортані, виглядає таким чином 
(Pressman, Kelemen 1955). Аферентна ланка її починається з рецепторів гортані, спря-
мовується по верхньому гортанному нерву і далі по чутливих волокнах блукаючого 
нерва до сірого ядра fasciculus solitarius. Еферентна ланка починається у видихальній 
ділянці дихального центру, продовжується по вентролатеральному тракту до рухо-
вих нейронів спинного мозку, а потім до м'язів гортані та дихальних м'язів. У пере-
бігу кашльового рефлексу певне значення має вароліїв міст, оскільки перерізка мозку 
нижче нього у експерименті послаблювала або усувала цей рефлекс. 

Перерізка верхніх гортанних нервів усуває кашльовий рефлекс з гортані та ін-
ших відділів верхніх дихальних шляхів, а при перерізці блукаючих нервів цей реф-
лекс не виникає при подразненні біфуркації трахеї та бронхів. Вегетативна іннерва-
ція відіграє невелику роль у реалізації кашльового рефлексу, більш виражену при 
здійсненні рефлексу у відповідь на подразнення біфуркації трахеї і найменш вираже-
ну — при подразненні рецепторів глотки і гортані. Відзначається неоднакова вираже-
ність кашльового рефлексу залежно від місця застосування механічного подразника. 
Кашель, що викликається при механічному подразненні слизової оболонки гортані, 
є більш стійким, ніж при такому ж подразненні біфуркації трахеї (Крылов, Фельбер-
баум, Экимова 1984). 

Чихальний рефлекс відрізняється від кашльового тим, що рефлексогенною зоною 
в даному випадку є слизова оболонка носа, особливо середньої і нижньої носових ра-
ковин та носової перетинки, а також тим, що при чиханні форсований видих після 
відкриття голосової щілини проходить не через рот, як при кашлі, а через ніс. Реф-
лекторна духа чихального рефлексу починається з механо- та хеморецепторів слизо-
вої оболонки носа, імпульсація з яких розповсюджується по n. ethmoidales у гассерів 
вузол, довгастий мозок та в дихальний центр. Від дихального центру до передніх ко-
рінців спинного мозку і далі до дихальних м'язів та м'язів гортані йде уже еферентна 
імпульсація (Крылов и соавт. 1984). Вираженість цього рефлексу залежить від сили 
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і частоти подразнення та від функціонального стану центральної нервової системи. 
При хронічному подразненні шийного симпатичного вузла чихальний рефлекс зна-
чно посилюється. Цей рефлекс, як і кашльовий, підпадає під гальмівні і стимулюю-
чі кіркові впливи. 

У здійсненні кашльового та чихального рефлексів велике значення має підвищен--
ня внутрішньолегеневого опору, яке виникає при рефлекторному закритті голосової 
щілини, і підвищення трахеобронхіального тонусу у відповідь на механічне чи хіміч-
не подразнення відповідних рефлексогенних зон. Скорочення бронхіальних м'язів, 
звуження просвіту бронхів та підвищення внутрішньолегеневого опору, яке значно 
посилюється при рефлекторному закритті голосової щілини, є обов'язковою умовою 
для здійснення кашльового та чихального рефлексів і у поєднанні з високим тиском 
у плевральній порожнині ведуть до розвитку високого тиску (до 100-250 мм.рт.ст.) у 
нижніх дихальних шляхах та легенях на початок видиху, що у свою чергу, забезпечує 
високу лінійну швидкість повітряного струменя в заключній фазі рефлексу (на видиху). 
У зв'язку з цим при відкритті голосової щілини виникає градієнт тиску, який сприяє 
переміщенню стороннього тіла в потоці повітря та вигнанню його з дихального тракту. 

Однак кашель та відкашлювання поряд з захисною функцією можуть викликати 
травмування голосового апарату, тому у випадку його непродуктивності (сухий кашель, 
приступоподібний кашель при трахеїтах та підскладкових ларингітах, нав'язливий 
кашель при деяких захворюваннях голосового апарату та неврологічних симптомах, 
атрофічних процесах, алергії, "звичний" кашель та ін.) бажано зменшити реалізацію 
цього рефлексу або ж пом'якшити наслідки його впливу на голосові складки. Наголо-
шуємо на тому, що зловживання препаратами, що пригнічують кашльовий рефлекс, 
небезпечне, тому що одночасно вони пригнічують дихальний центр, а також тому, що 
під їхнім "прикриттям" можуть розвинутися виражені запальні процеси дихальних 
шляхів та гортані. З метою запобігання травмуванню гортані кашляти та відкашлюва-
тися потрібно легко, без зусиль, з придихальною атакою, намагаючись менше "озву-
чувати" вихід струменю повітря, по можливості пригнічувати бажання відкашлятися 
при першінні та сухості шляхом підтримання рівномірного дихання, ковтальних ру-
хів, зволоження слизової оболонки рідиною. 

Досить близькою до захисної функції є "закривальна" функція гортані, також 
пов'язана зі сфінктерним рефлексом, виникнення якої має велике значення для утво-
рення та підтримання підскладкового тиску, необхідного в здійсненні її голосової функ-
ції, внутрішньогрудного та внутрішньочеревного тиску, необхідного при натужуванні, 
пов'язаному з підняттям ваги, здійсненням дефекації, родової діяльності та ін., а та-
кож як перший етап таких складних цепних захисних рефлексів, як кашльовий та чи-
хальний. Гортань — це ворота у нижні дихальні шляхи, ступінь і швидкість відкриття 
чи закриття яких має вирішальне, а іноді і життєво важливе значення для організму, 
його стану і діяльності (Крылов, Фельбербаум, Экимова 1984). 

Крім того, при закриванні голосової щілини після здійснення вдиху гортань спри-
яє фіксації і збереженню усталеності грудної клітини, створює необхідну основу для 
користування верхніми кінцівками. 

Голосова функція полягає в тонкій і різноплановій роботі справжніх голосових 
складок, необхідній для утворення звуку розмовного чи співочого голосу в усіх його 
динамічних проявах, та в організації складної координації всіх складових голосоут-
ворюючої системи, включаючи систему взаємодій з іншими системами організму. 

Звукоутворююча функція гортані філогенетично розвивається останньою за ди-
хальною та захисною. Звукоутворююча функція пов'язана зі способом життя дея-
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ких тварин і з'явилася в результаті спеціальної організації нервових центрів. Фона-
ція виникла як вторинне функціональне пристосування, добавлене, нав'язане, більш 
чи менш швидко, анатомії і морфології, яка призначалася не для неї. Сукупність так 
званих звукоутворюючих органів: легені, гортань, надгортанні порожнини — не є ор-
ганами, спеціально створеними для звукоутворення, а лише чутливо-руховою асоці-
ацією, яка використовується при необхідності для цілей звукоутворення, і все це за-
вдяки нервовим зв'язкам, які доповнюють основну анатомічну структуру. Фонаційна 
неспецифічність органів, що беруть участь у звукоутворенні, пояснює їхню слаб-
ку енергетичну продуктивність та віддачу звукової енергії. Більша частина механіч-
ної енергії,що витрачається на рівні гортані, передається хрящовим скелетом гортані 
грудному і лицевому скелету і поглинається ними. Крім того, значна частина енергії 
поглинається перегородками ротоглоткового резонатора, витрачається на живлення 
різних аеродинамічних вихорів (турбулентних або невпорядкованих рухів), затриму-
ється порожнинами, які погано або зовсім не передають енергію зовнішній звуковій 
хвилі (обличчя і носові порожнини). Але ця розсіяна коливальна енергія, втрачена для 
зовнішньої звукової хвилі, відіграє особливу і фізіологічно важливу роль: по-перше, 
вона живить внутрішні відчуття, завдяки яким людина регулює якість свого голосу, 
і по-друге, вона є збудником багатьох інтеро- та пропріоцептивних стимуляторів, які 
приводять у дію мускулатуру гортані (Юссон 1974). 

Координація функцій різних елементів голосового апарату здійснюється централь-
ною нервовою системою, а фізіологічною основою співочого і мовного голосу є фор-
мування цілої низки складних умовних рефлексів в корі головного мозку (Зарицкий, 
Тринос, Тринос 1984). 

При фонації голосові складки знаходяться в стані змикання, але механізм регу-
ляції примушує їх здійснювати коливальний рух. Струмінь повітря, що видихається, 
проходячи повз них, також дещо відсовує їх в сторони. Потім за рахунок власної пруж-
ності, а також завдяки дії м'язів, що звужують голосову щілину, голосові складки по-
вертаються у вихідне, тобто серединне положення. Потім вони знову розмикаються, і 
цикл повторюється знову і знову. Повітря, прориваючись проміж складками, створює 
власні коливання та утворює звук. Не повітря коливає голосові складки, а вони, рит-
мічно скорочуючись, надають повітряному струменю коливального характеру. При 
фонації відбуваються коливання голосових складок в напрямку, перпендикулярному 
до потоку повітря, тобто голосові складки рухаються до середини і назовні. Однак іс-
нує і "вертикальний" компонент, утворений за рахунок того, що краї голосових скла-
док здійснюють коливальні рухи по складній траєкторії (рис. 2.2.18). 

В результаті таких складних ритмічних коливань голосових складок струмінь по-
вітря утворює над голосовими складками коливання часточок повітря, які, перетво-
рюючись у структурах надставної труби (глотка, порожнина рота і носа), передають-
ся у навколишнє середовище і сприймаються як звуки голосу. Звук виникає не лише 
за рахунок відкриття і закриття голосової щілини внаслідок ритмічних рухів голосо-
вих складок, але і за рахунок коливань вільних країв голосових складок. 

Відомо, що підслизовий шар голосових складок має досить пухку структуру. При 
фонаторних коливаннях голосових складок відбувається своєрідне хвилеподібне змі-
щення слизової оболонки по краю складок. Цей рух бере початок у субхордальній ділян-
ці і поширюється наверх та спереду назад, проходить по краю голосової складки, про-
довжується на верхній її поверхні і поступово згасає біля входу в recessus ventricularis. 
Однак перед тим, як згасне перша хвиля, у субхордальній ділянці з'являється інша, і 
так далі (рис. 2.2.19). Здатність до таких хвилеподібних рухів слизової оболонки гор-
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тані, що відповідають частоті потрібного тону, спостері-
гається не завжди. Але її наявність дала змогу I. Perello у 
1962 р. висунути мукоондулярну теорію голосоутворення. 

Отже, при утворенні звуків у гортані голосові склад-
ки здійснюють складні періодичні вібрації. Частота, з якою 
виконуються такі рухи, визначає висоту тону, який генеру-
ється. Так, наприклад, при фонації звуку "до" першої окта-
ви складки мають коливатися з частотою 256 колив/с, а на 
"до" третьої октави - 1024 коливання. Частота коливань 
складок обумовлює висоту основного тону. 

У процесі голосоутворення беруть участь усі м 'язи 
гортані, які відповідають за закриття голосової щілини, 
забезпечуючи своєю роботою повне змикання голосових 
складок. 

При шепоті у цьому процесі не бере участі попере-
чний черпакуватий м'яз , і голосові складки не змикаються 
на всьому протязі, а залишається невеличка щілина у ви-
гляді трикутника у задніх відділах (рис.2.2.20). Через цю 
щілину проходить видихуваний струмінь повітря, а голо-
сові складки не коливаються. Шум тертя повітря об краї 
щілини сприймається у вигляді шепоту. Завдяки артикуля-
ційному апарату та резонаторам цей шум набуває рис го-
лосних і приголосних звуків. Для шепоту характерна більш висока частота формант 
голосних, ніж при звичайній фонації, особливо першої форманти, та зміщення спек-
тра у більш високу ділянку. 

Рис. 2.2.18. Схематичне 
зображення вібраційних 
рухів голосових складок 
(Максимов 1987): а - б — 
горизонтальний компо-
нент, в—г — вертикальний 

компонент 

З 4 5 

Рис. 2.2.19. Схематичне зображення поетапного зміщення слизової оболонки голосових скла-
док відносно їх м'язової маси під час фонації (за Schonharl) 

Люди, що через захворювання голосового апарату або у зв 'язку з призначенням 
голосового режиму спілкуються шепотом, мають використовувати тихий шепіт, уни-
каючи форсованого, "сценічного" шепоту. При гучному шепоті використовуються 
значні зусилля, він супроводжується високим підскладковим тиском і великою швид-
кістю повітряного потоку, витрата повітря значно зростає і вимагає більших респіра-
торних зусиль, ніж нормальний голос. При цьому може спостерігатися напруження 
м'язів обличчя та шиї. 

Ю. С. Василенко (2002) зазначає, що при шепоті голосові складки не змикають-
ся, а лише наближуються, повітряний струмінь зустрічає невеликий супротив і утво-
рюються звуки, які мають характер шумів. 
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Фальцетом називається високий голос, утворе-
ний за відмінним від звичайного механізмом. При 
утворенні фальцету голосові складки здійснюють 
коливання не по всій довжині, а лише тонкими кра-
ями, причому такі коливання відбуваються віднос-
но потоку повітря не в поперечній, а у повздовжній 
площині, тобто вверх і вниз. Голосові складки змика-
ються не повністю - між ними залишається верете-
ноподібна щілина. Причому така щілина може бути 
різної довжини. Чим звук нижчий, тим вона довша. 
З підвищенням фальцетного тону голосова щілина 
вкорочується за рахунок повного змикання складок 
у задніх відділах. 

Голос, як і всі інші звуки, має силу, висоту і тембр. 
Сила голосу залежить від амплітуди (розмаху) коливань голосових складок, яка 

визначається величиною тиску підскладкового повітря, тобто силою видиху. Однак 
у будь-якому випадку голос, що утворюється в гортані, відносно слабкий і потребує 
підсилення у резонаторних порожнинах надставної труби. 

Висота голосу залежить від частоти коливань голосових складок, яка, у свою чер-
гу, залежить від їхньої довжини, ширини і тонусу. Чим довші голосові складки, чим 
вони товщі і менш напружені, тим нижчий звук голосу. 

Отже, характер (різновид) голосу тісно пов'язаний з формою і величиною голо-
сових складок. Високі голоси (тенор та сопрано) спостерігаються у осіб з короткими 
голосовими складками, довгі голосові складки бувають у людей з низькими голоса-
ми - баритоном, басом та мецо-сопрано. У басів довжина голосових складок колива-
ється приблизно від 24 до 25 мм, а ширина — від 3 до 4,5 мм; у баритонів відповід-
но від 22 до 24 мм і від 3 до 3,5 мм; у драматичних тенорів — від 18 до 22 мм і від 
2,5 до 3 мм; у ліричних тенорів і мецо-сопрано - від 18 до 21 мм і від 2 до 2,5 мм, а 
у сопрано — від 14 до 19 і від 1,5 до 2 мм. Однак для правильної оцінки голосу за-
вжди треба враховувати конституціональні особливості, будову твердого піднебіння 
та тембр голосу співака. 

Е. Н. Малютин писав про залежність типу співочого голосу від особливостей бу-
дови твердого піднебіння. За його даними, особи з високими голосами частіше ма-
ють вузьке і глибоке тверде піднебіння, а низьким голосам відповідає широке і круте 
піднебіння (цит. по Василенко 2002). 

Висота основного тону залежить від низки факторів. Частота коливань голосо-
вих складок насамперед обумовлює висоту основного тону. Вона також залежить від 
ступеня напруження голосових і передніх щитоперснеподібних м'язів. Робота цих 
м'язів може бути задіяна разом або окремо: при утворенні низьких тонів працюють 
переважно голосові м'язи, причому при фонації вони стають більшими за об 'ємом. 
Коли з підвищенням основного тону подальше напруження голосових м'язів стає не-
можливим, підвищенню тону сприяють передні щитоперснеподібні м 'язи, які натя-
гують голосові складки. 

При утворенні низьких звуків натягнення голосових складок невелике: персне-
щитоподібний м'яз (який натягує голосову складку) не працює, голосовий (щито-
черпакуватий) при своєму скороченні робиться товщим, потовщуючи таким чином 
голосову складку. Підвищення звуку досягається підсиленням натягнення голосової 
складки шляхом скорочення перснещитоподібного м'яза. 
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ня ларингоскопічної картини при 
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Цей механізм діє лише до певної межі, після максимального скорочення персне-
щитоподібного м'яза подальше натягнення голосових складок стає неможливим, і 
тоді починає діяти інший механізм - скорочення тієї частини голосових складок, яка 
здійснює коливання. Таке скорочення ділянки голосової складки, що здійснює коли-
вання, впливає на висоту основного тону. Для зміни розміру такої ділянки косі і по-
перечні волокна голосового м'яза, скорочуючись на певних ділянках довжини голо-
сової складки, виключають їх з вібрації, а вкорочена частина, яка коливається, про-
дукує більш високий основний тон.Це досягається також шляхом скорочення попе-
речного м'яза, який щільно притискає черпакуваті хрящі один до одного, за рахунок 
чого задні частини голосових складок не рухаються. Коливання здійснюють тільки 
передні відділи голосових складок, які вкорочуються, як притиснуті пальцем струни 
скрипки, і починають утворювати більш високий звук. Для подальшого підвищення 
голосу знову починає посилюватися натягнення вже скорочених голосових складок. 
На дуже високих звуках сильне змикання у ділянці черпаків поволі поширюється на 
задню частину самих голосових складок, і врешті-решт на гранично високих звуках 
лише 2/3 передньої частини вібрують зі значно зменшеною амплітудою (1,4 мм). Коли 
ж досягаєтся межа напруження і скорочення відрізків голосових складок, які здійсню-
ють коливання, в дію вступає механізм фальцету. 

На висоту основного тону деякий вплив має і положення надгортанника. При 
більш низьких тонах надгортанник опускається. 

Слід зазначити, що між силою звуку та його висотою існує певна залежність. Ви-
сота тону може змінюватися залежно від сили видиху, при підсиленні підскладкового 
тиску основний тон може підвищуватися. Тому при необхідності зберегти сталу вели-
чину основного тону при посиленні видиху складки дещо розслаблюються. Отже, при 
збільшенні інтенсивності фонаціїї, як правило, збільшується висота основного тону. 
Причому ступінь зростання висоти тону не однакова на різних рівнях гучності при 
умові однакового приросту сили. J. Black (1962) дослідив 20 молодих людей, які виго-
лошували фрази та окремі голосні з різним рівнем гучності. Рівень 70 дБ вважався ти-
хою мовою, 100 дБ — голосною. При підвищенні гучності з 70 до 100 дБ висота зросла 
в середньому на 125 Гц (13 півтонів). При різних рівнях гучності висота змінювалась 
нерівномірно: при підвищенні гучності з 70 до 80 дБ висота тону збільшилась на 13 
Гц (2 півтони), з 80 до 90 — на 38 Гц (5 півтонів), з 90 до 100 - на 74 Гц (6 півтонів). 

Тривале підвищення сили голосу та одночасне підвищення його висоти може бути 
важливим чинником виникнення розладів голосоутворення. Такий механізм справед-
ливий і у відношенні осіб, яким доводиться розмовляти в шумній обстановці і які зму-
шені підвищувати гучність голосу і його висоту. У шумному середовищі людина го-
ворить не тільки голосніше, ніж звичайно, але і більш високим голосом. 

Д. К. Вильсон (1990) наводить дані, що звичайно люди розмовляють нормальним 
голосом (при відстані між ними до 1,5 м), якщо рівень шуму не перевищує 66 дБА. 
При відстані між людьми 1,5—4 м фоновий шум не повинен перевищувати 50-60 дБА. 
У громадських місцях або на вулиці, де відстань між оратором та слухачем складає 
4-15 м, фоновий шум не має бути вищим 40-55 дБА. При більших рівнях фонового 
шуму відбувається перенапруга голосу. Schiff (1973) установив, що мова зрозуміла у 
тому випадку, коли вона гучніша від навколишнього шуму на 6 дБ. 

За даними R. Feder (1983), підвищення голосу у відповідь на навколишній шум 
дуже шкідливо впливає на голосовий апарат. Люди, діяльність яких пов'язана з вико-
ристанням голосу, добре відчувають свій голосовий статус і контролюють гучність, 
враховуючи негативний вплив шуму. Непрофесіонали у шумі, навпаки, автоматич-
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но підвищують гучність і часто не помічають перенапруження голосу. Н. Shultz-Cou-
lon, С. Fues (1973) також вважають, що надмірна висота тону відіграє більш важливу 
роль у розвитку дисфонії, ніж надмірна гучність. Вони вивчили рефлекс Ломбарда у 
22 співаків, 34 здорових осіб та 2 хворих на гіпертонусну дисфонію. Обидва вуха до-
сліджуваних поступово маскували білим шумом та вимірювали зміни середньої гуч-
ності та середньої висоти голосу при розмові. У всіх трьох групах гучність зростала 
майже однаково, але у підвищенні основної частоти спостерігалась суттєва різниця: 
у співаків воно було найменшим, а у хворих - найбільшим. Отже, тренованість спі-
ваків дозволяла їм автоматично контролювати рефлекс Ломбарда і у меншій мірі під-
вищувати висоту тону в шумній обстановці, завдяки чому вони менше напружують 
голос. З іншого боку, хворі з гіпертонусною дисфонією схильні до надмірного підви-
щення частоти основного тону в шумі. ' 

Разом з основним тоном в гортані виникають і додаткові тони, або обертони, кіль-
кість і сила яких залежать від особливостей будови гортані, а також від величини і 
форми резонаторних порожнин надставної труби. Обертони частково посилюють-
ся, частково послаблюються у структурах надставної труби. Певне співвідношення 
обертонів визначає індивідуальні властивості голосу, або тембр, притаманний лише 
окремій людині. 

Важливою складовою голосового апарату є резонаторні порожнини (порожни-
на носа, біляносові повітроносні пазухи, ротова порожнина, глотка, гортань, трахея, 
бронхіальне дерево). Усі резонаторні відділи утворюють єдину резонаторну систему 
і поділяються на резонаторні порожнини, які розташовані над голосовою щілиною, 
та ті, що розташовані нижче її. 

Кожен з резонаторів виконує певну роль, підсилюючи чи заглушуючи обертони 
певної висоти. 

Легені відіграють роль заглушуючої системи для тонів високої частоти, тобто 
перш за все тонів грудного регістру. Трахея і бронхи (повітря, що знаходиться в їх-
ній порожнині) відіграють провідну роль у формуванні звуків грудного регістру. При 
фонації у головному регістрі участь цих порожнин також є необхідною, однак їхня 
роль неспівмірно менша при виконанні високих звуків. Грудна клітка є великою ре-
зонаторною камерою, її власний тон відповідає частоті 150—400 Гц. Обсяг резонатор-
них порожнин гортані при грудному регістрі збільшується, при головному - зменшу-
ється. Резонатори надскладкового простору повинні брати участь у формуванні го-
лосу як з грудним, так і з головним регістром. Як низькі голоси, так і високі мають 
містити у собі призвуки, що виникають у надставній трубі, тільки в низьких голосах 
їхнфй вміст менший, ніж у високих. Порожнина носа і придаткових пазух має вели-
ке значення для резонансу. Специфічною відмінністю цього резонатора є те, що. він 
може бути в одних випадках задіяним, в інших — "вимкнутим" залежно від діяльнос-
ті м'язів м'якого піднебіння і глотки. Якщо в носовій порожнині розвиваються пато-
логічні процеси, які супроводжуються повною чи частковою обтурацією носових хо-
дів, вона втрачає свої резонаторні властивості, призвук стає неприємним, розвиваєть-
ся так звана закрита гугнявість (закрита ринолалія). 

Порожнина глотки є одним з найважливіших компонентів резонаторної системи та 
надставної труби, оскільки вона може змінюватися за об'ємом та формою у широких меж-
ах, змінюючи таким чином свої резонаторні властивості, а також впливаючи на інші ре-
зонатори голосового апарату. Відомо, що глотка умовно поділяється на три відділи: верх-
ній — носоглотка, середній - ротоглотка та нижній — гортаноглотка. Закриття сполучення 
між верхнім і середнім від ділом глотки має величезне значення для фонації. Таке закрит-
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тя відбувається за рахунок функції м'язів, які піднімають і напружують м'яке піднебін-
ня, м'язів піднебінних дужок, верхнього стискача глотки (він проходить по задній боковій 
стінці глотки), м'яза язичка (він проходить уздовж середньої лінії піднебіння). Зазначені 
м'язи утворюють круговий комплекс, який при скороченні утворює так зване закриваю-
че глоткове кільце. При його скороченні на задній стінці глотки утворюється потовщен-
ня, валик, м'яке піднебіння зміщується назад і вверх до контакту з цим валиком, м'язи 
бокових стінок глотки наближуються до них, а язичок піднімається уверх - таким чином 
відбувається повна ізоляція носоглотки від ротоглотки. Під час фізіологічного дихання, 
яке здійснюється через ніс, глоткове кільце розслаблене, в умовах фонації, коли потрібно 
забезпечити достатню кількість повітря в ротовій порожнині, воно активно діє. При не-
достатності функції цього кільця частина повітря потрапляє до носової порожнини, фо-
нація та артикуляція стає менш виразною, виникає так звана відкрита ринолалія (гугня-
вість). Лише під час виголошення носових звуків "м" та "н" глоткове кільце закривається 
неповністю, якщо ж це зберігається під час виголошення ротових звуків, виникає непри-
ємний носовий призвук, страждає чіткість вимови. Явище відкритої гугнявості спостері-
гається у тому випадку; коли сполучення між ротовою і носовою порожниною становить 
7-8 мм у діаметрі і більше. Слід зазначити, що функція закриваючого глоткового кільця 
залежить від ступеня відкривання рота та положення нижньої щелепи, а також певною 
мірою узгоджена з роботою дихальних м'язів та діафрагми. Узгодженість дії м'язів закри-
ваючого глоткового кільця і дихальних м'язів та діафрагми є необхідною умовою взаємо-
дії між явищами грудного і головного резонансу. 

Опускання нижньої щелепи під час фонації має таке ж важливе значення для змі-
ни форми надставної труби, як і опускання чи піднімання м'якого піднебіння. Форма 
і обсяг ротової порожнини змінюються також завдяки рухливості язика. При перемі-
щенні язика назад зменшується обсяг середнього і нижнього відділів глотки, при пе-
реміщенні його вперед відкривається вхід у гортань і присінок гортані безпосередньо 
об'єднується з нижнім відділом глотки. 

Слід відрізняти від явища резонансу явище співзвучання. Воно полягає у тому, що 
будь-яке еластичне тіло, яке не має своєї власної визначеної частоти коливань, почи-
нає коливатися з тією ж частотою, з якою коливається джерело звуку, безпосередньо 
з ним пов'язане. Так, під впливом коливань камертона з тією ж частотою буде коли-
ватися предмет, до якого притиснута його ніжка. Голосові складки, як джерело звуку, 
також викликають коливання в беспосередньо пов'язаних з ними структурах, здат-
них здійснювати коливальні рухи. Такі структури мають бути достатньо пружними та 
інертними. Таким вимогам відповідають перш за все хрящі гортані, трахеї та бронхів. 
Явище співзвуччя можна спостерігати і в інших частинах тіла, які здатні сприймати 
енергію коливальних рухів - у ребрах, грудині, ключицях, лопатках, кістках черепа 
(особливо тонких кістках лицьового черепа). 

Отже, для реалізації голосоутворюючої функції необхідна збалансована діяльність 
цілої низки анатомічних структур, їхня координація і регуляція вищими центрами, а 
також підтримання якісних характеристик голосу у певних межах. При будь-яких роз-
ладах у цій складній системі виникають певні порушення голосу, які проявляються 
змінами властивостей голосу, неприємними відчуттями, голосовою втомою, хрипо-
тою або ж повною відсутністю голосу та багатьма іншими ознаками. 

Гортань - складна анатомо-фізіологічна система, що має виражену рефлексогенну 
зону, представництво якої є на різних рівнях ЦНС, включаючи її кортикальний рівень, 
та складнокоординований м'язовий апарат, який керується кірковими та підкірковими 
центрами. Велике значення у керуванні діяльністю нервово-м'язового апарату гортані 

107 



має механізм зворотного зв'язку, який забезпечується різноманітними рецепторними 
приладами, що утворюють високорозвинену систему аферентних входів і аферент-
ного контролю діяльності гортані. Складність будови гортані визначає і складність її 
функцій. Гортань дуже чутлива до різних ендо- та екзогенних факторів, які вплива-
ють на функціональний стан її нервово-м'язового апарату, але завдяки наявності дуже 
складного механізму керування цим апаратом з боку центральної нервової системи 
він має можливість у досить широкому діапазоні змінювати свою діяльність у відпо-
відь на такі фактори (Крылов, Фельбербаум, Экимова 1984). 

Для повноцінного здійснення мовного акту необхідний контроль за допомогою 
слуху та кінестетичних відчуттів. Саме кінестетичний контроль дозволяє попереди-
ти помилку і внести поправку до того, як звук проголошено. Слуховий же контроль 
діє лише в момент виголошення звуку, і тоді людина помічає помилку. Зворотні ім-
пульси йдуть від голосового апарату в центр, де контролюється, при якому положенні 
складових голосомовного апарату відбулася помилка. Потім від центру надсилається 
імпульс, який викликає точну артикуляцію. Так відбувається (зворотні зв'язки функ-
ціонують по колу) до тих пір, поки не буде досягнуто бажаного результату. Важлива 
роль при цьому надається системам тимчасових нервових зв'язків — динамічним сте-
реотипам, що виникають завдяки багаторазовим повторенням на основі сприйняття. 
Система зворотних зв'язків забезпечує автоматичне регулювання роботи голосового 
та артикуляційного апарату (Филичова, Чевелева, Чиркина 1989). 

Голосомовна діяльність, як складний умовно-рефлекторний психомоторний про-
цес, потребує достатньо високої активності автономного і центрального контурів ке-
рування, включаючи ядра блукаючого нерва, підкіркові центри внутрішньосистем-
ного керування та міжсистемний кортико-лімбічний рівень. Активність внутріш-
ньосистемного рівня центральної регуляції спрямована на співдружню роботу всіх 
периферичних структур, які складають голосомовну функціональну систему. Сюди 
входять дихальна, серцево-судинна, слухова та інші фізіологічні системи організму. 
Координуючий вплив міжсистемного регуляторного рівня організує їхню діяльність 
для досягнення необхідного результату - голосової функції. 

Таким чином, складна організація голосоутворюючої системи і її важливого від-
ділу — голосового апарату — має певні анатомічні і фізіологічні особливості, які слу-
гують для якнайкращого виконання складних функцій, притаманних цим структурам. 



Розділ З 
ВПЛИВ РАДІАЦІЇ, 

ОБУМОВЛЕНОЇ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЮ КАТАСТРОФОЮ, 
НА СЛУХОВИЙ АНАЛІЗАТОР, 

НЕРВОВУ ТА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМИ 

3.1. АНАЛІЗ СКАРГ ТА ПОРУШЕНЬ СЛУХОВОЇ ФУНКЦІЇ У ОСІБ, 
ЯКІ МАЛИ КОНТАКТ З РАДІАЦІЄЮ 

ПІСЛЯ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ 

Дослідження впливу радіації на функції різних систем у людей, які зазнали радіа-
ційного опромінення в результаті Чорнобильської трагедії, представляють великий ін-
терес не тільки з точки зору вивчення їхнього стану і створення медичного моніторин-
гу, але й з точки зору розробки рекомендацій їхньої корекції. У відомій нам літературі 
недостатньо інформації про вплив різних рівнів іонізуючого опромінення (особливо 
невеликих, але тривалодіючих доз радіації) на стан слухової системи у взаємозв'язку 
з нервовою та серцево-судинною системами. Існуючі публікації здебільшого або на-
лежать до вивчення функції зазначених систем у тварин, або не враховують у достат-
ній мірі екологічну ситуацію в Україні. В останній час з'явилася значна кількість ро-
біт, в яких розглядаються питання порушень у багатьох органах і системах людини, 
що виникли після Чорнобильської катастрофи. 

Так, В. Г. Кондрашова, И. Б. Колпакова (1991) при обстеженні 1180 дітей, у віці від 
6 до 15 років, евакуйованих з 30-кілометрової зони ЧАЕС, виявили порушення біо-
електричної активності міокарда у 40 % з них, порушення регіонарної гемодинамі-
ки — у 2/3 обстежених. 

3. И. Зборовский, А.А.Граковский (1991) спостерігали статистично значуще збіль-
шення розвитку ішемічної хвороби у 454 механізаторів Наровлянського району Го-
мельської області. 

В експерименті на тваринах, які одноразово одержували цезій у кількості 170 мБк/г, 
відзначалися ранні зміни у стані серцево-судинної системи, які характеризуються зни-
женням адаптаційної її здатності (Федотов, Ильин 1989). 

Скринінгове обстеження 400 чоловіків і 50 жінок у віці 25-50 років, які працюють 
в НВО "Прип'ять", дозволило встановити, що функціональні порушення серцево-
судинної системи достовірно частіше зустрічаються в осіб, які евакуйовані з 30-кіло-
метрової зони ЧАЕС і продовжують працювати, а також у тих, які працюють в НВО 
"Пріп'ять" з 1986 р. (Спивак и соавт. 1993). 

І. А.Зозуля і співавтори (1994) обстежили 25 осіб з гострими порушеннями мозко-
вого кровообігу, які зазнали дії малих доз іонізуючого випромінення. З них у 9 були 
минущі порушення, у 7 — ішемічні інсульти, у 9 — геморагічні. 

Не входячи в суть впливу "малих доз" радіаційного випромінення на організм в 
цілому і ЦНС зокрема, автори проаналізували особливості перебігу гострих порушень 
мозкового кровообігу в осіб, які зазнали дії радіоактивного випромінення внаслідок 
Чорнобильської катастрофи. За даними автора, частіше спостерігалися загальномоз-
кові дисциркуляції або порушення у вертебрально-базилярній системі. Комп'ютерна 
томографія виявляла частіше атрофію мозку або незначні зони гіпотенсивної щіль-
ності. При патологоанатомічному дослідженні у 4 випадках визначався типовий лаку-
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нарний стан мозку з численними малими кістами, розм'якшеннями та рубцями. Най-
більш характерні лакуни знайдено в таламусі , варолієвому мосту, шкаралупі. Спо-
стерігалися вони й у білій речовині великих півкуль, мозочку. Мали місце зони демі-
єлінізації. У різних ділянках зустрічались невеликі крововиливи. 

Існують відомості про зацікавленість нервової системи при впливі радіації (Лива-
нов 1961; Благовещенская 1966; Глазунов и соавт. 1971; Давыдов, Ушаков 1987; Козлов-
ский, Эйбазов 1989; Нягу и соавт. 1989; Нягу 1995, 1996; Логановский и соавт. 2003; 
Антипчук 2004; Precour et al. 2002; Lam 2003 та ін.). 

А. Н. Коваленко (1990) розглядає аспект дії малих доз іонізуючої радіації на організм 
людини як синдром вегетативної дисфункції і нейроциркуляторної дистонії, астеніч-
ного симптомокомплексу і підкреслює, що це є неспецифічний радіаційний синдром. 

На жаль, слуховій системі в даному аспекті присвячено поодинокі роботи, які до 
того ж торкалися, в основному, стану периферичного відділу слухового аналізатора. 

Нами вперше було виявлено значні порушення в коркових і стовбуромозкових 
структурах слухового аналізатора в осіб, які мали контакт з радіацією в результаті ава-
рії на ЧАЕС (Шидловська, Міщанчук, 1989, 1991; Шидловська та співавт. 1990, 1991, 
1992, 1993,1994,1995,1997,1999; Заболотний та співавт. 1992,1993,1995,1999,2000, 
2003; Шидловська 1993, 1995, 1996; Шидловська, Римар 1999, 2000). 

Rytoman, Топіо (1990) вважають, що стан здоров'я після аварії на ЧАЕС можна пра-
вильно оцінити тільки при тривалому широкомасштабному спостереженні. 

У даній роботі представлено результати дослідження функції слухової, нервової 
та серцево-судинної систем у людей, які зазнали дії радіації, обумовленої Чорнобиль-
ською катастрофою. 

Нами було обстежено 357 осіб у віці від 23 до 53 років, які отримали різні дози ра-
діаційного опромінення від 0,25 до 2,0 Гр при виконанні робіт, пов'язаних з ліквіда-
цією наслідків аварії в зоні ЧАЕС у перший рік. 

Потім, через 5 років після аварії, було обстежено 157 ліквідаторів наслідків аварії на 
ЧАЕС (у подальшому - ліквідаторів) і 174 жителя забруднених унаслідок Чорнобиль-
ської катастрофи територій, які постійно проживали у зазначеній місцевості з 1986 р. 
протягом 4—5 років. Через 6—8 років після цієї аварії обстежено 100 ліквідаторів і 135 
жителів забруднених територій віком від 23 до 50 років, через 10 і більше років — 231 
постраждала особа (90 ліквідаторів і 137 жителів забруднених територій). Контроль-
ну групу становили 20 практично здорових людей, які не мали контакту з радіацією. 

З аналізу виключалися особи, які раніше перенесли захворювання середнього вуха, 
тяжкі інфекційні хвороби та черепно-мозкову травму, а також окремі досідження, які 
нам не вдавалося чітко зареєструвати або існували артефакти. 

На рис. 3.1 представлено скарги ліквідаторів у перший рік після аварії. Найчас-
тіше через рік після Чорнобильської катастрофи ліквідатори скаржилися на нудоту 
(97,8 %) та загальну кволість (95,6 %), запаморочення (91,3 %), а також головний біль 
та подразнення в горлі (по 82,3 %). 

На рис. 3.2 наведено порівняльну характеристику скарг ліквідаторів ("а") і жи-
телів забруднених територій (Народицький район — "б", розташований ближче до 
ЧАЕС, та Іванківський район — "в", що знаходився далі від місця аварії). На знижен-
ня слуху скаржилися 42,2 % ліквідаторів, на шум у вухах — 46,8 %, на головний біль 
— 82,3 %, на запаморочення — 91,3 %, на зниження пам'яті — 58,3 %, на порушен-
ня сну — 63,8 %, на загальну слабкість — 95,6 %, на тяжкість в ділянці потилиці — 
71,1 %, шум в голові — 35,7 %, зниження працездатності — 53,9 %. Співставляючи 
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Рис. 3.1. Скарги осіб; які брали 
участь у ліквідації наслідків аварії 
на ЧАЕС, %: 1 — головний біль; 2 
— тяжкість в ділянці потилиці; З — 
порушення пам'яті; 4 — порушення 
сну; 5 — шум в голові; ;6 — корот-
кочасна втрата свідомості; 7 — за-
паморочення; 8 — нудота; 9 — по-
рушення рівноваги; 10 — підвище-
на пітливість; 11 — закачування в 
транспорті; 12 —- шум у вухах; 13 
— зниження слуху; 14 і:—- першін-
ня в горлі; 15 — осиплість голосу; 
16 — загальна кволість; 17 — зни-

ження працездатності 

Рис. 3.2. Розподіл скарг у ліквіда-
торів (крива "а") та у жителів Іван-
ківського і Народицького районів 
(відповідно криві "б" і "в"). 1 — 
зниження слуху; 2 — шум у вухах; 
З — головний біль; 4 — запаморо-
чення; 5 — зниження пам'яті; б — 
порушення сну; 7 — загальна слаб-
кість; 8—тяжкість в ділянці потили-
ці; 9 — шум в голові; 10-— зниження 

працездатності 

100 і 

10 11 12 13 14 15 16 17 

100 

1 2 3 4 5 6 7 

скарги ліквідаторів і жителів забруднених територій, зокрема Народицького та Іван-
ківського районів, було виявлено наступне. 

Значно рідше зазначені скарги пред'являли жителі Народицького району (крива 
"б") та Іванківського (крива " в " ) . 

Однак головний біль у жителів Народицького району спостерігався так само час-
то (82,3 %), як і у ліквідаторів (83,0 %). Доволі часто (61,0 %) вони пред'являли скар-
ги на тяжкість у ділянці потилиці (у ліквідаторів — 71,1 %). 

Згідно з даними аудіометрії, слухова функція в межах вікової фізіологічної норми 
мала місце в 57,8 % ліквідаторів, а у жителів Народицького і Іванківського районів в 
26,0 і 44,0 % випадків відповідно. 

Невелике зниження слуху по типу порушення звукосприйняття у ліквідаторів, жи-
телів Народицького та Іванківського районів виявлено у 31,4, 52,0 і 46,0 % випадків 
відповідно. Значне зниження слуху по типу порушення звукосприйняття частіше спо-
стерігалося у жителів Народицького району (26 %); у ліквідаторів воно зустрічалось 
10,8 %, а у жителів Іванківського району — у 10,0 % випадків. 

Незначне зниження слуху по типу порушення звукосприйняття характеризувалось 
нормальним сприйняттям тонів у мовному діапазоні частот (0,125-3 кГц) і підвищен-
ням порогів сприйняття в дискантовій зоні (4—8 кГц) у середньому до 35 дБ, що на 
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сприйнятті шепітної мови не відбивалося. Розбірливість тесту числівників та мовно-
го тесту була в межах норми. Пороги диференціації сили звуку по методиці Люшера 
на тони частотою 0,5, 2,0 та 4 кГц знаходилися в межах норми і складали відповідно 
(1,4±0,2); (1,2±0,2) та (1,1±0,1) дБ. 

Значне зниження слуху по типу порушення звукосприйняття за даними аудіометрії 
характеризувалося зниженням порогів слуху на тони, зокрема в дискантовій зоні — 
до 50 дБ і більше, що утруднювало до деякої міри і сприйняття розмовної мови. 

Звертає на себе увагу той факт, що частота виявлення і ступінь вираженості по-
рушень слуху були більшими у ліквідаторів і жителів Народицького району, які зна-
ходяться ближче до ЧАЕС, ніж у жителів Іванківського району. Відзначимо також, 
що при обстеженні ми використовували аудіометрію не тільки в звичайному, але і в 
розширеному діапазоні частот, яка проводилася за допомогою клінічного аудіометра 
АС-40 фірми Interaconstics (Данія) для дослідження слуху в ділянці 10,0; 12,0; 14,0 і 
16,0 кГц. При цьому у третини ліквідаторів з нормальним слухом на тони в ділянці 
0,125 — 0,8 кГц виявлено зниження слуху на тони у високочастотній ділянці з макси-
мумом погіршення сприйняття тонів на частотах у ділянці 14—16 кГц. 

У подальшому жителі забруднених територій були розподілені на 3 групи згідно 
з прийнятою концепцією безпеки житттєдіяльності населення на забруднених тери-
торіях . 

Д. М. Гродзинський (1995) приводить наступні основні положення концепції без-
пеки життєдіяльності населення на забруднених територіях. 

Один з перших варіантів концепцій був підготовлений в Україні робочою групою, 
створеною при Раді Міністрів України з 20 вчених і спеціалістів різних міністерств, 
відомств і НАН України. Головою цієї групи був академік НАН України В.Г.Бар'яхтар, 
який вніс багато нового в становлення підходів до формування концепції безпечного 
проживання на забруднених радіонуклідами територіях. В її роботі брали участь ака-
деміки НАН України Д. М. Гродзинський, В. Г. Пінчук, доктори наук Л. Б. Пінчук, 
Я. І. Серкіз, кандидати наук Л. М. Попова, О. А. Бобильовата низка інших спеціалістів. 

. Група почала роботу на початку 1990 р., у зв'язку з чим пріоритет розробленого 
нею ряду принципів складання концепції проживання на забруднених територіях не 
викликає сумнівів. 

Основна ідея концепції полягає у введенні двох значень індивідуальних дозових 
навантажень — 1 і 5 м3в/рік, які служать орієнтирами для реалізації стратегії протира-
діаційного захисту населення. Цим значенням нижньої та верхньої межі променевого 
впливу відповідають дози 70 і 350 мЗв за життя для критичної групи населення (діти : 

1986 р. народження з очікуваною довготривалістю життя 70 років). Цей підхід — вве-
дення нижньої і верхньої меж дозових навантажень, про що було повідомлено акаде-
міком В. Г. Бар'яхтаром на Міжнародній конференції по катастрофах у 1990 р. у Ки-
єві, збагатив загальну теорію катастроф. 

Залежно від ландшафтних і геохімічних особливостей ґрунтів, збільшення при-
родного доаварійного рівня накопичення радіонуклідів у навколишньому середови-
щі, пов'язаних з цим ступенів можливого від'ємного впливу на здоров'я населення, 
вимог відносно проведення радіаційного захисту та інших спеціальних заходів, тери-
торія, яка підпала під радіоактивне забруднення внаслідок Чорнобильської катастро-
фи, розділяється на такі зони: 

зона відчуження — це територія, з якої була проведена евакуація населення в 1986 p.; 
зона безумовного (обов'язкового) відселення — це територія, яка підпала під ін-

тенсивне забруднення тривкими радіонуклідами зі щільністю забруднення ірунту ізо-
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топами цезію від 15 Ки/км2 і вище або стронцію — від 3,0Ки/км2 і вище, чи плутонію 
— від 0,01 до 0,1 Ки/км2 і вище, а також території з грунтами, що сприяють інтенсив-
ній міграції радіонуклідів в рослини, зі щільністю забруднення ізотопами цезію від 
5,0 до 15 Ки/км2 або стронцію від 0,15 до 3,0 Ки/км2, чи плутонію від 0,001 до 0,1 Ки/ 
км2, де ефективна еквівалентна доза опромінення людини може перевищувати 5,0 мЗв 
(0,5 бер) на рік понад дозу, яка була отримана в доаварійний період; 

зона гарантованого добровільного відселення — це територія зі щільністю за-
бруднення ґрунту ізотопами цезію від 5,0 до 15,0 Ки/км2 чи стронцію — від 0,15 до 
3,0 Ки/км2, або плутонію — від 0,01 до 0,1 Ки/км2, а також території з ґрунтами, що 
сприяють інтенсивній міграції радіонуклідів у рослини, зі щільністю забруднення 
ізотопами цезію від 1,0 до 5.0 Ки/км2 або стронцію від 0,02 до 0,15 Ки/км2, чи плу-
тонію — від 0,005 до 0,01 Ки/км2, де ефективна еквівалентна доза опромінення лю-
дини може перевищити 1,0 мЗв (0,1 бер)) у рік понад дозу, яка була отримана в доа-
варійний період; 

зона посиленого радіоекологічного контолю — це територія зі щільністю за-
бруднення ґрунту ізотопами цезію від 1,0 до 5,0 Ки/км2, чи стронцію — від 0,02 до 
0,15 Ки/км2, чи плутонію — від 0,005 до 0,01 Ки/км2, а також території з ґрунтами, 
що сприяють інтенсивній міграції радіонуклідів в рослини, зі щільністю забруднен-
ня ізотопами цезію від 0,2 до 1,0 Ки/км2, де ефективна еквівалентна доза опромінен-
ня людини не повинна перевищувати 1,0 м3в (0,1 бер) в рік понад дозу, яка була отри-
мана в доаварійний період. 

Далі автор робить висновок, що, звичайно, необхідно прагнути до зниження до-
зових навантажень і колективної дози. При цьому ключовим повинен бути принцип 
AJIAPA. Цей принцип, сформульований у 1954 р. НКРЗ США, полягає в тому, що 
"експозиція при опроміненні повинна бути на мінімальному практично досяжному 
рівні". Назвою принципу є абревіатура виразу "as low as reasonably achievable", що в 
перекладі означає: "настільки низький, наскільки це розумно досяжно". 

За свідченнями С. Н. Дорогунцева і В. Н. Ольшевського (1995), впливу зовніш-
нього і внутрішнього опромінення в Україні зазнали понад 2,6 млн осіб, що становить 
близько 1,5 % її населення в 1986 р. 

Однак, як зазначають автори, сильному психологічному впливу під далося прак-
тично все населення України, особливо з територій, забруднених радіонуклідами: зон 
відчуження, безумовного відселення, гарантованого добровільного відселення і поси-
леного радіоекологічного контролю, що негативно позначилося на здоров'ї, у першу 
чергу, дітей та осіб найбільш працездатного віку. Крім того, це викликало регульо-
вану і нерегульовану міграцію населення, сформувало у цих людей негативне відно-
шення до розвитку атомної енергетики та окремих виробництв, що стало проявляти-
ся при вирішенні гострих народногосподарських проблем України в умовах її еконо-
мічної, екологічної та енергетичної кризи. 

Унаслідок міграції радіонуклідів по території України під найбільш безпосеред-
нім впливом катастрофи опинилася економіка Київської, Житомирської, Рівненської, 
Волинської, Чернігівської, Черкаської, Вінницької областей і Києва. 

За станом на 1 червня 1991 р. на територіях, що зазнали радіонуклідного забруд-
нення, проживало 2,4 млн осіб, із них до 633 тис.— у 2-й і 3-й зонах. Радіаційна за-
гроза, посилена соціально-психологічною напруженістю через управлінські помил-
ки у прийнятті рішень по ліквідації наслідків катастрофи, особливо в перший період, 
позначилася на міграційній поведінці людей, які проживають не тільки в населених 
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пунктах, офіційно віднесених до зон радіаційного забруднення, але й у тих, які зна-
ходилися в безпосередній близькості від них. 

За приблизними підрахунками, забруднення понад 1 Кі/км2 137Cs зачепило госпо-
дарську діяльність промислових центрів і пунктів із загальною вартістю основних 
промислово-виробничих фондів у Київській області не менше 2,5 %, Житомирській і 
Рівненській — по 0,5 %, Вінницькій — близько 0,4 %, Черкаській — приблизно 0,3 %, 
Чернігівській — близько 0,1 %, а всього по цій групі областей — близько 4,3 % (при-
близно 6,5—7 млрд крб. у цінах 1983 p.). 

Після завершення програми відселення 1992—1993 pp. загальна площа відчуження 
досягла 3400 км2. У цьому випадку створилися два компактних масиви — Чорнобиль-
ський (30-кілометрова зона навкруг ЧАЕС) і Полісько-Народицький, який з'єднався 
в районі смт Поліське. На цій території з економічної діяльності виключено значний 
потенціал Київської області: сільські та міські будівлі займають 4—5 %, площі відчу-
ження, промислові споруди і шляхи — 5 % , ліси — близько 45 %, перелогові поля — 
близько 30 %, луки — 10 %, 7 -8 % території заболочено, 2 % займає акваторія Ки-
ївського водосховища. Близько 10-15 % земель осушено і охоплено сіткою меліора-
тивних каналів. 

Зараз повернення земель зони відчуження в сільськогосподарський обіг вважаєть-
ся недоцільним. 

С. Н. Дорогунцов та В. Н. Ольшевський (1995) також зазначають, що Чорнобиль-
ська катастрофа призвела до забруднення 137Cs від 15 і вище 1 Ки/км2 тільки в Украї-
ні 4,6 млн га сільгоспугідь. Постраждали 74 райони одинадцяти областей. На забруд-
неній території розміщено 2230 населених пунктів, в яких проживає 2, 65 млн осіб, з 
них 662 тис. дітей. При цьому в зоні безумовного (обов'язкового) відселення ще досі 
у 80 пунктах проживають 48,5 тис. людей. 

У районах, що постраждали від катастрофи, значно змінилася структура землеко-
ристування, порушилися виробничі та господарські зв'язки. Значні збитки зазнало 
населення, сільське та лісове господарство. 

Як зазначає В. Г. Бар'яхтар (1995), Чорнобильська катастрофа зачепила прямо чи 
побічно всі регіони і галузі народного господарства України, завдала їй значних еко-
номічних та екологічних збитків. Незважаючи на наукову і практичну важливість фік-
сованого їх визначення, в Україні масштаби збитків своєчасно і належним чином не 
було оцінено. 

В Україні тільки в 1991 р. була розпочата розробка загальної концепції оцінки еко-
номічних та екологічних збитків, заподіяних Чорнобильською катастрофою. Необхід-
ність фіксованої оцінки величини економічних та екологічних втрат визначається, го-
ловним чином, концепцією безпечного проживання населення на забруднених тери-
торіях та програмно-цільовим регулюванням процесу пом'якшення наслідків Чорно-
бильської катастрофи. 

І. М. Вишневський (1995) вважає, що катастрофа на ЧАЕС стала найбільшою і 
найжахливішою аварією, яка принесла багато людських жертв та призвела до тяж-
ких екологічних і соціальних наслідків. Первинні наслідки Чорнобильської катастро-
фи — це сотні померлих, тисячі опромінених, сотні тисяч переселених з рідних місць, 
психологічна травма для багатьох мільйонів. Окремі наслідки ще не з'ясовані повною 
мірою, але вони загрожують збільшенням кількості різних захворювань, потворнос-
тей, генетичних порушень. Ця аварія докорінним чином змінила подальший розвиток 
атомної енергетики в світі та відношення до неї громадськості, викликала зростання 
антиядерного руху та вимог про закриття всіх АЕС. 
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Вплив на людей комплексу радіаційних факторів, обумовлених Чорнобильською 
катастрофою, можна умовно розподілити на 3 види залежно від дози опромінення та 
її тривалості, вважає В. А. Барабой (1995). 

А. Гостре променеве ураження як наслідок короткочасного (години, доба) радіа-
ційного впливу великої сили, яка створила дозу тотального, більш або менш рівно-
мірного, опромінення 1-1,2 Гр і вище (гостра променева хвороба I, II і III ступенів) 
або 0,5-1,0 Гр (гостра променева реакція). 

Б. Підгостре променеве ураження як наслідок роботи в 30-кілометровій зоні ЧАЕС 
або перебування в ній до моменту евакуації протягом декількох діб, тижнів; дози, що 
отримані цим контингентом за такий строк, можуть бути приблизно оцінені в межах 
25-100 сГр і більше. 

В. Хронічне (постійне) опромінення протягом місяців і років, яке обумовлене пе-
ребуванням (проживанням) на радіоактивно забруднених територіях в 30-кілометро-
вої зоні ЧАЕС та за її межами. Променеві навантаження, отримані цією категорією 
постраждалих, ще в меншому ступені піддаються кількісній оцінці як унаслідок не-
досконалості дозиметрії, так і внаслідок складності обліку цих навантажень, що ство-
рювалися внутрішнім опроміненням різними радіонуклідами. 

Обсяг популяції А — 150 осіб, популяції Б — десятки тисяч, популяції В — сотні 
тисяч. Першу популяцію утворили, головним чином, працівники АЕС і пожежники, 
які постраждали під час аварії та в перші години і дні після неї. У променевому ура-
женні у них домінувало зовнішнє гамма- і бета-опромінення, як правило, у поєднан-
ні з опіками. Другу популяцію становили евакуйовані з 30-кілометрової зони і безпо-
середні учасники JIHA 1986 p., третю становили, головним чином, жителі районів, 
для яких встановлений режим "жорсткого контролю", і ліквідатори 1987—1988 pp. 
Із збільшенням тривалості та зменшенням потужності дози радіації у цих групах по-
страждалих зростала питома вага внутрішнього опромінення за рахунок надходження 
радіонуклідів з їжею, водою, а в перші місяці і при виконанні сільськогосподарських 
робіт — респіраторним шляхом. 

Враховуючи наведене, у подальшому жителі забруднених територій, що обстежу-
валися, розглядалися нами по трьох зонах: 

а — зона безумовного (обов'язкового) відселення (Народицький і Поліський ра-
йони); 

б — зона добровільного гарантованого відселення (Іванківський район); . 
в — зона посиленого радіоекологічного контролю (Вишгородський район). 
Жителів зони відчуження ми не враховували. 
При цьому через 6 - 8 років після аварії на ЧАЕС серед ліквідаторів трохи зменши-

лася кількість осіб з нормальним слухом (46 %) і збільшилася з початковими (42 %) та 
помірними його порушеннями (12%). Зразу після аварії на ЧАЕС слух у межах норми 
мав місце в 57,8 % випадків, початкові порушення — в 31,4 %, а помірні — 10,8 %. 
У зоні "а" через 6—8 років після аварії ці показники становили, відповідно 31; 53,5 і 
15,5 %, а у зонах "б" і "в" — 37,7; 51,2; 11,1 % та 37,8; 57,7; 4,5 %. 

Таким чином, слухові порушення по типу СНП розвиваються під дією радіації 
не тільки у ліквідаторів, але й у жителів забруднених територій. Частіше і більш ви-
ражені розлади слуху спостерігаються в зоні безумовного (обов'язкового) відселен-
ня. Одержані дані свідчать про необхідність моніторингового спостереження за ста-
ном слухової функції у осіб, які проживають в умовах радіоактивного забруднення, з 
метою своєчасного застосування лікувально-профілактичних заходів по збереженню 
здоров'я постраждалого населення. 
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Відзначимо, що при співставленні показників стану слухової функції у ліквідато-
рів за даними суб'єктивної та об'єктивної аудіометрії (рис. 3.3) одержано наступне. 
Слух у межах норми за даними тональної і мовної порогової та надпорогової аудіоме-
трії виявлено в 57,8 % випадків, тобто практично збігався з показниками числа осіб, 
які скаржилися на зниження слуху. А за даними об'єктивної аудіометрії (досліджен-
ня порогових та часових характеристик АРВМ і слухових коротко- та довголатентних 
викликаних потенціалів) різні порушення функції слухового аналізатора в учасників 
JTHA на ЧАЕС виявлено в 100 % випадків. 

При розподілі осіб, які мали контакт з радіацією в результаті аварії на ЧАЕС, по 
кількості відхилень від норми у показниках АРВМ, КСВП і ДСВП одержано наступ-
ні результати (рис.3.4). 

Суб'єктивна аудіометрія Об'єктивна аудіометрія 

100 100 100 

Рис. 3.3. Стан слухової 
функції за даними 
суб'єктивної та об'єктивної 
аудіометрії у осіб, які підпали 
під іонізуюче опромінення 
при ліквідації аварії на 
ЧАЕС, % 

АРВМ 
Відхилення від норми 

КСВП ДСВП 
• ліквідатори 
• мешканці Народицького р-ну 
• мешканці Іванківського р-ну 

Рис. 3.4. Розподіл осіб, які 
мали контакт з радіацією в 
результаті Чорнобильської 
катастрофи по кількості 
відхилень від норми в 
показниках АРВМ КСВП та 
ДСВП, % 

Відхилення показників АРВМ від норми у ліквідаторів, жителів Народицького і 
Іванківського районів виявлено в 100, 43 і 21 % випадків відповідно. За даними реє-
страції КСВП та ДСВП, відхилення від норми спостерігалися у 100; 85,5; 19,7 % та у 
100, 78,0 і 33,7 % випадків відповідно. 

Таким чином, проведені дослідження свідчать про те, що під впливом радіації 
страждають всі відділи слухової системи. Крім того, у жителів Народицького району 
частіше наступають зміни в стовбуромозкових і коркових відділах слухового аналі-
затора, ніж у жителів Іванківського. В усіх ліквідаторів без винятку мали місце різні 
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порушення у показниках АРВМ і ДСВП. До того ж об'єктивні методи дослідження 
слуху дають змогу виявити зміни, що виникають у різних відділах слухової системи 
під впливом радіації, ще до розвитку клінічних проявів і відхилень у показниках то-
нальної та мовної порогової і надпорогової аудіометрії. 

Аналіз проведених досліджень також показав, що ступінь вираженості виявлених 
змін у стовбурових структурах слухового аналізатора залежить, в першу чергу, від 
клінічних проявів вегетосудинної дистонії у обстежених осіб, а також від дози одер-
жаного опромінення. Так, ці зміни виявлялися у людей, які отримали дозу радіацій-
ного опромінення понад 0,25 Гр і особливо у тих, які перенесли променеву хворобу і 
одержали дозу опромінення від 1,0 до 2,0Тр. 

Проведені нами дослідження дали змогучзробити висновок, що у осіб, які зазна-
ли радіаційного опромінення від 0,25Гр та більше, виникають зміни в стовбурових 
структурах слухового аналізатора. Крім того, вивчення змін часових характеристик 
КСВП і АРВМ є важливим в плані об'єктивного визначення початкових, доклініч-
них порушень функціонального стану стовбурових структур слухового аналізатора, 
що може мати значення при вирішенні ряду експертних питань, а також при розробці 
лікувально-профілактичних заходів. Загальновідомо, що стан сенсорних систем у лю-
дини визначає його соціальну адекватність, працездатність та професійну придатність. 

3.2. ПОКАЗНИКИ АРВМ ТА СВП У ПОСТРАЖДАЛИХ 
УНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ 

У плані уточнення топіки ураження слухового аналізатора при СНП, яку спричи-
нили різні фактори, особливо перспективними є вивчення показників АРВМ, які до-
зволяють виявляти початкові зміни в нервово-м'язовому апараті слухової системи, а 
також порушення в ретрокохлеарних структурах слухового аналізатора (Сагалович, 
Дроздов 1975; Базаров, Мороз 1976; Хечинашвили 1978; Бутенко 1983; Шидловська 
і співавт. 1986; Котов 1992; Куренева 2003; Hayes, Jerger 1982 та ін.). 

У ряді наших робіт показано, що у ліквідаторів спостерігаються зміни в показниках 
акустичного рефлексу внутрішньовушних м'язів, а також у стовбурі мозку (Шидлов-
ська та співавт. 1989, 1990, 1991, 1993, 1995; Заболотний та співавт. 1992, 1995;Котов 
1992; Шидловська та співавт. 1995, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001 таін.) . 

До того ж Hayes та Jerger (1982) при наявності відхилень у показниках АРВМ спо-
стерігали зміни в компонентах I, II і III КСВП. 

Виходячи з наведеного, ми (Шидловская и соавт. 1991, 1993, 1995; Котов 1996) 
провели дослідження слухової функції у ліквідаторів за допомогою електрофізіоло-
гічних методик: 

1) динамічної імпедансометрії, що включає реєстрацію порогових і надпорогових 
величин АРВМ, аналіз часових характеристик акустичного рефлексу, а також тимпа-
нометрію; 

2) реєстрації коротко- та довголатентних слухових викликаних потенціалів (КСВП 
і ДСВП). 

Реєстрація АРВМ проводилася при іпсі- та контралатеральній стимуляції по від-
ношенню до обстежуваного вуха. Вищеназвані параметри АРВМ вивчали при поси-
ленні рівня звукового тиску на 10 дБ над порогом виникнення акустичного рефлексу 
на папері за допомогою двоканального самописного приладу. Враховувались такі ча-
сові характеристики АРВМ: латентний період (Тл), час зростання (Тз), час дії (Тд), 
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період активної післядії (Та), період спаду рефлексу (Тс), а також увесь сумарний час 
рефлексу (Тсум). 

Проведені нами дослідження показали, що в осіб з порушеннями слуху на тони 
в ділянці високих частот АРВМ з'являвся під час іпсі- і контралатеральної стимуля-
ції на тони частотою 0,5 і 1,0 кГц, але не реєструвався у відповідь на тон частотою 
4,0 кГц. У пацієнтів з порушеннями слуху в ділянці всього діапазону частот, що ви-
вчався, акустичний рефлекс виникав при максимальній інтенсивності стимулюючо-
го сигналу з частотою 0,5 кГц як при іпсі-, так і контралатеральній стимуляції. При 
цьому виявлено, що зміни часових характеристик АРВМ спостерігались у ліквідато-
рів не тільки з порушеною слуховою функцією, але і з нормальним слухом. Так, дея-
кі часові характеристики АРВМ у ліквідаторів з нормальним слухом відрізнялись від 
аналогічних показників у здорових осіб контрольної групи такого ж віку, обстежених 
до Чорнобильської катастрофи. 

Для наочності наводимо найбільш характерні дані при стимуляції тоном 1,0 кГц, 
відповідно, при іпсі- та контралатеральній стимуляції (табл. 3.1 і 3.2). 

Таблиця 3.1 
Часові характеристики А Р В М у ліквідаторів та осіб з н о р м а л ь н и м слухом при іпс ілатеральній 

стимуляці ї тоном 1,0 кГц, ( М ± ш ) 

Частота стимулу, 
кГц 

Часові характеристики 
АРВМ 

Показники АРВМ, мс 
Достовірність, Р Частота стимулу, 

кГц 
Часові характеристики 

АРВМ контрольна група ліквідатори 
Достовірність, Р 

1,0 

Тл 149,0±6,1 118,3±12,7 <0,05 

1,0 

Тз 176,0±28,5 141,8±11,1 <0,05 

1,0 Тд 948,0±64,4 1051,7±47,5 >0,05 
1,0 Та 131,0±21,6 137,8±14,1 >0,05 1,0 

Тс 215,0±28,0 143,5±19,8 <0,05 

1,0 

T сум 1320,0±81,4 1323,0±76,1 >0,05 

Таблиця 3.2 
Часові характеристики А Р В М у ліквідаторів та осіб з н о р м а л ь н и м слухом при контралатеральній 

стимуляці ї тоном 1,0 кГц, ( М ± га) 

Частота стимулу, 
кГц 

Часові характеристики 
АРВМ 

Показники АРВМ, мс 
Достовірність, Р Частота стимулу, 

кГц 
Часові характеристики 

АРВМ • контрольна група ліквідатори 
Достовірність, Р 

1,0 

Тл 171,0±31,6 113,5±15,3 <0,05 

1,0 

Тз 166,7±18,0 122,6±24,6 >0,05 

1,0 Тд 898,0±91,0 1018,7±62,6 >0,05 
1,0 Та 114,0±9,5 166,0±23,9 <0,05 1,0 

Тс 251,0±30,0 220,9±26,8 >0,05 

1,0 

Тсум 1320,0±84,8 1336,9±84,1 >0,05 

З табл. 3.1 та 3.2 видно, що у ліквідаторів з нормальним слухом достовірно (Р<0,05) 
зменшився латентний період АРВМ порівняно з контрольною групою здорових осіб, 
які не мали контакту з радіацією як при іпсі-, так і при контралатеральній стимуляції 
тоном 1 кГц. Достовірно (Р<0,05) зменшився у них і час зростання АРВМ при іпсіла-
теральній стимуляції тоном 1 кГц. 

Нами також проаналізовано показники слухових викликаних потенціалів залеж-
но від стану слухової функції у ліквідаторів. 

У табл. 3.3 і 3.4 наведено порівняльні дані Л П П хвиль і міжпікових інтервалів 
КСВП у ліквідаторів з нормальним і порушеним слухом (початкова і помірна СНП). 
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Таблиця 3.3 
П о к а з н и к и латентних періодів піків хвиль К С В П у ліквідаторів з н о р м а л ь н и м і п о р у ш е н и м слухом 

та у осіб контрольно ї групи, ( М ± т ) 

Групи обстежених 
Латентні періоди піків хвиль КСВП, мс 

Групи обстежених І II III IV V 

Ліквідатори з нормальним слу-
хом 1,67±0,03 2,85±0,03 3,85±0.02 5.10±0.03 5.75±0.03 
Ліквідатори з порушеннями 
слуху 1,69±0,02 2,89±0,03 3,89±0.03 5.19±0.04 5.90±0.04 
Контрольна група 1,69±0,02 2,80±0,02 3,69±0,03 5,03±0,04 5,66±0,03 

П р и м і т к а . Підкреслені показники у групах статистично достов ірно (Р<0,05) в ідрізняються від 
таких у ос іб контрольної групи. 

Таблиця 3.4 
Середньостатистичні показники міжпікових інтервалів хвиль К С В П у л іквідаторів з н о р м а л ь н и м 

і п о р у ш е н и м слухом та у осіб контрольної групи, ( М ± т ) 

Групи обстежених 
Міжпікові інтервали КСВП, мс 

Групи обстежених 
I—III III-V I -V ' 

Ліквідатори з нормальним слухом 2.16±0,03 1,90±0,03 4.06±0.03 
Ліквідатори з порушеннями слуху 2.27±0.04 1,92±0,03 4.21 ±0.04 
Контрольна група 2,14±0,03 1,83±0,03 3,92±0,03 

П р и м і т к а . Підкреслені показники у групах статистично достов ірно (Р<0,05) в ідрізняються від 
таких у осіб контрольної групи. 

З наведених у таблицях даних видно, що у ліквідаторів з початковим і помірним 
ступенем СНП статистично достовірно (Р<0,05) збільшилась латентність III, IV і V 
піків хвиль КСВП, а також міжпікові інтервали І—III, III—V в порівнянні з нормаль-
ночуючими ліквідаторами. 

Вивчення часових характеристик АРВМ у ліквідаторів з наявністю змін у стовбу-
ромозкових структурах слухового аналізатора за даними реєстрації коротколатентних 
слухових викликаних потенціалів дозволило б виявити особливості ретрокохлеарних 
порушень у осіб, які зазнали впливу радіації. 

З метою такого аналізу було відібрано 40 ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС у 
віці від 26 до 45 років, у яких спостерігались виражені відхилення від норми в по-
казниках КСВП (збільшення латентності V хвилі КСВП і міжпікового інтервалу І — 
V), що свідчить про зацікавленість стовбуромозкових структур слухового аналізато-
ра. Контрольну групу становили 15 молодих, практично здорових нормальночуючих 
осіб, які не мали контакту з радіацією. 

Дослідження показали, що у ліквідаторів з наявністю змін в характеристиках 
КСВП (збільшення латентного періоду V хвилі КСВП до (6,07±0,03) мс і міжпіково-
го інтервалу І — V до (4,33±0,04) мс спостерігалося скорочення часу зростання і спа-
ду АРВМ, особливо при контралатеральній стимуляції. 

Так, при контралатеральній стимуляції тоном 0,5 кГц у ліквідаторів час зростан-
ня АРВМ в порівнянні з нормою достовірно (Р<0,05) скорочувався до (137,6±12,9) 
мс, а час спаду — до (143,6±11,9) мс. Аналогічні величини для часу зростання і спа-
ду АРВМ при контралатеральній стимуляції тоном 1 кГц становили (157,8±14,3) і 
(189,5±15,3) мс відповідно. 

Таким чином, на нашу думку, є пряма залежність між рефлекторною активністю 
АРВМ і проведенням біоелектричних імпульсів через стовбуромозкові структури слу-
хового аналізатора у ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС. 
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Що ж стосується тривалості латентних періодів піків хвиль ДСВП у ліквідаторів 
з нормальним і порушеним слухом, то нам вдалось виявити статистично достовірне 
збільшення порівняно з нормою латентності піка хвилі N 2 ДСВП при стимуляції то-
ном частотою 4,0 кГц, що становило (273,9±4,9) і (294,6±6,1) мс відповідно (табл. 3.5). 

Практично такі ж дані отримані нами і при стимуляції тоном 1 кГц (табл. 3.6). 
Що ж стосується жителів забруднених територій, то дослідження, проведені нами, 

показали, що в порогових значеннях АРВМ не було достовірної відмінності і вони 
знаходились в межах норми. 

Таблиця 3.5 
П о к а з н и к и латентних періодів піків х в и л ь Д С В П у ліквідаторів з н о р м а л ь н и м і п о р у ш е н и м слухом 

та у осіб контрольної групи при стимуляці ї тоном 1,0 кГц, ( M ± m ) 

Групи обстежених 
Латентності піків хвиль ДСВП, мс 

Групи обстежених Р, N, N, 
Ліквідатори з нормальним слухом 66,6±2,6 108,9±2,6 174,8±3,3 287.8±7,6 
Ліквідатори з порушеннями слуху 62,7±3,9 11,7±2,1 175,0±2,9 282,3±5,9 
Контрольна група 65,0±2,7 105,9±2,3 175,0±3,1 260,5±4,1 

П р и м і т к а . Підкреслені показники статистично достов ірно (Р<0,05) в ідрізняються від таких у 
осіб контрольної групи. 

Таблиця 3.6 
Середньостатистичні показники латентних періодів піків хвиль Д С В П у ліквідаторів з н о р м а л ь н и м 

і п о р у ш е н и м слухом та у осіб контрольної групи при стимуляці ї тоном 4,0 кГц, ( M ± m ) 

Спостережувані групи 
Латентності піків хвиль ДСВП, мс 

Спостережувані групи Р, N, Р, N, 
Ліквідатори з нормальним слу-
хом 79,3±6,9 125,4±7,0 189,2±6,5 273.9±4,9 

Ліквідатори з порушеннями 
слуху 68,1±3,5 116,7±2,9 175,0±4,6 294.6±6.1 

Контрольна група 69,6±3,0 116,3±2,2 180,3±3,7 259,8±4,8 

П р и м і т к а . Підкреслені показники у спостережуваних групах статистично достов ірно (Р<0,05) 
в ідрізняються від таких у осіб контрольної групи. 

Аналіз статистичної обробки отриманих даних по вивченню часових характерис-
тик АРВМ у жителів Народицького, Іванківського і Вишгородського районів (тобто в 
зонах безумовного і гарантованого відселення, а також радіологічного контролю) за-
лежно від частоти акустичного сигналу при іпсі- і контралатеральній стимуляції дав 
змогу виявити наступне. 

Достовірної відмінності в показниках латентного періоду АРВМ при іпсі- і контр-
алатеральній стимуляції тонами частотою 0,5 і 4,0 кГц у жителів зон "а", "б" і "в" не 
виявлено. Однак спостерігалось достовірне (Р<0,05) скорочення латентного періоду 
АРВМ при іпсі- і контралатеральній стимуляції тоном частотою 1 кГц у жителів зон 
"а" і "б" в порівнянні з контролем. 

Відзначено достовірні зміни часу зростання АРВМ у жителів зони "а", які вияви-
лися значно меншими за величину Тз в контрольній групі (Р<0,05), при іпсі- і контр-
алатеральній стимуляції. 

У той же час показники часу дії при іпсі- та контралатеральній стимуляції у жите-
лів усіх досліджуваних зон, що мали незначні зміни і відмінності, були статистично 
недостовірні (Р>0,05). 

120 



Найбільш цікаві дані отримані нами при вивченні часу спаду АРВМ. Було виявлено 
достовірні відмінності цього показника у відповідь на тони частотою 0,5; 1,0 і 4,0 кГц 
при іпсі- і контралатеральній стимуляції у жителів Іванківського і, особливо, Народиць-
кого районів у порівнянні з контрольною групою. При цьому було зареєстровано ско-
рочення часу спаду АРВМ у обстежених осіб порівнянні з даними контрольної групи. 

Сумарний час рефлекторної реакції АРВМ як при іпсі-, так і при контралатераль-
ній стимуляції тонами частотою 0,5; 1,0 і 4,0 кГц не мав достовірних відмінностей 
(Р>0,05) між обстежуваними групами. 

Таким чином, результати проведених досліджень показали, що у людей, які прожи-
вають на забруднених радіонуклідами територіях, відзначається скорочення часу зрос-
тання та спаду АРВМ при іпсілатеральній стимуляції в порівнянні з часом зростання 
і спаду рефлексу в осіб контрольної групи. Ці зміни аналогічні тим, які ми спостері-
гали у ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС, і в світлі даних літератури вказують на 
порушення взаємодії між процесами збудження і гальмування на між'ядерному рівні 
рефлекторної дуги АРВМ в стовбурі мозку. Зазначені порушення особливо добре про-
стежуються під час вивчення часу зростання та спаду АРВМ при контралатеральній 
стимуляції, де рефлекторна дуга представлена більшою кількістю ядер. 

При вивченні часових характеристик СВП як стовбуромозкових, так і коркових у 
жителів забруднених територій ("а" — зона безумовного обов'язкового відселення 
— Народицький і Поліський райони; "б" - зона добровільного гарантованого відсе-
лення — Іванківський район; "в" - зона підсиленого радіоекологічного контролю — 
Вишгородський район) у результаті Чорнобильської катастрофи нами були отримані 
наступні результати. 

Аналіз латентних періодів піків хвиль КСВП показав, що в жителів усіх досліджу-
ваних зон достовірно збільшувалась латентність піків III і V хвиль у порівнянні з та-
кою в контрольній групі. Достовірно зростав і міжпіковий інтервал І - V КСВП, що 
свідчить про зацікавленість стовбуромозкових структур слухового аналізатора у осіб, 
які проживають в районах, забруднених радіонуклідами в результаті Чорнобильської 
катастрофи. 

Аналізуючи показники латентностей піків хвиль ДСВП при стимуляції тонами 1,0 
і 4,0 кГц, ми виявили достовірне збільшення латентності піка хвилі N2 (Р<0,05) по-
рівняно з контрольною групою. 

У ряді випадків латентність піка N2 ДСВП досягла 317 мс і більше. При цьому най-
більші відхилення від норми в показниках ДСВП спостерігались в зоні гарантовано-
го відселення і у ліквідаторів. 

Отримані дані узгоджувались з показниками ЕЕГ. Практично у всіх обстежених 
відзначено переважання бета-ритму в усіх відведеннях як при фоновому запису, так і 
у відповідь на функціональні навантаження, що свідчить про дифузні процеси в кор-
кових структурах головного мозку, коли слух ще залишався в межах норми за дани-
ми тональної порогової аудіометрії в звичайному і розширеному діапазонах частот. 

Таким чином, представлений аналіз часових характеристик АРВМ, особливо при 
контралатеральній звуковій стимуляції, а також зміни в показниках стовбуромозко-
вих слухових викликаних потенціалів дозволяє зробити деякі висновки в тому плані, 
що в осіб навіть з нормальним слухом, які проживають на забруднених радіонуклі-
дами територіях і зазнають радіаційного опромінення малими дозами, є порушення 
адаптаційно-компесаторних властивостей слухового аналізатора, що подібні до таких, 
як і у ліквідаторів, які отримали дозу опромінення до 1,0 Гр. 
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Наведені дані свідчать про те, що дози в 0,25 Гр і 1,0 Гр дуже негативно вплива-
ють на різні відділи слухового аналізатора. Особливо насторожують дослідників дані 
про залучення в процес стовбуромозкових структур головного мозку. Про це свідчать 
показники часових характеристик АРВМ при контралатеральній звуковій стимуляції 
як тоном частотою 1,0 кГц, так і 4,0 кГц. При цьому зміни в часових характеристиках 
АРВМ реєструвались не тільки при зниженні гостроти слуху, але й при нормальному 
^луху. Виявлено достовірне зменшення часу зростання (Тз) АРВМ та його падіння і 
тим часом подовження активної післядії при іпсі- і контралатеральній стимуляції. По-
ряд з цим статистично не змінювались інші часові характеристики в осіб, які мали дозу 
опромінювання 0,25 Гр, а також отримали гостру променеву хворобу (ГПХ) І ступеня. 

Отже, часові характеристики АРВМ є важливим об'єктом моніторингу за порушен-
нями адаптаційно-компенсаторної діяльності нервово-м'язового апарату органа слуху 
і стовбуровомозкових структур слухового аналізатора на ранній стадії. 

Збільшення латентності компонентів і міжпікових інтервалів КСВП, а також N2 

ДСВП у обстежуваних осіб свідчило про втягнення у них в патологічний процес кор-
кового і стовбуромозкового відділів слухового аналізатора. Виявлені зміни в корко-
вих і підкоркових структурах головного мозку в обстежуваних підтверджені і дани-
ми електроенцефалографії. 

Наведені нами об'єктивні дані про стан нервової системи узгоджуються з одер-
жаними Ю. А. Александровським (1988). Протягом року автор обстежив 1572 особи: 
у 1-й — гострий період катастрофи в Чорнобилі (з моменту аварії до 5 травня), тоб-
то до евакуації; у 2-й — період найближчих (з 6 травня по жовтень 1986 р.) наслід-
ків, коли потерпілих розташовували в 60-80 км від місця аварії; і у 3-й — період від-
далених наслідків, стресогенність якого, на думку Ю. А. Александровського', харак-
теризувалась небезпекою виникнення променевої хвороби, труднощами побуту та ін. 
Автор підкреслює, що в початковий період формувались відносно однотипні реакції, 
проявом яких в основному стали тривога і страх. Психогенні розлади знайшли вияв 
у реактивних психозах. У другому періоді психози спостерігались в поодиноких ви-
падках, а в третьому періоді їх зовсім не було. 

Однак число осіб з невротичним станом у перший і другий періоди розвитку си-
туації практично не змінилося, а в третій період значно зросло. На жаль, автор не дає 
кількісної характеристики невротичних станів у різні періоди. 

А. М. Аветисов та співавтори (1988) зазначають, що досвід проведення роз'-
яснювальної роботи достеменно свідчить про те, що в більшості населених пунктів, 
де в перші дні виникнення радіаційної ситуації її здійснювали компетентні спеціа-
лісти, населення досить спокійно оцінювало ситуацію, і число невротичних реакцій 
практично не збільшувалось. Автори роблять висновок, що "боротьба з радіофобією" 
(страхом опромінення) — один з важливих моментів у загальному комплексі засобів 
захисту населення. З іще більшою впевненістю можна стверджувати, що шкода, яку 
було завдано здоров'ю людей через радіофобію, в окремих випадках (на щастя, не-
численних) виявилась дуже значною. 

Однак ми маємо об'єктивні дані КСВП і імпедансометрії, підтверджені електро-
енцефалографією, що при отриманих дозах радіації не тільки в 1,0 Гр, але вже і при 
0,25 Гр уражаються стовбурові структури головного мозку, а це вже не радіофобія. 

В обох випадках простежуються функціональні зміни в слуховому аналізаторі, 
в серцево-судинній і нервовій системах. Тому потрібно спрямувати зусилля на вияв-
лення ранньої патології в різних органах і системах, а також своєчасно застосовувати 
лікувально-профілактичні заходи для збереження здоров'я населення, яке постражда-
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ло внаслідок Чорнобильської катастрофи. У цьому плані нам імпонує думка відомого 
вченого Т. Шарма (1988), який на науковій конференції 11—13 травня 1988 р. (Київ) 
наголосив на необхідності поєднати зусилля спеціалістів різних країн, оскільки ава-
рія в Чорнобилі стосується всього людства. 

Таким чином, виявлені нами вади слуху у ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС, 
жителів Народицького й Іванківського районів мали характер СНП різних ступенів. 
Практично всі обстежені скаржились на головний біль, більшість з них — на пору-
шення слуху, запаморочення, загальну слабкість, тяжкість у потилиці, погіршення 
пам'яті, зниження працездатності та ін. 

Майже в усіх ліквідаторів зареєстровано розлади серцево-судинної і нервової сис-
тем. Серед жителів Народицького району теж не було виявлено практично здорових 
осіб, особливо за станом мозкового кровообігу. 

Трохи кращими були дані обстеження у жителів Іванківського району. Потрібно 
зазначити, що зниження пульсового кровонаповнення найбільш часто спостерігалось 
у жителів Народицького району і корелювало з гіпоксією міокарда. За даними суб'-
єктивної аудіометрії, майже у половини ліквідаторів показники тональної і мовної, 
порогової і надпорогової аудіометрії були в межах норми. Однак практично в усіх об-
стежуваних за даними реєстрації КСВП і ДСВП мали місце порушення в стовбуро-
мозковому і корковому відділах слухового аналізатора. 

Майже те ж саме спостерігалося у жителів Народицького району, і трохи кращі 
показники одержано у мешканців Іванківського району. В обстежуваних осіб виявле-
но достовірне збільшення латентностей III, IV і V піків хвиль КСВП, а також міжпі-
кового інтервалу І—V, що свідчить про зміни в стовбуромозкових структурах слухо-
вого аналізатора. Ці зміни зареєстровані не тільки у пацієнтів із зниженням гостроти 
слуху, але і в осіб з нормальним слухом (за даними аудіометричного обстеження). За-
значимо, що у працівників шумових професій такі зміни в стовбуромозкових струк-
турах слухового аналізатора можна спостерігати тільки при значному зниженні слуху. 

3.3. ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ РЕЄСТРАЦІЇ КСВП ТА АРВМ 
У ЛІКВІДАТОРІВ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧАЕС 

З НОРМАЛЬНИМ СЛУХОМ ЧЕРЕЗ 5—6 РОКІВ ПІСЛЯ КАТАСТРОФИ 

Як уже було зазначено раніше, застосування комп'ютерної аудіометрії у вигляді 
реєстрації слухових викликаних потенціалів, поряд з динамічною імпедансометрією, 
розширює можливості об'єктивної топічної діагностики порушень у слуховому ана-
лізаторі. Однак у літературі є мало даних про вплив різних доз іонізуючого випромі-
нення на стан слухового аналізатора. 

Нами вивчено показники суб'єктивних (тональної і мовної аудіометрії), а також 
об'єктивних (реєстрації слухових викликаних потенціалів та аналізу часових харак-
теристик акустичного рефлексу внутрішньовушних м'язів — АРВМ) методів діагнос-
тики слухового аналізатора у осіб, які зазнали впливу радіації (Заболотний, Шидлов-
ська, Котов, Овсянік 1995). 

Обстежено 66 ліквідаторів у віці від 23 до 60 років, які отримали різні дози опро-
мінення (від 0,25 до 1,0 Гр). За даними тональної і мовної, порогової і надпорогової 
аудіометрії, слухова функція у 57,8 % первинно обстежених ліквідаторів знаходилась 
у межах вікової фізіологічної норми. В інших випадках спостерігалась СНП різно-
го ступеня вираженості. Проведено порівняльний аналіз даних електрофізіологічних 
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досліджень у нормальночуючих ліквідаторів за період 1986—1987 pp. і через 5 - 6 ро-
ків (1991—1992). В якості контролю використовували показники, отримані при до-
слідженні здорових, нормальночуючих осіб. 

Об'єктивними критеріями, що характеризують зміни у стовбурових структурах 
слухового аналізатора, загальновизнано показники реєстрації коротколатентних слу-
хових викликаних потенціалів. Тому нами було проведено обстеження ліквідаторів за 
допомогою цього методу. 

При дослідженні динаміки показників об'єктивної аудіометрії у ліквідаторів через 
5 - 6 років (1986, 1987, 1988, 1989, 1990,1991, 1992 pp.) виявлено наступне. 

Помітною особливістю в групі ліквідаторів-реконвалесцентів І ступеня ГПХ, які 
отримали дозу опромінення 1,0 Гр (12 осіб), було достовірне (Р<0,05) подовжен-
ня латентного періоду II, III, IV і V піків хвиль КСВП відповідно до (2,92±0,04); 
(3,92±0,03); (5,17±0,03); (5,78±0,03) мс, а також збільшення міжпікового інтервалу 
І—V до (4,16±0,05) мс порівняно з контрольною групою (табл. 3.7). 

Таблиця 3.7 
Значення л а т е н т н и х періодів і м іжпікових інтервалів х в и л ь К С В П у здорових осіб і л іквідаторів 

(1991—1992 pp.), ( M ± m ) 

Хвилі КСВП 
Значення латентних хвиль КСВП, мс 

Хвилі КСВП Контрольна 
група 

Ліквідатори, які отримали дозу Хвилі КСВП Контрольна 
група 0,25 Гр 0 ,4 -0 ,6 Гр 1,0 Гр 

І 1,69±0,02 1,73±0,06 1,72±0,06 1,74±0,06 
II 2,80±0,02 2,79±0,07 2,90±0,08 2,92±0,04 
III 3,79±0,03 3,83±0,07 4,00±0,06* 3,92±0,03* 
IV 5,03±0,04 5,07±0,08 5,16±0,12 5,17±0,03 
V 5,66±0,03 5,77±0,07 5,95±0,10* 5,78±0,03* 

1-У 3,92±0,03 4,04±0,04* 4,23±0,09* 4,16±0,05* 

* Дані достов ірно відрізняються від норми (Р<0,05). 

У групах ліквідаторів, які отримали дозу 0,25 Гр (15 осіб) і 0,5 Гр (10 осіб), спосте-
рігались подібні зміни (рис.3.5 і 3.6) в показниках КСВП. 

У всіх обстежених ліквідаторів у перший рік після аварії на ЧАЕС було виявле-
но достовірне подовження латентного періоду III і V піків хвиль КСВП, відповідно, 
до (3,92±0,04) і (5,87±0,03) мс, а також збільшення міжпікового інтервалу І—V до 
(4,17±0,05) мс в порівнянні з контрольною групою (Р<0,05). 

Отже, протягом першого року після Чорнобильської катастрофи у них мало міс-
це порушення аналізу звукових сигналів, на рівні стовбуромозкових структур слухо-
вого аналізатора при практично нормальному слуху за даними тональної аудіометрії. 

Таким чином, результати проведених досліджень в 1986—1987 роках показали, 
що іонізуюче опромінення впливало на всі відділи слухового аналізатора, особливо на 
центральні. Причому слід також підкреслити, що зміни в центральних відділах слу-
хової системи відзначались у ліквідаторів не тільки з порушеним, але і з нормальним 
слухом за даними тональної і мовної аудіометрії. 

Результати аналізу часових характеристик КСВП у ліквідаторів через 5 - 6 років 
після катастрофи (1991—1992 pp.) показали, що у них зберігаються відхилення від 
норми в значенні ЛПП III і IV хвиль, а також М П І І — V (табл. 3.7). 

Збільшення міжпікового інтервалу І—V до (4,04±0,04) мс при нормі (3,92±0,03) мс 
(див. табл.3.7) уже при дозі опромінення 0,25 Гр свідчить про зацікавленість стовбу-
ромозкових структур слухового аналізатора у обстежуваних осіб, а при дозі опромі-
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нення 0,4-0,6 та 1,0 Гр ці показники у них 
становили (4,23 ±0,09) та (4,16 ±0,05) мс 
відповідно. 

Таким чином, найбільш інформативними 
і стабільними показниками, що відобража-
ють стан стовбурових структур слухового 
аналізатора у осіб, які зазнали дії радіації, 
за нашими даними, є величина міжпікового 
інтервалу І—V хвиль КСВГТ і латентності 
III і V хвиль КСВП. 

П р и анал і з і ч а с о в и х х а р а к т е р и с т и к 
АРВМ у групах ліквідаторів, які отримали 
0,25 і 1,0 Гр, було встановлено, що латентні 
періоди, величина зростання та спаду реф-
лексу при іпсілатеральній стимуляції тоном 
1,0 кГц статистично не відрізнялися від та-
ких у контрольній групі. 

При контралатеральній стимуляції через 
5 - 6 років спостерігалося достовірне скоро-
чення латентного періоду і часу зростан-
ня акустичного рефлексу порівняно з нор-
мою. Однак у всіх ліквідаторів достовірно 
(Р<0,05) збільшився час дії рефлексу (Тд) 
при контралатеральній стимуляції . Крім 
того, у осіб, які отримали дозу опромінення 0,25 Гр, були нормальні величини часу 
спаду АРВМ, а у реконвалесцентів Г П Х І ступеня, навпаки, цей показник достовірно 
підвищився, за рахунок чого збільшився сумарний час дії рефлексу (T z ) (табл. 3.8). 

З наведених даних виходить, що більш показовими при вивченні впливу іонізу-
ючого випромінювання на слуховий аналізатор є часові характеристики АРВМ при 
контралатеральній стимуляції, особливо час спаду АРВМ. 

Таблиця 3.8 
Часові показники А Р В М у здорових осіб і л іквідаторів ( 1 9 9 1 — 1 9 9 2 pp.) при іпсі- і контралате -

ральній стимуляці ї тоном 1,0 кГц, ( M ± m ) 

Стимуляція Часові інтер-
вали 

Значення часових показників АРВМ, мс 
Стимуляція Часові інтер-

вали Ліквідатори, які отримали дозу Стимуляція Часові інтер-
вали 

Контрольна група 0,25 Гр 1,0 Гр 

Тл 138,7±10,3 153,6±9,5 150,6±12,5 
Тн 133,7±7,5 113,3±11,2 132,1±14,9 

Іпсілатеральна Тд 653,8±17,8 655,5±19,4 664,8±23,9 
Тс 150,0±7,1 141,8±12,8 142,1±17,8 
Тт 937,5±22,4 946,8±17,4 947,9±21,1 
Тл 220,2± 13,8 168,6±15,5* 169,2±13,6* 
Тн 202,0±16,4 172,4±11,0* 156,1±18,1* 

Контралатеральна Тд 546,1±20,6 601,5±21,1* 622,9±17,2* 
Тс 127,5±13,1 131,0±10,2* 167,1±13,4* 

909,3±18,1 885,2±23,3 943,6±17,3* 

* Дані достов ірно відрізняються від норми при (Р<0,05). 

Рис. 3.5. Тривалість ЛП піків хвиль КСВП у 
осіб контрольної групи у ліквідаторів з різ-
ною дозою опромінення в динаміці 5 років. 
По осі абсцис — доза опромінення (Гр), по 
осі ординат — тривалість ЛП піків хвиль 

КСВП (мс) 
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4,3 

4,1 

3,9 

3,7 

li 

Зазначимо, що вивчення показників 
ДСВП через 5 - 6 років не виявило досто-
вірної різниці в латентному періоді компо-
нента N 2 ДСВП, який з плином часу майже 
нормалізувався. 

Таким чином, проведені нами дослі-
дження найбільш інформативних показни-
ків коротко- та довголатентних слухових 
викликаних потенціалів, а також часових 
характеристик акустичного рефлексу вну-
трішньовушних м 'язів у нормальночуючих 
ліквідаторів, які отримали дозу опромінен-
ня від 0,25 до 1 Гр, у динаміці спостережен-
ня (1986, 1987,1988,1989,1990,1991,1992 
pp.) дозволили виявити у них стійкі змі-
ни в стовбуромозковому відділі слухового 
аналізатора. 

О 0,25 0,5 1.0 
Рис. 3.6. Величини МПІ I—V хвиль КСВП у 
осіб контрольної групи у ліквідаторів з різ-
ною дозою опромінення в динаміці 5 років. 
• — 1986—1987 pp., Н — 1991—1992 pp. 
По осі абсцис — доза опромінення (Гр), по 
осі ординат — тривалість МПІ I-V хвиль 

КСВП(мс) 

3.4. ПОКАЗНИКИ АРВМ І СВП У ЖИТЕЛІВ 
ЗАБРУДНЕНИХ ПІСЛЯ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ ТЕРИТОРІЙ 

В ДИНАМІЦІ 1992—1994 pp. 

Зміни, які відбуваються в різних структурах слухового аналізатора під впливом 
радіації, цікавлять багатьох дослідників. Причому актуальності набуває оцінка таких 
порушень у віддаленому періоді після Чорнобильської катастрофи, оскільки ця проб-
лема ще не досить вивчена. 

Проведені нами дослідження часових характеристик АРВМ та СВП протягом 
трирічного динамічного спостереження (1992—1994) у жителів забруднених регіо-
нів після аварії на ЧАЕС дозволили виявити певні зміни і залежності (Овсяник, Ко-
зак, Шидловська, Котов, Кузьменко1996). 

Статистичний аналіз часових характеристик АРВМ у жителів забруднених тери-
торій унаслідок Чорнобильської катастрофи з нормальним слухом (1-а група) і почат-
ковими його порушеннями (2-а група) при іпсі- і контралатералій стимуляції тоном 1,0 
кГц дозволив виявити наступне. Відзначено достовірне (Р<0,05) скорочення латент-
ного періоду АРВМ при указаних видах стимуляції тоном частотою 1,0 кГц у жителів 
1-ї групи, тобто з нормальним слухом, порівняно з показниками в контрольній групі 
здорових, нормальночуючих осіб, які не мали контакту з радіацією. 

Поряд з цим спостерігалося достовірне скорочення часу зростання у жителів обох 
груп. Звертає на себе увагу значно менший час зростання у осіб з СНП (2-а група) 
(Р<0,05) при іпсі- і контралатеральній стимуляції. 
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Показники часу дії при іпсі- і контралатеральній стимуляції у жителів усіх дослі-
джуваних груп зазнавали незначних змін і статистично достовірно не відрізнялись 
(Р<0,05). 

Найбільш цікаві дані були отримані нами при вивченні часу спаду АРВМ. Вияв-
лено достовірну різницю цього показника при іпсі- і контралатеральній стимуляції у 
жителів обох груп порівняно з контрольною групою. При цьому реєструвалось ско-
рочення часу спаду АРВМ при іпсілатеральній стимуляцій та подовження його при 
контралатеральній стимуляції у обстежених жителів як з нормальним слухом, так і з 
порушеним порівняно з контрольною групою (табл. 3.9). 

Таблиця 3.9 
П о к а з н и к и часових інтервалів А Р В М у осіб контрольної групи і жител ів рад іаційно-забруднених 
т е р и т о р і й у р е з у л ь т а т і Ч о р н о б и л ь с ь к о ї к а т а с т р о ф и з н о р м а л ь н и м і п о р у ш е н и м с л у х о м 

( 1 9 9 2 — 1 9 9 4 pp.) при іпсі- і контралатеральній стимуляці ї тоном частотою 1,0 кГц, ( M ± m ) 

Стимуляція Часові показники 
АРВМ 

Значення часових показників АРВМ, мс 
Стимуляція Часові показники 

АРВМ контрольна група 
жителі забруднених територій Стимуляція Часові показники 

АРВМ контрольна група 
нормальний слух порушений слух 

Іпсі-
латеральна 

Тл 138,7±10,8 123,6±9,5 132,6±12,5 

Іпсі-
латеральна 

Тз 133,7±7,5 125,3±11,2 120,1±9,9 Іпсі-
латеральна Тд 653,8±17,8 655,5±19,4 664,8±23,9 

Іпсі-
латеральна 

Тс 150,0±7,1 121,8±12,8* 142,1±17,8 

Іпсі-
латеральна 

Тсум. 937,5±22,4 946,8±17,4 947,9±21,1 

Контра-
латеральна 

Тл 220,2±13,8 168,6±15,5* 169,2±13,6* 

Контра-
латеральна 

Тз 202,0±16,4 172,4±11,0* 156,1±18,1* Контра-
латеральна Тд 546,1±20,6 561,5±21,1 542,9±17,2 Контра-
латеральна 

Тс 127,5±13,1 145,0±10,2* 167,1±13,4* 

Контра-
латеральна 

Тсум. 909,3±18,1 885,2±23,3 843,6±17,3 

* Дані достов ірно (Р<0,05) в ідрізняються від норми. 

Сумарний час рефлекторної реакції АРВМ як при іпсі-, так і при контралатераль-
ному пред'явленні тону частотою 1,0 кГц не мав достовірної різниці (Р>0,05) між 
всіма групами, що вивчалися. 

Таким чином, результати проведених досліджень показали, що в осіб, які про-
живають на забруднених територіях і мають нормальний слух, а тим більше, з його 
порушеннями по типу перцептивної приглухуватості, відзначається скорочення часу 
зростання АРВМ при іпсілатеральній стимуляції порівняно з контрольною групою. 
Поряд з цим скорочення часу спаду рефлексу при іпсі- і подовження його при контр-
алатеральній стимуляції вказують, за даними літератури, на порушення взаємодії між 
процесами збудження і гальмування на між'ядерному рівні рефлекторної дуги АРВМ 
у таких осіб. . . . 

Отримані в результаті аналізу часових характеристик АРВМ дані у жителів за-
бруднених територій з 1986 p., які підпали під дію іонізуючого випромінювання, свід-
чать про те, що порушення адаптаційно-захисного механізму слухового аналізатора 
притаманні цьому контингенту вже при нормальній слуховій функції, але ще більш 
виражені при СНП. 

Порівняльний аналіз часових характеристик АРВМ, виконаний у 1993 p., показав, 
що порівняно з 1992 р. у жителів забруднених територій з нормальним слухом збері-
галася аналогічна картина і достовірної різниці в часових показниках не спостеріга-
лося. Майже така ж тенденція виявлена і в 1994 р. 
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Отже, результати проведених досліджень показали, що виявлені зміни у осіб, які 
проживають на забруднених радіонуклідами територіях, як з нормальним слухом, так 
і з його порушеннями по типу перцептивної приглухуватості, можна розглядати як ре-
зультат розладу взаємодії між процесами збудження і гальмування на між'ядерному 
рівні рефлекторної дуги АРВМ. і 

Як уже було зазначено раніше, СВП використовуються, головним чином, в ауді-
ології для діагностики порушень слухової функції та оцінки цілісності невральних 
структур, які беруть участь в проведенні і сприйнятті слухової інформації, а також для 
уточнення можливого рівня їхнього ураження, а також в неврології для оцінки функ-
ціонального стану структур УНС. 

Коротколатентні слухові викликані потенціали (КСВП) відображають стан стов-
буромозкових структур слухового аналізатора. Довголатентні слухові викликані по-
тенціали (ДСВП) у загальному випадку є комплексною відповіддю кори головного 
мозку на звуковий подразник. 

Поряд з латентностями піків кожної хвилі КСВП багато дослідників вивчають і 
міжпікові інтервали, які характеризуються високою міжсуб'єктивною стабільністю 
(Сагалович 1978; Сагалович, Мелкумова 1980, 1981, 1982; Хечинашвили 1978, 1990; 
Зенков, Ронкин 1982, 1991; Шидловська 1993, 1998 та ін.). 

Основними критеріями диференціальної діагностики ретрокохлеарних уражень є 
подовження латентного періоду III і V хвилі і збільшення міжпікового інтервалу І—V. 
Останній критерій є найбільш надійним, оскільки збільшення цього інтервалу є специ-
фічним для ураження центральних слухових шляхів, аж до нижнього чотиригорбика. 

У зв'язку з цим представляє інтерес дослідження центральних відділів слухового 
аналізатора методом реєстрації слухових викликаних потенціалів (КСВП, ДСВП) у жи-
телів забруднених територій з нормальним слухом і початковими його порушеннями. 

Аналізуючи латентність піків (I, II, III, IV, V), міжпікових інтервалів (І—III, III—V, 
І—V) КСВП, а також хвиль ДСВП ( Р ь N b Р2, N2) у жителів забруднених територій 
з нормальним слухом, що отримані в 1994 p., можна відзначити достовірне (Р<0,05) 
подовження латентних періодів піків I, III, IV, V і міжпікових інтервалів III—V, І—V 
КСВП, а також хвилі N2 ДСВП порівняно з відповідними показниками в контрольній 
групі (табл. 3.10, 3.11, 3.12). 

При порівняльному аналізі часових характеристик слухових викликаних потен-
ціалів в динаміці 1992—1994 pp. у жителів забруднених територій з нормальним слу-
хом (1-а група) спостерігалось наступне (табл. 3.10). За даними 1993 p., порівняно з 
показниками 1992 p., було відзначено тенденцію до подовження латентних періодів 
піка III і V хвиль КСВП, а також достовірне (Р<0,05) збільшення міжпікового інтер-
валу І—V КСВП, що свідчить про подальше погіршення стану стовбуромозкових 
структур слухового аналізатора з плином часу. У 1994 р. відзначено зменшення ла-
тентності піків III і V, але зберігається тенденція до збільшення міжпікових інтерва-
лів III—V і І—V КСВП. 

Часові показники ДСВП у осіб цієї групи, отримані в 1994 p., були більш трива-
лими порівняно з контрольною групою і практично відповідали аналогічним даним 
за 1993 та 1992 рр. 

Часові характеристики ДСВП в динаміці 1992—1994 pp. у жителів забруднених 
територій з нормальним слухом достовірно (Р>0,05) між собою не відрізнялися. 

Отже, у корковому відділі слухового аналізатора у жителів забруднених радіонук-
лідами територій з нормальним слухом прогресування порушень з плином часу ми 
не спостерігали. 
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Таблиця 3.10 
Часові характеристики КСВП у жителів забруднених радіонуклідами територій з нормальним 

слухом у динаміці 1992—1994 pp., (M±m) 

Рік обстеження 
Латентності піків КСВП, мс 

Рік обстеження 
І її ш IV . V . 

1992 1 ,78±0 ,07* 2 , 8 7 ± 0 , 0 6 3 ,90±0 ,05* 5 , 0 1 7 ± 0 , 0 5 * 5 ,81±0 ,07* 
1993 1 ,80±0 ,058 2 ,90 ± , 0 6 3 , 9 5 ± 0 , 0 6 * 5 , 2 0 ± 0 6 * 5 ,86±0 ,06* 
1994 1 ,76±0 ,058 2 , 8 2 ± 0 , 0 6 3 , 8 1 ± 0 , 0 7 * 5 , 0 5 ± 0 , 1 3 * 5 ,76±0 ,07* 

1 9 9 2 — 1 9 9 4 
t /P 

0 ,92 
> 0 , 0 5 

0 ,58 
> 0 , 0 5 

1,04 
> 0 , 0 5 

0 ,68 
> 0 , 0 5 

0 ,50 
> 0 , 0 5 

К 1 ,64±0,02 2 , 8 0 ± 0 , 0 2 3 , 7 9 ± 0 , 0 3 5 ,03±0 ,04 5 ,6б±0 ,03 

* Латентність піків КСВП у жителів забруднених радіонуклідами територій достовірно (<0,05) від-
різняються від їхніх показників у контрольній групі (К). 

Таблиця 3.11 
Значення міжпікових КСВП у жителів забруднених радіонуклідами територій з нормальним слухом 

у динаміці 1992—1994 pp., (M±m) 

Рік обстеження 
Міжпікові інтервали КСВП, мс 

Рік обстеження 
I—III III—V І—V 

1992 2 , 1 4 ± 0 , 0 8 1 ,78±0 ,05* 3 , 9 2 ± 0 , 0 5 * 
1993 2 , 1 7 ± 0 , 0 7 1 ,76±0,05* 4 , 0 3 ± 0 , 0 7 * 
1994 2 ,13±0 ,05 1 ,94±0 ,06* 4 , 0 7 ± 0 , 0 5 * 

1 9 9 2 — 1 9 9 4 0 ,10 2 ,04 2 ,12 
t /P > 0 , 0 5 <0 ,05 <0 ,05 
К 2 , 1 5 ± 0 , 0 3 1 ,82±0 ,04 3 ,34±0 ,02 

* Латентність піків КСВП у жителів забруднених радіонуклідами територій достовірно (<0,05) від-
різняються від їхніх показників у контрольній групі (К). 

Таблиця 3.12 
Часові характеристики хвиль ДСВП у жителів забруднених радіонуклідами територій з нормальним 

слухом у динаміці 1992—1994 pp., (M±m) 

Рік обстеження 
Латентність хвиль ДСВП, мс 

Рік обстеження р, N, Р, N, 
1992 83 ,2±6 ,2* 117,9±5,0 186,5±9,5 2 7 6 , 6 ± 4 , 7 * 
1993 79 ,9±5 ,7* 115,8±4,2 182 ,1±5 ,6 2 7 6 , 3 ± 4 , 9 * 
1994 7 9 , 9 ± 7 , 3 * 124 ,0±8,6 195 ,1±15 ,5* 2 7 8 , 6 ± 5 , 2 * 

1 9 9 2 — 1 9 9 4 
t /P 

0 ,46 
> 0 , 0 5 

0,61 
> 0 , 0 5 

0 ,52 
> 0 , 0 5 

0 
>0 ,05 

К 57 ,3±2 ,7 112 ,3±3,4 177 ,8±4 ,6 258 ,7±5 ,1 

* Латентність піків КСВП у жителів забруднених радіонуклідами територій достовірно (<0,05) від-
різняються від їхніх показників у контрольній групі (К). 

У жителів забруднених територій з початковими порушеннями слуху (2-а група) 
в 1994 р. також спостерігалось збереження латентності піка III і міжпікового інтер-
валу III—V КСВП на рівні показників 1992 p., а міжпіковий інтервал І—V КСВП в 
1994 р. був зменшеним порівняно з 1993 р. (табл. 3.13 і 3.14). Однак усі зазначені по-
казники, а також латентний період V хвилі КСВП були достовірно більшими порів-
няно з контрольною групою осіб, які не мали контакту з радіацією, що свідчить про 
зацікавлення стовбуромозкових структур слухового аналізатора у жителів забрудне-
них територій з початковими порушеннями слуху. 

За даними реєстрації ДСВП, отриманими в 1993 р., у осіб 2-ї групи відзначаєть-
ся недостовірне (Р>0,05) зменшення латентності хвилі Р], збільшення латентного пе-
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ріоду хвилі N2 при збереженні часових характеристик хвилі Р2 порівняно з показни-
ками 1992 р. Подібна тенденція зберігалась і в 1994 р. (табл.3.15). 

Отже, можна зробити наступний висновок. 
У жителів забруднених радіонуклідами територій з нормальним слухом відзна-

чається достовірне (Р<0,05) збільшення латентності піків III, IV, V і міжпікових ін-
тервалів III—V, І—V КСВП порівняно з контрольною групою, і зміни цих показни-
ків зберігались протягом терміну спостереження, що свідчить про прогресування у 
них змін в стовбурових структурах слухового аналізатора з плином часу. У обстежу-
ваних цієї групи можна також відмітити достовірне подовження (Р<0,05) компонента 

Таблиця 3.13 
Часові характеристики КСВП у жителів забруднених радіонуклідами територій з порушеннями 

слуху в динаміці 1992—1994 pp., (M±m) 

Рік обстеження 
Латентність піків КСВП, мс 

Рік обстеження 
І її ш IV V 

1992 1 ,8±0 ,06* 2 , 8 8 ± 0 , 0 7 4 , 0 0 ± 0 , 0 5 * 5 ,20±0 ,05* 5 ,87±0 ,06* 
1993 1 ,81±0,05* 2 ,91±0 ,05 4 , 0 6 ± 0 , 0 7 * 5 , 2 3 ± 0 , 0 6 * 5 ,91±0 ,07* 
1994 1 ,76±0,05* 2 ,87±0 ,11 4 , 0 0 ± 0 , 1 2 * 5 ,15±0 ,05* 5 ,87±0 ,09* 

1 9 9 2 — 1 9 9 4 
t /P 

0 ,51 
>0 ,05 

0 ,07 
>0 ,05 

0 
> 0 , 0 5 

3,0 
<0 ,01 

0 
>0 ,05 

К 1 ,б4±0 ,02 2 , 8 0 ± 0 , 0 2 3 ,79±0 ,03 5 ,01±0 ,04 5 , 6 6 ± 0 , 0 3 

* Латентні періоди піків КСВП у жителів забруднених радіонуклідами територій достовірно (<0,05) 
відрізняються від їхніх показників в контрольній групі (К). 

Таблиця 3.14 
Міжпікові інтервали КСВП у жителів забруднених радіонуклідами територій з порушенням слуху 

в динаміці 1992-1994 pp. 

Рік обстеження 
Міжпікові інтервали КСВП, мс, (М±т) 

Рік обстеження 
I—III III—V І—V 

1992 2 , 1 5 ± 0 , 0 6 1 ,85±0,06* 4 , 1 0 ± 0 , 0 6 * 
1993 2 , 1 8 ± 0 , 0 8 1 ,88±0 ,07* 4 , 1 6 ± 0 , 0 6 * 
1994 2 , 2 0 ± 0 , 1 2 1 ,88±0,09* 4 , 0 9 ± 0 , 0 9 * 

1 9 9 2 — 1 9 9 4 
t /P 

0 ,37 
> 0 , 0 5 

0 ,27 
>0 ,05 

0 ,09 
> 0 , 0 5 

К 2 , 1 6 ± 0 , 0 3 1 ,82±0 ,04 3 ,94±0 ,02 

* Міжпікові періоди КСВП у жителів забруднених радіонуклідами територій достовірно (<0,05) 
відрізняються від їхніх показників в контрольній групі (К). 

Таблиця 3.15 
Часові характеристики компонентів ДСВП у жителів забруднених радіонуклідами територій з 

порушенням слуху в динаміці 1992-1994 pp. 

Рік обстеження 
Латентність хвиль ДСВП, мс, (М±т) 

Рік обстеження 
Р, N, Р, N, 

1992 85 ,6±4 ,4* 121 ,1±4,7 196 ,0±5 ,6* 2 8 4 , 0 ± 8 , 3 * 
1993 80 ,3±4 ,8* 119,7±2,0 196 ,8±2 ,9* 2 8 6 , 2 ± 8 , 5 * 
1994 77 ,2±6 ,6* 122 ,2±6 ,2 188 ,9±8 ,3* 2 8 9 , 3 ± 9 , 4 * 

1 9 9 2 — 1 9 9 4 1,05 0 ,14 0,7 1,4 
t/P > 0 , 0 5 > 0 , 0 5 > 0 , 0 5 > 0 , 0 5 
К 57 ,3±2 ,7 112 ,3±3,4 177 ,8±4 ,6 258 ,7±5 ,1 

* Латентні періоди хвиль ДСВП у жителів забруднених радіонуклідами територій достовірно (<0,05) 
відрізняються від їхніх показників в контрольній групі (К). 
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N2 ДСВП порівняно з контрольною групою. Однак з часом вираженого прогресуван-
ня в цьому плані ми не виявили. 

Таким чином, проведені дослідження показали, що у осіб обстежених груп є до-
стовірне збільшення латентності III, IV і V піків, а також міжпікового інтервалу І—V 
КСВП порівняно з контрольною групою, що свідчить про зміни, які наступили в стов-
бурових структурах слухового аналізатора, очевидно, при дії радіації. Ці зміни реє-
струються не тільки у обстежуваних із зниженим слухом по типу порушення звуко-, 
сприймаючої функції, але і з нормальним слухом за даними традиційної аудіометрії. 

Виявлені також зміни в часових характеристик АРВМ, характер яких як при іпсі-, 
так і при контралатеральній стимуляції вказує на порушення взаємодії між процесами 
збудження і гальмування, які відбуваються на ядерному і між'ядерному рівнях реф-
лекторної дуги АРВМ. 

Установлений взаємозв'язок між характером і ступенем змін певних показників 
КСВП і АРВМ об'єктивно відображає функціональний стан специфічних структур 
слухового аналізатора, які розташовані в стовбурі головного мозку. 

Звертає на себе увагу те, що показники КСВП і АРВМ у осіб з нормальним слу-
хом достовірно відрізняються від таких в контрольних групах, обстежених до аварії. 

Якщо врахувати, що показники цих електрофізіологічних досліджень, у світлі да-
них літератури і власних спостережень, характеризуються невеликою індивідуальною 
варіабельністю часових характеристик і не міняються зі зміною психологічного стану 
обстежуваного, то їхніх цінність при вивченні функціонального стану певних структур 
слухового аналізатора зростає, особливо в умовах підвищеного радіаційного забруд-
нення та психоемоційного напруження, викликаного Чорнобильською катастрофою. 

3.5. ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗНИКІВ СЛУХОВИХ 
ВИКЛИКАНИХ ПОТЕНЦІАЛІВ У ЛІКВІДАТОРІВ, 

ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ НА ЧИСТИХ 
ТА ЗАБРУДНЕНИХ РАДІОНУКЛІДАМИ 

ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ ТЕРИТОРІЯХ 

Існує значна кількість робіт, де показано велике значення в умовах радіаційного 
забруднення харчових продуктів, які в одних випадках опромінюють організм, а в ін-
ших — сприяють виведенню радіонуклідів (Ципрйян та співавт. 1990; Романенко та 
співавт. 1991; Пристер і співавт. 1991; Якименко і співавт. 1992; Охорончук та співавт. 
1993; Сало і співавт. 1993; Трахтенберг 1995; Горзун та співавт. 1995 та ін.). 

JI. М. Шестопалов (1995), дослідивши приховані порушення вищих психічних 
функцій серед населення, яке проживає на радіаційно-забруднених територіях, та у 
ліквідаторів, виявив функціональний дефіцит різних відділів конвекситальної кори 
великих півкуль та корково-підкоркових зв'язків. 

Тому нами було проведено порівняння часових характеристик слухових виклика-
них потенціалів у ліквідаторів, які постійно проживають протягом 5 -8 років на чистих 
та радіаційно-забруднених територіях (Шидловська, Козак, Котов 1997). 

З цією метою було обстежено 80 ліквідаторів у віці від 23 до 50 років, які прожи-
вають на чистих та радіаційно-забруднених територіях (по 40 осіб у групі). Контр-
ольну групу становили 20 молодих здорових людей, які не мали контакту з радіаці-
єю. Усього було обстежено 100 осіб. 
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За даними суб'єктивної аудіометрії, у кожну з груп входили обстежувані з нор-
мальним сприйняттям тонів у діапазоні частот від 125 Гц до 8,0 кГц (1-а група), а та-
кож з невеликим підвищенням порогів сприйняття слуху на тони у діапазоні 6,0-8,0 
кГц в середньому до ЗО дБ, тобто з початковою сенсоневральною приглухуватістю 
(2-а група). Ліквідатори з більш значними слуховими розладами були виключені з ана-
лізу. Не були включені в обробку дані, отримані у ліквідаторів, які перенесли тяжку 
черепно-мозкову травму або нейроінфекцію. 

Вік ліквідаторів не перевищував 50 років з метою виключення вікових особли-
востей слуху. 

Досліджували слухові викликані потенціали у ліквідаторів за допомогою аналі-
зуючої системи МК-6 фірми "AmPlaid" (Італія) по загальновідомій методиці, яка опи-
сана раніше. Суб'єктивну аудіометрію проводили за допомогою аудіометра МА-31 у 
звукоізольованій камері. 

Коротколатентні слухові викликані потенціали відображають стан стовбуромоз-
кових структур слухового аналізатора (Зенков, Ронкин 1982, 1991 та ін.), а довгола-
тентні є комплексною відповіддю нейронів і кори головного мозку на звуковий по-
дразник (Хечинашвили, Кеванишвили 1985; Morera, Неггеа 1984). 

Критерії диференціальної діагностики ретрокохлеарних уражень при стовбуро-
мозковій аудіометрії (реєстрація КСВП) були запропоновані Zollner та Fibach (1981). 
Одним з них є подовження латентного періоду III та V хвилі і збільшення міжпіково-
го інтервалу I-V. Останній критерій є найбільш надійним, тому що він специфічний 
для ураження центральних слухових шляхів, аж до нижнього чотиригорбика. Цієї ж 
думки дотримуються 3. Ш. Кеванишвили, О. 3. Давиташвили (1983), А. И. Пудов та 
співавтори (1990) та ін. 

Дані, отримані при статистичній обробці показників латентних періодів та міжпіко-
вих інтервалів хвиль КСВП у ліквідаторів, які проживають на радіаційно-забруднених 
територіях, наведено в табл. 3.16 і 3.17. 

Аналізуючи латентності піків (I, II, III, IV, V) КСВП, можна відзначити, що у 1-й 
і 2-й групах ліквідаторів було виявлено достовірне (Р<0,05) подовження латентного 
періоду III і V хвиль порівняно з контрольною групою. 

При цьому у ліквідаторів 1-ї групи, тобто з нормальним слухом за даними 
суб'єктивної аудіометрії, латентність V хвилі КСВП справа і зліва збільшилась до 
(6,02±0,04) і (6,03±0,05) мс відповідно, а III — до (4,19±0,03) і (4,17±0,02) мс. 

У ліквідаторів 2-ї групи, тобто з початковою сенсоневральною приглухуватіс-
тю, які проживають на радіаційно-забруднених територіях, V хвиля КСВП справа і 
зліва збільшилась, відповідно, до (6,11 ±0,03) і (6,09±0,04) мс, а III — до (4,23±0,02) 
і (4,24±0,01) мс. 

Збільшеним був і міжпіковий інтервал I - V КСВП, який у ліквідаторів з початко-
вою сенсоневральною приглухуватістю складав, відповідно, справа і зліва (4,38±0,03) 
та (4,35±0,03) мс, а з нормальним слухом - (4,30±0,01) та (4,33±0,02) мс. 

Подовження III і V хвиль КСВП, а також міжпікового інтервалу І—V, що спосте-
рігається у обстежених ліквідаторів, свідчить про наявність у них змін в стовбурових 
структурах слухового аналізатора при нормальному чи майже нормальному слуху за 
даними суб'єктивної аудіометрії. 

Що стосується ліквідаторів, які проживають у чистих зонах, то у них також є озна-
ки зацікавленості стовбурових структур слухового аналізатора, але вони виражені в 
значно меншому ступені (табл. 3.18 і 3.19). 
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Таблиця 3.16 
Часові х а р а к т е р и с т и к и К С В П у л іквідаторів з н о р м а л ь н и м і п о р у ш е н и м слухом, які п р о ж и в а ю т ь 

на рад іаційно-забруднених територіях , та у осіб контрольної групи, ( М ± т ) 
Групи обсте-

жених Сторона 
Значення часових характеристик КСВП, мс Групи обсте-

жених Сторона І її Ш IV V 

Контрольна 
група 

D 
S 

1, 65±0,02 
1,64±0,02 

2,73±0,03 
2,74±0,03 

3,81±0,04 
3,79±0,06 

5,01 ±0,04 
' 5,02±0,03 

5,59±0,04 
5,61 ±0,03 

І D 
S 

1,72±0,02 
1,70±0,03 

2,86±0,06 
2,88±0,05 

4,19±0,03* 
4,17±0,02* 

5,21 ±0,03 
5,22±0,02 

6,02±0,04* 
6,03±0,05* 

II D 
S 

1,73±0,02 
1,74±0,01 

2,92±0,03 
2,96±0,04 

4,23±0,02* 
4,24±0,01* 

5,31 ±0,04 
5,28±0,03 

6,11±0,03* 
6,09±0,04* 

* Показники К С В П спостережуваних груп достовірно (Р<0,05) в ідрізняються від в ідповідних ве-
личин у контрольній групі. 

Таблиця 3.17 
Міжпікові інтервали К С В П у ліквідаторів з н о р м а л ь н и м і п о р у ш е н и м слухом, які п р о ж и в а ю т ь на 

радіаційио-забруднених територіях , та у ос іб контрольно ї групи, ( М ± ш ) 

Групи обстежених Сторона Показники міжпікових інтервалів КСВП, мс Групи обстежених Сторона 
I—III III—V І—V 

Контрольна група D 
S 

2,17±0,04 
2,16±0,03 

1,78±0,03 
1,82±0,04 

3,94±0,02 
3,96±0,02 

І D 
S 

2, 47±0,02 
2,47±0,02 

1,83±0,04 
1,86±0,04 

4,30±0,01* 
4,33±0,02* 

II D 
S 

2,50±0,03 
2,50±0,03 

1,88±0,02 
1,85±0,03 

4,38±0,03* 
4,35±0,03* 

* Показники К С В П досл іджуваних груп достовірно (Р<0,05) в ідрізняються від в ідповідних вели-
чин у контрольній групі. 

Таблиця 3.18-
Часові характеристики К С В П у ліквідаторів з н о р м а л ь н и м і п о р у ш е н и м слухом, які п р о ж и в а ю т ь 

на чистих територіях , та у осіб контрольної групи, ( М ± ш ) 
Групи обсте- Сторона 

Значення часових характеристик КСВП, мс 
жених Сторона І II ill IV V 

Контрольна 
група 

D 
S 

1, 65±0,02 
1,64±0,02 

2,73±0,03 
2,74±0,03 

3,81±0,04 
3,79±0,06 

5,01 ±0,04 
5,02±0,03 

5,59±0,04 
5,61±0,03 

І D 
S 

1,71 ±0,02 
1,69±0,03 

2,81±0,05 
2,82±0,04 

3,97±0,03 
3,96±0,03 

5,16±0,03 
5,17±0,02 

5,81±0,02* 
5,82±0,02* 

II D 
S 

1,72±0,04 
1,73±0,02 

2,83±0,03 
2,84±0,04 

4,07±0,02* 
4,11±0,01* 

5,22±0,01 
5,21±0,02 

5,97±0,03* 
5,95±0,02* 

* Показники К С В П досл іджуваних груп достов ірно (Р<0,05) в ідр ізняються від в ідповідних вели-
чин у контрольній групі. 

Таблиця 3.19 
Міжпіков і інтервали К С В П у ліквідаторів з н о р м а л ь н и м і п о р у ш е н и м слухом, які п р о ж и в а ю т ь на 

чистих територіях , та у осіб контрольної групи, ( М ± т ) 

Групи обстежених Сторона 
Показники міжпікових інтервалів КСВП, мс 

Групи обстежених Сторона 
I—III III—V І—V 

Контрольна група D 
S 

2,17±0,04 
2,16±0,03 

1,78±0,03 
1,82±0,04 

3,94±0,02 
3,96±0,02 

І D 2, 26±0,04 1,84±0,03 4,10±0,02* І S 2,27±0,03 1,86±0,02 4,13±0,01* 

II D 2,35±0,03 1,80±0,02 4,25±0,01* II S 2,38±0,02 1,74±0,06 4,22±0,02* 

* Показники К С В П досл іджуваних груп достов ірно (Р<0,05) в ідрізняються від в ідповідних вели-
чин у контрольній групі. 
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У табл. 3.20 і 3.21 представлені часові характеристики компонентів ДСВП у здо-
рових осіб контрольної групи, які не мають контакту з радіацією, та у ліквідаторів, які 
проживають на радіаційно-забруднених, а також чистих територіях. З представленої 
таблиці видно, що у ліквідаторів з нормальним слухом (1-а група) і, особливо, з по-
чатковою сенсоневральною приглухуватістю (2-а група) існує значне і достовірне по-
довження латентності компонента N 2 ДСВП в порівнянні з нормою, що свідчить про 
наявність у них порушення в корковому відділі слухового аналізатора. При цьому в 
1-й групі ліквідаторів, які проживають на радіаційно-забрудненій території, латент-
ний період компонента N 2 ДСВП справа і зліва дорівнював, відповідно, (309,6±4,8) і 
(307,2±6,1) мс, а у II - (317,4±5,6) і (316,2±4,3) мс. Збільшеною в порівнянні з контроль-
ною групою була і латентність хвилі Р2 ДСВП. Однак різниця ця була недостовірною. 

У ліквідаторів, які проживають на чистих територіях, виявлена закономірність ви-
ражена в меншій мірі. У цій групі також достовірно збільшеною є латентність хвилі 
N 2 ДСВП порівняно з нормою, але в меншому ступені. Так, у ліквідаторів 1-ї групи 
латентність хвилі N 2 ДСВП справа і зліва становила (286,4±4,6) і (286,8±5,1) мс, а у 
2-й - (302,8±3,2) і (303,4±3,4) мс. Наочніше визначені залежності показано на рис. 3.7. 

Таблиця 3.20 
Часові характеристики компонентів ДСВП у ліквідаторів з нормальним і порушеним слухом, які 
проживають на радіаційно-забруднених територіях, при іпсілатеральній стимуляції тоном 1 кГц, 

(М±ш) 

Групи обстежених Сторона 
Значення латентності компонентів ДСВП, мс 

Групи обстежених Сторона р, N, Р, N, 
Контрольна 

група 
D 
S 

67 ,3±2 ,7 
6 7 , 1 ± 2 , 8 

112,3±3,4 
111,8±2,9 

177 ,8±4,6 
181 ,4±3,9 

258 ,7±5 ,1 
2 6 0 , 2 ± 3 , 4 

І D 
S 

72 ,4±3 ,9 
74 ,5±4 ,5 

116,6±2,9 
117,4±3,2 

190 ,7±2,9 
191 ,4±3,2 

3 0 9 , 6 ± 4 , 8 * 
307 ,2±6 ,1* 

II D 
S 

73 ,9±5 ,1 
73 ,8±5 ,3 

119,2±2,7 
118,3±2,8 

199,3±2,2 
198,6±2,3 

3 1 7 , 4 ± 5 , 6 * 
3 1 6 , 2 ± 4 , 3 * 

* Показники ДСВП досліджуваних груп достовірно (Р<0,05) відрізняються від відповідних вели-
чин у контрольній групі. 

Таблиця 3.21 
Часові характеристики компонентів ДСВП у ліквідаторів з нормальним і порушеним слухом, які 

проживають на чистих територіях, при іпсілатеральній стимуляції тоном 1 кГц, (M±m) 

Групи обстежених Сторона 
Значення латентності компонентів ДСВП, МС 

Групи обстежених Сторона 
Р, N, Р, N, 

Контрольна 
група 

D 
S 

67 ,3±2 ,7 
67 ,1±2 ,8 

112,3±3,4 
111,8±2,9 

177 ,8±4 ,6 
181 ,4±3,9 

258 ,7±5 ,1 
2 6 0 , 2 ± 3 , 4 

І 
D 
S 

70 ,2±4 ,8 
71 ,3±4 ,6 

111,2±5,6 
113 ,1±5,4 

182 ,4±5,2 
183,3±5,1 

2 8 6 , 4 ± 4 , 6 * 
2 8 6 , 8 ± 5 , 1 * 

II D 
S 

72 ,4±3 ,8 
73 ,5±4 ,3 

115,4±4,8 
115,6±4,6 

185 ,6±4,7 
186 ,6±4,6 

3 0 2 , 4 ± 3 , 2 * 
3 0 3 , 4 ± 3 , 4 * 

* Показники ДСВП досліджуваних груп достовірно (Р<0,05) відрізняються від відповідних вели-
чин в контрольній групі. 

Таким чином, результати проведених нами досліджень свідчать про те, що при 
впливі радіації зміни в центральних відділах слухового аналізатора наступають раніше, 
ніж у рецепторному. При цьому центральні відділи слухового аналізатора в більшій 
мірі страждали у ліквідаторів, які проживають на радіаційно-забруднених територіях. 
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Відзначимо також, що у ліквідаторів, які проживають у чистих зонах, були кращи-
ми і показники, які відображають стан судин головного мозку (за даними реоенцефало-
графії), а також його біоелектричної активності (за даними електроенцефалографії), 
ніж у тих, які проживають на радіаційно-забруднених територіях. 

Латентність, мс 
350 

300 

250 

200 

150 

100 

50 

Рі N. Р* N2 
Хвилі ДСВП 

Рис. 3.7. Порівняльна характеристика часових показників ДСВП у ліквідаторів, які прожива-
ють на чистих та забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи територіях. 

Позначення: у осіб контрольної групи, які не мали контакту з радіацією; та 
у ліквідаторів, відповідно, з нормальним слухом та початковою СНП, які проживають 

на чистих територіях; та - • - у ліквідаторів, відповідно, з нормальним слухом та початко-
вою СПН, які проживає на забруднених територіях 

Отже, перебування ліквідаторів у чистій зоні сприяє покращенню у них стану 
центральних відділів слухового аналізатора, що слід враховувати при проведенні 
лікувально-профілактичних заходів у осіб, які мають контакт з радіацією. 

Одержані дані підтверджують також необхідність більш поглибленого досліджен-
ня і динамічного спостереження за особами, що проживають на радіаційно-забруд-
нених територіях, а виявлені порушення слід враховувати при проведенні їх лікування. 

3.6. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗМІНИ В СТОВБУРОМОЗКОВИХ СТРУКТУРАХ 
СЛУХОВОГО АНАЛІЗАТОРА У ЛЮДЕЙ, 

ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ, ЧЕРЕЗ 
10 І БІЛЬШЕ РОКІВ 

Зараз більш широке визнання отримує та точка зору, що навіть відносно низь-
коінтенсивні, але досить тривалі радіаційні впливи можуть викликати істотні нега-
тивні ефекти в організмі людини, у тому числі у центральних і периферичних нерво-
вих структурах (Самбур, Мельников 1993; Гофман и соавт. 1996; Ващенко та співавт. 
1997, 1998; Вінічук та співавт. 2001 та ін.). Подальше вивчення даного питання осо-
бливо актуальне у зв 'язку з необхідністю забезпечити адекватну діагностику і ліку-
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вання при різноманітних порушеннях у великої кількості людей, в тій чи іншій мірі 
постраждалих від наслідків колосальної за своїми розмірами радіаційної катастрофи 
на ЧАЕС. Серед подібних розладів відмічені і суттєві порушення слуху (Шидловська 
та співавт. 1989,1992,1995,1998,1999,2000; Заболотний та співавт. 1991,1993,1994, 
1999; Шидловська 1995,1998,1999; Гофман и соавт.1996; Римар 1996,1997,1998; Роз-
кладка 1997 та ін.). Відповідні дані — дуже суперечливі, а характер порушень, ма-
буть, залежить від дози, тривалості і спектра отриманого опромінення, розподілу ра-
діонуклідів в організмі, а також інших факторів. 

Питання про те, в якій мірі пов'язані з радіаційним впливом порушення слуху мо-
жуть бути обумовлені змінами, насамперед в стовбурових структурах слухового ана-
лізатора, до теперішнього часу цілеспрямовано не досліджувалося і в цілому залиша-
ється відкритим. Суттєва інформація у даному аспекті може бути отримана на основі 
аналізу раннього комплексу коливань слухових викликаних потенціалів (короткола-
тентних слухових ВП, КСВП). Як метод об'єктивного дослідження функції слухово-
го аналізатора реєстрація КСВП уже високо зарекомендувала себе, оскільки дозво-
ляє одержати точні і стабільні результати та виявити функціональні зрушення навіть у 
тих випадках, коли у відповідних мозкових структурах ще відсутні грубі деструктив-
ні зміни. Особливою цінною є та обставина, що даний метод дає підґрунтя для топіч-
ної діагностики уражень на рівні стовбура мозку, оскільки було виявлено зв'язок ге-
незу послідовних хвиль КСВП з електричною активністю різних стовбурових струк-
тур (Зенков, Ронкин 1982, 1991; Хечинашвили, Кеванишвили 1985; Дубова, Клумбис 
1983; Stockard and Rossiter 1977; Par and LamPs 1982; Mauer and Lowitzsch 1982 та ін.). 

Тому нами були вивчені часові характеристики КСВП в різних групах людей, по-
страждалих від наслідків Чорнобильської катастрофи,— ліквідаторів наслідків аварії 
та осіб, постійно проживаючих на забруднених радіонуклідами територіях, і співстав-
лені з характеристиками КСВП у обстежуваних контрольної групи осіб, що не мали 
контакту з радіацією (Шидловська, Козак 1999). 

Усього розглядалося 4 групи осіб. Контролем служила група з 20 отологічно здо-
рових осіб, які не брали участі в роботах по ліквідації наслідків Чорнобильської ка-
тастрофи і проживали поза територіями, істотно забрудненими радіонуклідами. У 2-у 
групу включено ЗО ліквідаторів, які зараз проживають на "чистих" територіях, у 3-ю 
— також 30 ліквідаторів, але які продовжують знаходитися в межах забруднених те-
риторій. Групу 4-у складали 30 осіб, які не брали участі у ліквідації наслідків ката-
строфи, але постійно проживають з 1986 р. на ділянках, віднесених до зони істотно-
го радіонуклідного забруднення. Середній вік обстежених у зазначених 4 групах (на 
час дослідження) становив (30,1±1,2); (32,1±2,4), (42,3±2,3) і (41,4±3,2) років, відпо-
відно. У 2—4-й групах чоловіки становили переважну більшість; 1-а група складала-
ся виключно з чоловіків. В обстежені групи не входили особи, які раніше перенесли 
хвороби середнього вуха, тяжкі інфекційні захворювання або черепно-мозкову трав-
му. Дози зовнішнього і внутрішнього опромінення, отримані досліджуваними груп 
2—4, в більшості випадків не були виміряні точно через недоліки системи радіацій-
ного контролю. Можна думати, що вони істотно варіювали, але в усіх випадках були 
нижчі значень, які спричиняють розвиток гострої променевої хвороби. 

Аудіометричне обстеження проводилося в звукоізольованій камері, де рівень 
шуму не перевищував 30 дБ за шкалою А прецизійних аудіометрів (звуковий тиск — 
не більше 2 • 10~5 Па). Реєстрація КСВП проводилася в екранованій звукоізольованій 
камері за допомогою комп'ютеризованої системи для дослідження потенціалів моз-
ку ("AmPlaid", Італія). Шкіру в місцях прикладання чашкових електродів знежирю-
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вали і покривали струмо провідною пастою. Стимули (звукові щиглики тривалістю 
100 мкс та інтенсивністю 80 дБ над суб'єктивним порогом чутності) пред'являлися 
через вушний телефон монаурально (іпсілатерально стороні відведення) з частотою 
21 с -1. Смуга пропуску тракту реєстрації (200—2000 Гц) обмежувалась фільтрами. Ре-
акції усереднювалися по 1024 реалізаціях; епоха аналізу складала 10 мс. Нами вико-
ристовувалася відносно висока частота стимуляції і коротка епоха аналізу, оскільки 
аналізу підлягали тільки ранні, найбільш "швидкі" компоненти слухових ВП, які ві-
дображають активність аферентних структур слухового аналізатора. В усереднених 
КСВП вимірювались параметри хвиль I-V, насамперед латентні періоди піків (ЛПП), 
і міжпікові інтервали. Використовувались стандартні способи статистичної обробки 
даних, зокрема t-критерій Ст'юдента. 

Більшість обстежених в групах 2—4 скаржились на незначне зниження слуху, шум 
у вухах, головний біль, запаморочення, підвищену дратівливість, зниження працез-
датності, розлади сну, чого в них до 1986 р. не спостерігалося. 

За даними суб'єктивної тональної аудіометрії, в осіб усіх трьох груп, які постраж-
дали внаслідок Чорнобильської катастрофи, спостерігалися приблизно однакові пору-
шення функції звукосприйняття: зростання порога чутності в ділянці понад 2 - 8 кГц 
при практично нормальному слуху в діапазоні 0,125-2 кГц. Рис.3.8 і табл. 3.22 ілю-
струють ці дані, отримані для умов кісткового проведення. Видно, що величини під-
вищення порога у обстежених, які зазнали дії радіації, загалом збільшились з підви-
щенням частоти звукового стимулу. 

Рис. 3.8. Дані суб'єктивної тональної 
аудіометрії в обстежуваних групах 1-4 в 
умовах кісткового звукопроведення. По 
осі абсцис — частота тональних стиму-
лів, кГц; по осі ординат — пороги чут-
ності, дБ. Приведені значення середніх, 

похибка середнього 

Таблиця 3.22 
Слухова чутливість д о кістковопроведеиих тонів в діапазоні 0 , 1 2 5 - 8 кГц у здорових осіб, які не мали 
контакту з радіацією (1), л іквідаторів, які п р о ж и в а л и на чистих (2) та забруднених рад іонуклідами 
(3) внаслідок Чорнобильської катастрофи територіях, а також у жителів забруднених радіонуклідами 

територій (4) через 10 і б і л ь ш е років після ававрії , ( М ± т ) 

Групи 
обстеже-
них осіб 

Пороги слуху на тони в ділянці Групи 
обстеже-
них осіб 

0,125 
кГц 

0,250 
кГц 0,5 кГц 1 кГц 2 кГц 3 кГц 4 кГц 6 кГц 8 кГц 

1 5,2±0,6 4,8±0,7 4,8±0,6 6,1±0,9 5,8±0,7 5,9±0,4 4,8±0,05 6,2±0,5 5,4±0,4 
2 6,4±0,7 5,9±0,6 6,9±0,6 9,5±0,9 16,7±1,5 24,7±1,3 35,4±3,2* 39,2±2,4* 52,8±3,4* 
3 5,9±0,8 6,2±0,5 7,5±0,6 8,6±5,7 18,2±1,8 26,4±1,8 37,1±2,4* 38,3±2,8* 57,1±2,9* 
4 6,1±0,7 6,3±0,4 6,8±0,4 11,4±2,1 17,5±1,4 25,4±1,6 36,3±2,7* 40,3±2,6* 53,4±3,1* 

* Показники в групах 2, 3 і 4 достовірно (Р<0,05) відрізняються від таких у контрольній групі 1. 

Практично аналогічні результати були отримані в умовах повітряного проведен-
ня. Кістково-повітряний "розрив" у всіх обстежених був відсутній. 
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Показники мовної аудіометрії у всіх групах перебували в межах фізіологічної нор-
ми; у більшості постраждалих (групи 2—4) можна було відзначити лише деякі утруд-
нення у сприйнятті шепітної мови. Пороги диференціації сили звуку, які вимірюва-
лися за методикою Люшера на частотах 0,5 і 2,0 кГц, у всіх групах перебували в меж-
ах норми (1,5-1,0 дБ), а в ділянці 4 кГц в групах 2—4 були зниженими або низькими: 
їхні середні значення дорівнювали (О,72±О,04); (0,81±0,04) і (0,79±0,03) дБ відповідно. 

КСВП, які реєстрували у всіх групах, включали в себе комплекс коливань, в яко-
му можна було достатньо чітко виділити п 'ять послідовних хвиль позитивності (І—V). 

Порівняння КСВП, зареєстрованих в контрольній групі (рис. 3.9, А) і у осіб, які 
зазнали впливу факторів, пов'язаних з Чорнобильською катастрофою, показало , що 
для більшості обстежених груп 2—4 були характерні деяка згладженість хвиль КСВП 
і зменшення їхньої амплітуди. Падіння амплітуди було особливо помітним у пізніх 
хвиль цього потенціалу (III — V) (рис. 3.9, Б). 

Детальний аналіз амплітудних характеристик компонентів КСВП нами не вико-
нувався; це може бути предметом спеціального дослідження. 

Проведені нами дослідження показали, що ЛПП хвиль II—V КСВП у всіх осіб, 
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, значно перевищували відпо-
відні значення в 1-й контрольній групі (табл. 3.23). 

Таблиця 3.23 
Латентні періоди хвиль К С В П у здорових осіб, які не м а л и контакту з радіацією (1), ліквідаторів, які 
проживають на чистих (2) та забруднених радіонуклідами (3) внаслідок Чорнобильської катастрофи 

територіях , а також у жител ів забруднених рад іонуклідами територій (4), ( М ± ш ) 

Групи обсте-
жених осіб 

Латентні періоди хвиль КСВП, мс Групи обсте-
жених осіб І II III IV V 

1 1.68±0.02 2.76±0.04 3.82±0.03 5.02±0.04 5.63±0.03 
2 1.74±0.03 2.88±0.04* 4.03±0.02* 5.18±0.04* 5.94±0.02* 
3 1.77±0.04 2.92±0.05* 4.24±0.05* 5.31±0.03* 6.18±0.04* 
4 1.75±0.03 2.91±0.04* 4.10±0.03* 5.21±0.04* 6.01±0.04* 

t/P (2-3) t=0.06 
Р>0.05 

t=0.63 
Р>0.05 

t=3.89 
Р<0.01 

t=2.6 
Р<0.05 

t=5.71 
РО.ОІ 

t/P (2—4) t=0.33 t=0.75 t=l .94 t=2.0 t=l .67 
t/P (2—4) Р>0.05 Р>0.05 Р>0.05 Р>0.05 Р>0.05 

t/P (3-4) t=0.67 t=0.17 t=2.76 t=2.0 t=3.20 t/P (3-4) Р>0.05 Р>0.05 РО.ОІ Р>0.05 РО.ОІ 

* Показники латентних періодів хвиль К С В П у групах 2, 3 і 4 достов ірно (Р<0,01) в ідрізняються 
від аналог ічних величин у контрольній групі 1. 

Виражена тенденція до подовження ЛПП в групах постраждалих проявлялась і 
у хвилі І (рис. 3.10, А); у цьому випадку очевидне збільшення ЛПП не досягало рів-
ня достовірності в основному через порівняно більші значення коефіцієнта варіації. 
Відносне перевищення нормальних значень ЛПП у всіх випадках було не дуже ве-
ликим (декілька відсотків), а абсолютні величини становили лише долі мілісекунди. 
Так, наприклад, різниця між середніми ЛПП хвилі III в групах 1 і 3 становила всього 
0,42 мс, а різниця між ЛПП хвилі V у цих групах — 0,55 мс (див. рис. 3.10, Б), при-
чому це найбільші значення подібних міжгрупових відмінностей. Але оскільки дис-
персія значень ЛПП хвиль КСВП дуже невелика, то різниці між всіма відповідними 
середніми значеннями цих параметрів хвиль II—V в групі 1, з одного боку, і в групах 
2, 3 і 4, з іншого боку, були високодостовірними (Р<0,01). При цьому, очевидно, най-
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більш виразне збільшення Л П П хвиль КСВП 
спостерігалося в 3-й групі, тобто у ліквідато-
рів, які продовжували тривалий час (протягом 
10 і більше років) перебувати на забруднених 
територіях: лише у них середні значення ЛПП 
всіх хвиль (І—V) перевищували аналогічні зна-
чення в групі 1 більш як на 5 %. Слід зазначити, 
що у всіх обстежених груп 2-А значно збільше-
ними були Л П П хвиль III і V (в 3-й групі серед-
ній ЛПП хвилі III перевищував Л П П цієї хвилі 
в групі 1 на 11,0 %) (див. рис. 3.10, Б). 

Міжгрупове порівняння середніх значень 
ЛПП хвиль КСВП в 2 -4-й групах показало, що 
ЛПП хвиль III і V в 3-й групі значно перевищу-
вали такі в 2-й та 4-й групах. У той же час ста-
тистично значимих відмінностей між середні-
ми значеннями ЛПП всіх хвиль (І—V) при по-
рівнянні груп 2 і 4 не виявлялося. 

Міжпікові інтервали КСВП обстежених осіб представлено в табл. 3.24. 

Таблиця 3.24 
Значення міжпікових інтервалів КСВП у здорових осіб, які не мали контакту з радіацією (1), 
ліквідаторів, проживаючих на чистих (2) та забруднених радіонуклідами (3) внаслідок Чорнобильської 

катастрофи територіях, а також у жителів забруднених радіонуклідами територій (4), ( М ± т ) 

10 мс 

-0,5 мкВ 

Рис. 3.9. Приклади усереднених КСВП, 
зареєстрованих у обстежуваних, які вхо-
дять в групи 1 (А) і З (Б). І—V— послі-

довні компоненти КСВП 

Групи обстежених Міжпікові інтервали латентних періодів хвиль КСВП, мс 
осіб I—III III—V І—V 

1 2,13±0,03 1,81±0,03 3,95±0,03 
2 2,31±0,03* 1,89±0,03 4,21 ±0,03* 
3 2,46±0,04* 1,88±0,04 4,41±0,02* 
4 2,35±0,04* 1,87±0,02 4,26±0,04* 

t/P (2—3) t=4,29 t=0.29 t=5.56 
Р<0,01 Р>0.05 Р<0.01 

t/P (2—4) t=0.8 t=0.56 t=1.0 
Р>0.05 Р>0.05 Р>0.05 

t/P ( з ^ о t=2.75 t=0.24 t=3.33 
РО.ОІ Р>0.05 Р<0.01 

* Показники міжпікових інтервалів хвиль КСВП у групах 2 , 3 і 4 достовірно (Р<0,01) відрізняються 
від аналогічних величин у контрольній групі 1. 

Аналіз міжпікових інтервалів І—III, III—V і І—V показав, що найбільш значний 
внесок в зміну часових характеристик КСВП у осіб, які постраждали внаслідок Чор-
нобильської катастрофи, вносить збільшення міжпікового інтервалу хвиль І—III. Цей 
параметр в 2 , 3 і 4-й групах перевищував такий в 1-й групі на 8,5; 15,5 і 10,3 %, відпо-
відно. Саме це збільшення в основному і забезпечувало зростання сумарного міжпі-
кового інтервалу (І—V), який у вказаних вище групах був більшим, ніж в 1-й групі 
на 6,6; 11,6 і 7,8 %, відповідно. Міжпікові інтервали хвиль III—V в 2 -4-й групах були 
збільшені у порівнянні з 1-ю групою всього на 4,4; 3,9 і 3,3 %, відповідно (рис. 3.11). 
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Відомо, що КСВП представ-
ляє собою початковий комплекс 
коливань слухових виклика-
них потенціалів, які відобража-
ють процеси, що відбуваються 
в аферентних, перших релей-
них і близьких наступних цен-
тральних структурах слухового 
аналізатора. 

Результати нашої роботи по-
казують, що в усіх обстежених 
осіб, постраждалих внаслідок 
Чорнобильсько ї катастрофи, 
є виражені порушення в стов-
бурових структурах слухового 
аналізатора. При цьому такі по-
рушення найбільш інтенсивні у 
ліквідаторів, які продовжують 
перебувати на забруднених те-
риторіях (3-я група). Співстав-
лення змін, виявлених в 2 -4-й 
групах, дає можливість вважа-
ти, що ефекти, які ми спостері-
гали, залежать не тільки (мож-
ливо, і не стільки) від отриманої 
дози зовнішнього опромінення, 
а й від тривалості перебування 
на забруднених територіях і, 

відповідно, збільшеної інкорпорації радіонуклідів в тканини організму, зокрема в тка-
нини мозку. Очевидно, що перший із вказаних факторів (зовнішнє опромінення) мав 
більш значний вплив на 2 і 3-ю групи (на осіб, які безпосередньо брали участь в ро-
ботах, пов 'язаних з ліквідацією наслідків катастрофи), а другий — на 3-ю і 4-у групи. 
Зрозуміло, що 3-я група об'єднує людей, які зазнали комбінованого впливу цих фак-
торів. Радіоспектрометричні дослідження тканин стовбура головного мозку, мозочка, 
діенцефальної ділянки, підкоркових ядер і великих півкуль, проведені post mortem у 
ліквідаторів і людей, що проживали на забруднених і незабруднених територіях (Мар-
цинкевич 1998), показали, що інкорпорація радіонуклідів у тканини мозку є достатньо 
значною і підвищується із збільшенням часу перебування на забруднених територіях. 

Можна зробити висновок, що зміни в стовбурових структурах слухового аналіза-
тора відіграють помітну роль в порушеннях слухової функції у людей, які зазнали дії 
факторів, пов'язаних з Чорнобильською катастрофою; патогенез цих змін в значній 
мірі пов'язаний з хронічним впливом інкорпорованих радіонуклідів. 

Збільшення латентних періодів послідовних хвиль КСВП може бути зумовлене 
уповільненням проведення по відповідних волоконних шляхах і (або) змінами проце-
су синаптичної передачі в релейних слухових структурах. Феномен зниження швид-
кості проведення під впливом радіаційного ураження характерний як для периферій-
них аферентних і еферентних соматичних нервових волокон, так і для вегетативних 
(симпатичних) нервів (Ващенко та співавт. 1997, 1998). Тому, безперечно, що поді-

Рис. 3.10. Діаграми середньостатистичних значень латент-
них періодів (мс) піків (ЛПП) хвиль І—V КСВП у обсте-
жуваних групах 1-4 (А) і верхні частини цих діаграм у 
збільшеному масштабі (Б); вони приведені з метою більш 
чітко показати різницю між групами 1 та 2-4. Зірочками 
зазначені випадки достовірної різниці при порівнянні із 

значеннями в контрольній групі 1 (Р<0,01) 
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бні зміни роблять свій внесок і 
в ті модифікації КСВП, що ми 
спостерігали. У зв 'язку з цим 
звертає на себе увагу зазначе-
на вище особливість: найбільш 
відносна зміна часових параме-
трів КСВП у людей, які зазнали 
радіаційного впливу, відбулася 
в межах комплексу хвиль І— 
III, тобто в тій частині КСВП, в 
генерації якої суттєвий внесок 
дає активність слухового нерва. 
Питання про радіаційний вплив 
на процеси міжнейронної пере-
дачі більш складний. Є підста-
ви вважати, що в найпростіших 
спінальних рефлекторних дугах 
такий вплив відносно обмеже-
ний (Ващенко та співавт. 1997, 
1998). Що ж стосується синаптичних переключень у головному мозку, то прямі дані 
в цьому відношенні практично відсутні. Не виключено, однак, що індуковані радіаці-
єю зміни синаптичної передачі в головному мозку можуть виявитися більш значни-
ми, ніж в спинному (Ващенко та співавт. 1998). 

Питання про природу частотної залежності вираженості порушень слуху у людей, 
які зазнали радіаційної дії, напевно, потребує спеціального аналізу. 

Цілком очевидно, що виявлені нами порушення в слухових структурах стовбура 
мозку не можна пояснити виключно безпосереднім впливом радіаційного випромі-
нювання на нервову тканину. Не викликає сумніву, що подібні ефекти поєднуються 
з результатами опосередкованої дії, через судинну систему. Такий вплив, напевно, є 
значно більш суттєвим; він обумовлений мікроциркуляторними і метаболічними роз-
ладами в результаті патологічних зрушень в центральних механізмах вегетативно-
го контролю, зокрема в гіпоталамусі. У зв'язку з цим слід згадати, що у обстежених 
нами осіб (2—4-а групи) виявлені значні відхилення від норми в стані церебральної ге-
модинаміки (за даними реоенцефалографії), які були особливо значними в 3-й групі. 
Утруднення венозного відтоку, звичайно, сприяє розвитку дисфункції на рівні стов-
бура мозку. В експериментах на тваринах (морські свинки) було показано, що одно-
і двобічна перев'язка яремних вен призводить до подовження міжпікових інтервалів 
I—III і I - V КСВП (Yyng and Soliman, 1988). 

Усе вищезазначене свідчить про те, що тривале перебування на забруднених радіо-
нуклідами територіях створює умови, які поглиблюють радіаційне ураження головно-
го мозку і, зокрема, його стовбурових структур. Це необхідно враховувати при прове-
денні лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на неврологічну реабілітацію 
осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. 

І-ІІІ lll-V I-V 
• 1 И 2 • З Ы4 

Рис. 3.11. Діаграми середніх значень міжпікових інтерва-
лів (мс) хвиль І-ІІІ, III—V і 1-У КСВП —у обстежуваних 

групах 1—4. Позначення такі, як і на рис. 3.10 
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3.7. ГЕМОДИНАМІЧНІ ЗРУШЕННЯ В СУДИНАХ ГОЛОВНОГО МОЗКУ 
У ЛІКВІДАТОРІВ І ЖИТЕЛІВ ЗАБРУДНЕНИХ ТЕРИТОРІЙ 

При дії іонізуючого випромінювання, за даними різних авторів, у значній мірі 
страждає і серцево-судинна система (Воробьев, Степанов 1985; Москалев 1991; Зо-
зуля 1994; Хомазюк 1995; APPlejeld 1986). 

У багатьох роботах показаний вплив іонізуючого опромінення на кровоносні су-
дини (Воробйов, Степанов 1985; Нощенко, Логаковский 1991; Москалев 1991; Ле-
бец, Арбзова 1993). 

Виявлено, що найбільш радіочутливими кровоносними судинами є капіляри. По-
шкодження внутрішньої стінки кровоносних судин відновлюється шляхом регенера-
ції ендотелію. Ендотеліальні клітини, особливо під час активної регенерації ран, від-
носно радіочутливі. Опромінення таких великих артерій, як аорта, викликає прогре-
сивний розвиток атеросклерозу. У венах великого та середнього калібру виявляються 
такі ж зміни, як і в артеріях, але в меншій мірі (Casareti 1980). 

Н.І.Яковлева (1992) провела обстеження (1988—1993) вагітних, породіль і но-
вонароджених, які постійно проживають в зонах іонізуючого опромінення в захід-
них районах Брянської області, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи 
(І з о н а - м . Клинці до 15 Кі/км по рівню цезію-137, друга з о н а - м . Новозибков від 15 
до 40 Кі/км). Автор установила, що вегетосудинна дистонія в І зоні спостерігалася в 
5 разів частіше, ніж у II. 

Викладене вище спонукало нас провести вивчення стану судин головного моз-
ку каротидної і вертебрально-базилярної систем у осіб, які мають контакт з радіаці-
єю внаслідок Чорнобильської катастрофи (Шидловська, Шидловська, Римар 1997). 

Для цього ми використали реоенцефалографію, яка є, як уже було зазначено, од-
ним з об'єктивних і достовірних методів, що дозволяють опосередковано судити про 
зміни кровонаповнення мозкового судинного русла, еластичності, тонусу і реактив-
ності судин. 

Існує багато робіт, які присвячені змінам в системі мозкового кровообігу і в яких 
показана їхня велика клінічна значимість у хворих з порушеннями слуху. До того ж, 
за даними Ю. И. Москалева (1991), кровоносні судини є особливо радіочутливими. 
Тому ми звернули особливу увагу на стан слухової функції і судин головного мозку у 
ліквідаторів і жителів територій, забруднених унаслідок Чорнобильської катастрофи. 

Дослідження стану судин головного мозку були проведені нами у ліквідаторів і у 
жителів, які постійно проживають з 1986 р. протягом 6 -8 років на забруднених після 
аварії територіях, залежно від зони забруднення, а також в динаміці 1992—1994 pp. 

У табл. 3.25 і 3.26 наведені показники реоенцефалографії, відповідно, каротидної 
і вертебрально-базилярої систем у 100 ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС залежно 
від стану слухової функції в перший рік після аварії. До 1 -ї групу віднесені ліквіда-
тори, у яких слухова функція за даними суб'єктивної тональної і мовної аудіометрії 
знаходилася в межах норми, а до 2-ї — з початковими проявами СНП. Вік досліджу-
ваних не перевищував 50 років. Ліквідатори з більш вираженими порушеннями слу-
ху також були виключені з аналізу. 

З наведених у табл. 3.25 відомостей видно, що порівняно з контрольною гру-
пою в каротидній системі у ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС існувало достовір-
не (Р<0,05) збільшення анакротичної фази РЕГ-кривої як у 2-й, так і в 1-й групі, що 
свідчить про значне підвищення тонусу судин головного мозку у таких осіб. 
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Про підвищення в значній мірі тонусу мозкових судин каротидної системи свід-
чить і достовірне (Р<0,01) порівняно з нормою збільшення дикротичного індексу в 
1-й групі справа і зліва, відповідно, до (77,4±4,2) і (78,5±3,1) %, а у 2-й - до (79,3±3,2) 
і (79,2±2,9) %. 

Таблиця 3.25 
П о к а з н и к и р е о е н ц е ф а л о г р а ф і ї в к а р о т и д н і й с и с т е м і у л і к в і д а т о р і в з н о р м а л ь н и м с л у х о м 

і початковими його п о р у ш е н н я м и в п е р ш и й рік після катастрофи, ( М ± ш ) 

Групи хво-
рих 

Сторо-
на 

Показники РЕГ Групи хво-
рих 

Сторо-
на а , с Р . с а/Т, % р/т, % ДКІ, % ДСІ, % Рі 

Контроль-
на група 

права 
ліва 

0,11±0,002 
0,11±0,001 

0,48±0,04 
0,47±0,03 

13,2±0,36 
14,7±0,28 

61,7±2,05 
62,4±3,14 

52,88±1,43 
52,21±1,72 

58,30±1,43 
57,92±1,62 

1,3±0,05 
1,2±0,04 

1-а права 
ліва 

0,15±0,02* 
0,17±0,01* 

0,54±0,03 
0,55±0,02 

19,04±1,68 
20,07±1,72 

72,45±2,03 
73,44±2,17 

74,2±4,2* 
72,6±3,1* 

77,4±4,2* 
78,5±5,1* 

1,4±0,01 
1,3±0,01 

2-а права 
ліва 

0,16±0,02* 
0,18±0,01* 

0,57±0,01 
0,58±0,03 

22,72±1,38 
23,48±1,26 

75,14±3,11 
74,2±3,04 

78,4±3,2** 
78,2±2,9** 

79,3±3,6* 
79,3±3,7* 

1,2±0,02 
1,2±0,02 

* Р<0,05; ** Р<0,01 в 1 і 2-й групах ліквідаторів порівняно з контрольною групою. 

Таблиця 3.26 
П о к а з н и к и реоенцефалографі ї у вертебрально-базилярній системі у л іквідаторів з н о р м а л ь н и м 

слухом і початковими його п о р у ш е н н я м и в п е р ш и й рік після катастрофи, ( М ± т ) 

Групи 
хворих 

Сторо-
на 

Показники РЕГ Групи 
хворих 

Сторо-
на а , с Р ,с а/Т, % р/т, % ДКІ, % ДСІ, % Рі 

Контроль-
на група 

права 
ліва 

0,11±0,002 
0,11±0,001 

0,46±0,02 
0,47±0,03 

14,1±0,47 
14,7±0,28 

63,52±1,73 
62,4±3,14 

50,12±1,22 
52,21±1,72 

58,8±1,73 
57,92±1,62 

1,3±0,05 
1,2±0,04 

1-а права 
ліва 

0,15±0,02* 
0,14±0,01* 

0,56±0,04 
0,53±0,05 

20,03±2,14 
19,22±2,16 

74,51±1,64 
75,62±1,72 

75,2±3,2* 
74,4±3,6* 

76,4±4,3* 
78,5±4,8* 

0,74±0,02* 
0,72±0,02* 

2-а права 
ліва 

0,16±0,02* 
0,17±0,03* 

0,63±0,02 
0,59±0,05 

21,34±2,18 
22,44±1,71 

76,12±2,09 
77,18±2,21 

77,2±4,2** 
76,4±3,8** 

84,3±3,7* 
85,2±4,1* 

0,71±0,03* 
0,68±0,02* 

* — Р<0,05; ** Р<0,01 в 1 і 2-й групах ліквідаторів порівняно з контрольною групою. 

Збільшеними в порівнянні з нормою були і показники, які характеризують веноз-
ний відтік: тривалість катакротичної фази і, особливо, діастолічний індекс як у 2-й, 
так і в 1-й групах. 

Географічний індекс в каротидній системі знаходився в межах норми в усіх гру-
пах, що вивчались. 

Аналогічні дані були одержані і для вертебрально-базилярної системи у дослі-
джуваних ліквідаторів, за винятком реографічного індексу. 

У 1-й групі Pi був знижений до (0,74±0,02) і (0,72±0,02), відповідно, справа і злі-
ва, а в 2-й він дорівнював (0,71±0,03) і (0,68±0,02), що свідчить про невелике знижен-
ня пульсового кровонаповнення у вертебрально-базилярній системі. Цим, мабуть, і 
пояснюється наявність скарг у таких хворих на запаморочення, а також виявлених у 
них різних порушень з боку вестибулярного аналізатора. 

Через 4 - 5 років після аварії на ЧАЕС у показниках РЕГ спостерігалась тенденція до 
більш вираженого утруднення венозного відтоку і підвищення тонусу мозкових судин. 

У перший рік після аварії на ЧАЕС слухова функція за даними тональної і мов-
ної, порогової і надпорогової аудіометрії не була порушена у 57,8 % ліквідаторів. По-
чаткові і помірні сенсоневральні порушення мали місце у 31,4 і 10,8 % випадків. Че-
рез 6 - 8 років після аварії кількість слухових порушень у ліквідаторів наслідків аварії 
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на ЧАЕС трохи зросла. При цьому слухова функція не була змінена у 46 % ліквідато-
рів, а початкові і помірні порушення спостерігались, відповідно, в 42 і 12 % випадків. 

У ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС через 6 - 8 років виявлено наступне. 
Уже при візуальній оцінці РЕГ-кривих в каротидній і вертебрально-базилярній 

системах у ліквідаторів звичайно спостерігалось виражене в більшій мірі підвищення 
тонусу мозкових судин і утруднення венозного відтоку, часто з явищами ангіоспазму. 
Такі зміни спостерігались у ліквідаторів не тільки з початковими розладами слуху по 
типу порушення звукосприйняття, але й з нормальним слухом. Ліквідатори з більш 
вираженими порушеннями слуху були виключені з аналізу. 

В табл. 3.27 і 3.28 приведені кількісні показники РЕГ-кривої каротидної і 
вертебрально-базилярної систем у ліквідаторів (через 6 -8 років після аварії на ЧАЕС) 
з нормальним слухом (1-а група) і з початковими його порушеннями по типу звуко-
сприйняття (2-а група). З наведених таблиць видно достовірне (Р<0,05) порівняно з 
нормою подовження анакротичної фази РЕГ-кривої у ліквідаторів 1-ї та 2-ї груп. Так, 
для 2-ї групи а = (0,19±0,03) і (0,20±0,02) с для FM відведення, відповідно, справа і 
зліва, а також (0,21±0,02) і (0,22±0,02) с — для ОМ відведення. 

Таблиця 3.27 
П о к а з н и к и реоенцефалографі ї в каротидній системі у л іквідаторів через 6 - 8 років після аварі ї на 

Ч А Е С з а л е ж н о від стану у них слухової функції , ( М ± ш ) 

Групи 
хворих 

Сторо-
на 

Показники РЕГ Групи 
хворих 

Сторо-
на а , с fcc а / Т , % р/т, % ДКІ, % ДСІ, % Рі 

Контроль-
на група 

права 
ліва 

0,11 ±0,002 
0,11±0,001 

0,48±0,04 
0,47±0,03 

13,2±0,36 
14,7±0,28 

71,7±2,05 
72,4±3,14 

52,88±1,43 
52,21±1,72 

58,30±1,43 
57,92±1,62 

1,3±0,05 
1,2±0,04 

1-а 
права 
ліва 

0,16±0,02 
0 ,16±0 ,0Г 

0,56±0,04 
0,56±0,02 

20,4± 1,63 
20,1±1,75 

74,3±3,21 
74,2±3,16 

79,4±3,2** 
79,6±2,9** 

78,2±4,1* 
77,9±3,9* 

1,3±0,02 
1,2±0,02 

2-а 
права 
ліва 

0,19±0,03* 
0,20±0,02* 

0,58±0,05 
0,59±0,03 

25,2±1,82 
25,4±1,83 

75,4±2,93* 
76,6±3,81* 

81,2±4,3«* 
80,3±4,2** 

85,2±5,1** 
83,8±4,6** 

1,1 ±0,03 
1,2±0,01 

* Р<0,05; ** Р<0,01 в 1 і 2-й групах ліквідаторів порівняно з контрольною групою. 

Таблиця 3.28 
П о к а з н и к и реоенцефалографі ї у вертебрально-базилярній системі у л іквідаторів через 6 - 8 років 

після аварії на Ч А Е С з а л е ж н о від стану у них слухової функці ї , ( М ± т ) 

Групи 
хворих 

Сторо-
на 

Показники РЕГ Групи 
хворих 

Сторо-
на а , с Р .с а/Т, % р л ; % . ДКІ, % ДСІ, % Рі 

Контроль-
на група 

права 
ліва 

0,1 Ш , 0 0 2 
0,11±0,001 

0,46±0,02 
0,47±0,03 

14,1 ±0,47 
14,7±0,28 

73,52±1,73 
72,4±3,14 

50,12±1,22 
52,21±1,72 

58,8±1,71 
57,92±1,62 

1,3±0,05 
1,2±0,04 

1-а 
права 
ліва 

0,17±0,01 
0,17±0,02 

0,59±0,03 
0,58±0,05 

20,9± 1,74 
21,1±1,76 

75,9±2,04 
76,1 ±2,11 

80,2±3,8* 
79,4±4,2* 

86,4±5,1* 
84,5±4,3* 

0,69±0,01* 
0,68±0,03* 

2-а 
права 
ліва 

0,21±0,02* 
0,22±0,02* 

0,65±0,02 
0,66±0,04 

23,4±1,82 
24,1 ±1,92 

78,6±2,17 
79,2± 1,92 

88,4±3,1* 
87,5±2,9* 

91,6±2,9** 
92,1±3,8** 

0,58±0,03** 
0,61±0,02** 

* Р<0,05; ** Р<0,01 в 1 і 2-й групах ліквідаторів пор івняно з контрольною групою. 

Збільшеним був і дикротичний індекс, який в каротидній системі у 2-й групі лікві-
даторів, відповідно, справа і зліва дорівнював (81,2±4,3) і (80,3±4,2)%, а у вертебрально-
базилярній системі - (88,4±3,1) і (87,5±2,9)%. Таке подовження анакротичної фази 
РЕГ-кривої і збільшення дикротичного індексу свідчить про виражене більшою мі-
рою підвищення тонусу мозкових судин каротидної і вертебрально-базилярної сис-
тем у досліджуваних ліквідаторів. 
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Про більш виражене утруднення венозного відтоку у ліквідаторів 2-ї групи по-
рівняно з нормою та даними першого року після аварії на ЧАЕС свідчили показники 
діастолічного індексу. Так, у 2-й групі ліквідаторів у каротидній системі ДСІ стано-
вив (85,2±5,1) і (83,8±4,6) %, відповідно, справа і зліва, а у вертебрально-базилярній — 
(91 ,6±2 ,9) і (92 ,1±3 ,8)%. 

Аналогічні дані, виражені в меншому ступені, одержані і для ліквідаторів 1-ї групи. 
РЕГ-крива при цьому набувала звичайно аркоподібної або шоломоподібної фор-

ми, часто з наявністю "плато". Дикротичний індекс часто наближався до вершини. У 
більшості ліквідаторів через 6 - 8 років після аварії ще більше було знижено пульсове 
кровонаповнення у вертебрально-базилярній системі. При цьому реографічний індекс 
становив у 2-й групі, відповідно, справа і зліва (0,58±0,03) і (0,61±0,02). Слід відзна-
чити, що всі ліквідатори із зниженням пульсового кровонаповнення у вертебрально-
базилярній системі звичайно скаржились на запоморочення, а за даними вестибуло-
метрії у них спостерігались різні порушення. У FM відведенні показники Рі знаходи-
лися в межах норми в усіх групах. 

Проведені нами дослідження свідчать про те, що у ліквідаторів через 6 - 8 років 
після аварії на ЧАЕС розвивалися значні порушення у функціональному стані цере-
бральної гемодинаміки. 

З даних літератури відомо, що у жителів забруднених територій внаслідок ава-
рії на ЧАЕС існують значні порушення в імунній (Крилова та співавт. 1986; Бортке-
вич та співавт. 1993; Артамонова та співават. 1993; Бебешко 1995 та ін.), ендокринній 
(Копилова 1989, 1991; Логачов та співават. 1992; Олейник та співават. 1992; Лівкут-
ник, Головач 1993; Верхградська та співавт. 1993; Шидловська, Черенько 1998 та ін.), 
нервовій (Архангельська, Аніщенко 1991; Иваницкая 1991; Барабой 1993; Назбухот-
ний, Капітан 1994; Віничук та співавт. 2001; Антипчук 2004; Postma et al. 2003; Lam et 
al. 2003 та ін.), серцево-судинній (Григорьев 1983; Метляева, Надеждина 1991; Наза-
ренко та співавт. 1993; Крижанівська та співавт. 1994; Шидловська, Римар 1999,2000; 
Шидловська, Малежик 2002; Kurihara et al. 1981 та ін.) системах. 

Тому ми провели порівняльний аналіз показників реоенцефалографії каротидної і 
вертебрально-базилярної систем у жителів забруднених територій з нормальним слу-
хом і початковими його розладами по типу порушення звукосприйнятгя в динаміці 
З років, а також залежно від зони забруднення—для зони безумовного (обов 'язкового) 
відселення (зона "а"), добровільного гарантованого відселення (зона "б") і посилено-
го радіоекологічного контролю (зона "в"). 

Результати кількісного аналізу реоенцефалограм каротидної і вертебрально-
базилярної систем, проведені нами протягом 3 років у жителів забруднених терито-
рій, представлено в табл. 3.29, 3.30, 3.31 і 3.32. 

Таблиця 3.29 
П о к а з н и к и р е о е н ц е ф а л о г р а ф і ї в каротидній системі у жител ів забруднених територій у результаті 

аварії на Ч А Е С з н о р м а л ь н и м слухом в динаміц і т р ь о х років, ( М ± т ) 

Рік обстеження 
Показники РЕГ 

Рік обстеження 
а , с Р ,с а/Т, 5 Р/Т, 5 ДКІ, % ДСІ, % 

1992 0,12±0,01 0,54±0,06 17,11±1,46 82,81±1,45 72,41±3,50 69,04±5,21 
1993 0,16±0,02* 0,60±0,02 21,10±2,52 78,90±2,52 75,70±4,05 75,10±4,95 
1994 0,21±0,02* 0,61 ±0,02 20,30±2,70 79,80±2,70 76,90±4,10 77,20±5,01 

Контрольна група 0,11±0,01 0,48±0,04 13,20±0,36 71,70±2,05 52,83±1,43 58,30±1,43 

* Величини достовірно (Р<0,05) відрізняються в динаміці 3 років. 
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Таблиця 3.30 
Показники реоенцефалографї ї у вертебрально-базилярній системі у жителів забруднених територій 

в результаті аварії на Ч А Е С з н о р м а л ь н и м слухом в динаміц і трьох років, ( М ± ш ) 

Рік обстеження 
Показники РЕГ 

Рік обстеження 
а , с Р.с а/Т, 5 Р/Т, 5 ДКІ, % ДСІ, % 

1 9 9 2 0 , 1 6 ± 0 , 0 1 0 , 6 1 ± 0 , 0 3 1 4 , 2 4 ± 1 , 9 9 8 5 , 7 6 ± 1 , 9 9 5 5 , 3 1 ± 6 , 5 2 6 3 , 0 0 ± 6 , 3 0 

1 9 9 3 0 , 5 7 ± 0 , 0 2 7 9 , 4 3 ± 2 , 1 6 * 7 1 , 2 8 ± 5 , 6 4 * 6 6 , 7 1 ± 4 , 9 0 

1 9 9 4 0 , 5 5 ± 0 , 0 2 2 2 , 4 8 ± 2 , 4 0 7 7 , 5 2 ± 2 , 4 0 7 6 , 3 2 ± 5 , 2 0 6 8 , 8 0 ± 4 , 9 0 

Контрольна 
. група 0 , 1 1 ± 0 , 0 1 0 , 4 6 ± 0 , 0 2 1 4 , 1 0 ± 0 , 4 7 7 3 , 5 2 ± 1 , 7 3 5 0 , 1 ± 1 , 2 5 8 , 8 ± 1 , 7 

* В е л и ч и н и достовірно (Р<0,05) в ідрізняються в динаміці трьох років. 

Таблиця 3.31 
П о к а з н и к и реоенцефалографі ї в каротидній системі у жител ів забруднених територій у результаті 
аварі ї на Ч А Е С з початковою с е н с о н е в р а л ь н о ю приглухуватістю в динаміц і трьох років , ( М ± ш ) 

Рік обстеження 
Показники РЕГ 

Рік обстеження 
а , с ( U tx/T, 5 Р/Т, 5 ДКІ, % ДСІ, % 

1 9 9 2 0 , 1 6 ± 0 , 0 1 0 , 6 2 ± 0 , 0 3 1 8 , 2 3 ± 1 , 9 7 8 1 , 0 7 ± 2 , 0 6 7 5 , 6 6 ± 4 , 5 1 6 7 , 6 6 ± 3 , 9 3 

1 9 9 3 0 , 1 5 ± 0 , 0 1 0 , 6 2 ± 0 , 0 3 1 8 , 7 3 ± 1 , 4 4 8 1 , 2 7 ± 1 , 6 9 7 6 , 8 6 ± 4 , 9 3 7 4 , 0 0 ± 3 , 9 5 

1 9 9 4 0 , 2 2 ± 0 , 0 2 0 , 6 3 ± 0 , 0 3 1 9 , 1 2 ± 1 , 6 8 8 0 , 8 8 ± 1 , 7 2 7 6 , 4 0 ± 4 , 5 5 7 3 , 7 3 ± 3 , 7 8 

Контрольна група 0 , 1 1 ± 0 , 0 1 0 , 4 8 ± 0 , 0 4 1 3 , 2 0 ± 0 , 3 6 7 1 , 7 0 ± 2 , 0 5 5 2 , 8 3 ± 1 , 4 3 5 8 , 3 0 ± 1 , 4 3 

Таблиця 3.32 
П о к а з н и к и реоенцефалографі ї у вертебрально-базилярній системі у жителів забруднених територій 
в результаті аварі ї на Ч А Е С з початковою с е н с о н е в р а л ь н о ю приглухуватістю в динаміц і т р ь о х 

років, ( М ± ш ) 

Рік обстеження 
Показники РЕГ 

Рік обстеження 
а , с Р.с а/Т, 5 р/Т, 5 ДКІ, % ДСІ, % 

1 9 9 2 0 , 1 6 ± 0 , 0 2 0 , 6 8 ± 0 , 0 5 2 0 , 1 5 ± 2 , 7 0 8 0 , 0 8 ± 2 , 8 0 7 7 , 8 8 ± 4 , 6 0 6 9 , 8 0 ± 6 , 8 4 

1 9 9 3 0 , 1 8 ± 0 , 0 2 0 , 6 4 ± 0 , 0 4 1 7 , 0 3 ± 2 , 0 3 8 3 , 6 9 ± 2 , 2 6 7 6 , 9 3 ± 4 , 8 2 7 7 , 6 6 ± 3 , 7 5 

1 9 9 4 0 , 2 1 ± 0 , 0 2 0 , 6 6 ± 0 , 0 4 1 7 , 1 0 ± 2 , 0 3 8 4 , 9 0 ± 2 , 2 4 8 6 , 2 8 ± 4 , 7 0 8 5 , 8 0 ± 4 , 0 1 

Контрольна група 0 , 1 1 ± 0 , 0 1 0 , 4 6 ± 0 , 0 2 1 4 , 1 0 ± 0 , 3 6 7 3 , 5 2 ± 1 , 7 3 5 0 , 1 2 ± 1 , 2 2 5 8 , 8 ± 1 , 7 1 

* В е л и ч и н и достовірно (Р<0,05) в ідрізняються в динаміці трьох років. 

З наведених таблиць перш за все видно, що як у каротидній, так і у вертебрально-
базилярній системах, незалежно від стану слухової функції у хворих, що обстежува-
лись, спостерігається відхилення від норми більшості показників, що характеризу-
ють тонус мозкових судин, стан мікроциркуляторного русла, їхній венозний відтак і 
пульсове кровонаповнення. 

Вже під час аналізу середньостатистичної тривалості анакроти (а) , яка мало за-
лежить від віку і частоти серцевих скорочень, але дає переконливу інформацію про 
тонус і еластичність магістральних судин, виявлено наступне. Практично в жодній з 
досліджених груп як з порушеним слухом, так і з нормальним не виявлено нормаль-
ної тривалості анакроти протягом 1992—1994 pp. Причому це стосується системи як 
внутрішніх сонних артерій, так і хребетних. 

Так, у осіб з нормальним слухом анакрота в каротидній системі в 1994 р. стано-
вила (0,21±0,02) с, а у здорових — (0,11±0,01) с, (Р<0,05). Достовірно збільшеною 
була анакрота РЕГ-кривої і у жителів з початковою СНП, яка становила (0,22±0,02) с. 
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Достовірно (Р<0,05) збільшилась тривалість анакротичної фази РЕГ-кривої і у 
вертебрально-базилярній системі. Так, у осіб з початковою СНП вона становила в 
1994* р. (0,21 ±0,02) с. ' : " ".;' 

Про підвищення периферійного судинного.опору свідчили і показники дикротич-
ного індексу. Його значення перевищували норму в 1994 р. в усіх жителів забрудне-
них територій, причому як з порушеним, так і з нормальним слухом. При цьому ди-
кротичний індекс статистично достовірно (Р<0,05) підвищений порівняно з нормою 
в каротидній системі ,у жителів з нормальним слухом до (76,9±4,1) %, а з СНП - до 
(76,4±4,55) %. Дикротичний індекс у вертебрально-базилярній системі в аналогічних 
групах становив, відповідно, (76,32±5,20) і (86,28±4,7) %, що достовірно відрізняєть-
ся від норми*. 

У жителів забруднених територій високими були і показники діастолічного ін-
дексу, який відображає стан відтоку крові з артерій у вени і тонус венозних судин. 
Діастолічний індекс у багатьох випадках в 1994 р. значно перевищував нормальні 
значення ДСІ, що свідчило про порушення венозного відтоку як у каротидній, так 
і у вертебрально-базилярній системі у жителів забруднених територій. Так, ДСІ у 
вертебрально-базилярному відведенні був достовірно збільшений порівняно з нормою 
у жителів як з нормальним слухом, так і з його порушеннями: (68,8±4,9) і (85,8±4,01) %. 
У каротидній системі його показник становив, відповідно, (68,8±4,9) і (73,7±3,78) %. 

Разом з проф. К. Н. Веремєєнко і к.б.н. А. І. Кизим нами були проведені дослі-
дження показників калікреїн-кінинової системи і гострофазових білків крові у осіб, які 
знаходяться у зоні радіаційного впливу (Поліський та Іванківський райони). Було до-
сліджено 27 пацієнтів (21 чоловік і 6 жінок) у віці від 24 до 52 років, контрольною 
групою були 15 жителів міста Києва. Дослідили наступні показники: сумарну проте-
олітичну активність плазми крові, рівень прекалікреїну (неактивного попередника кі-
ниноутворюючих ферментів), інгібіторів калікреїну, які. швидко і повільно реагують 
за методом, розробленим в лабораторії'біохімії Інституту отоларингології ім. проф. 
О. С. Коломійченка АМН України (Веремєєнко і співавт. "Лаб.дело", 1975, с. 9—12). 
Поряд з цим було вивчено вміст гострофазових білків - фібриногену (спектрофото-
метричним методом В. А. Бєліцера і співавторів), а також альфа 1 - інгібітора проте-
їназ (альфа 1 ІП) і альфа 2 - макроглобуліну (альфа 2 М) за методом К. Н. Веремєєн-
ко і співавторів. 

Аналіз одержаних даних дозволяє зробити висновок, що зміни показників 
калікреїн-кінинової системи і гострофазових білків у жителів районів, які знаходять-
ся в зоні радіаційного впливу, мають різнонаправлений характер. Так, в межах ве-
личин контрольної групи показники калікреїн-кінинової системи були у 10 осіб, у З 
спостерігалося гальмування калікреїн-кінинової системи, про що свідчило зниження 
сумарної протеолітичної активності і підвищення рівня прекалікреїну. У 4 пацієнтів 
відмічена активація калікреїн-кінинової системи: у них підвищена протеолітична ак-
тивність і знижений рівень прекалікреїну. У 6 обстежуваних була знижена як сумар-
на протеолітична активність, так і рівень прекалікреїну. У 2 осіб протеоліз був зниже-
ним, а показник прекалікреїну знаходився у межах контрольних величин, а у інших 2 
спостерігалась протилежна картина. 

У 10 з 27 обстежених було виявлено зростання рівня гострофазових глікопротеї-
нів плазми крові — фібриногену і альфа 1 ІП. Ці дані можуть вказувати на наявність 
гострого або хронічного запального процесу в організмі, пошкодження сполучнотка-
нинних структур. Зниження концентрації альфа 2 М у 8 осіб можуть свідчити про по-
слаблення захисних сил організму. 
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Одержані дані носять попередній характер. Остаточний висновок про зміни з боку 
калікреїн-кінинової системи і гострофазових глікопротеїнів у осіб, які проживають 
в зоні радіаційного впливу, може бути зроблений на великому клінічному матеріалі. 

При дослідженні слухової функції і мозкового кровообігу у жителів забруднених 
територій через 6-8 років після аварії на ЧАЕС виявлено наступне. З цією метою були 
досліджені і проаналізовані дані аудіометричного і реоенцефалографічного обстежен-
ня у 135 жителів забруднених територій і 100 ліквідаторів віком від 23 до 50 років. 
Контрольною групою були 20 здорових нормальночуючих осіб, які не мали контак-
ту з радіацією. Усього обстежено 255 осіб. При цьому найбільш часто скарги на го-
ловний біль пред'являли жителі зони безумовного (обов'язкового) відселення (зона 
"а"), особливо в Народицькому районі, у яких головний біль мав місце у 91,1 % випад-
ків. У ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС головний біль мали 84 % з них. Жителів 
Іванківського району (зона "б") головний біль турбував в 46,6 % випадків. До того ж 
у більшості обстежених були скарги на запаморочення, загальну слабкість, роздрату-
вання, тяжкість в зоні потилиці, порушення пам'яті і сну. Це, очевидно, пояснюється 
тим, що у більшості жителів забруднених територій внаслідок аварії на ЧАЕС вже при 
візуальному аналізі РЕГ-кривих спостерігається ангіоспазм мозкових судин. Особли-
во це стосується жителів територій, які належать до зони "б", у яких ангіоспазм моз-
кових судин виявлений як при наявності порушеного слуху, так і при нормальному. 

Як вже було відмічено раніше, залежно від стану слухової функції, жителі забруд-
нених територій (зони "а", "б", "в") внаслідок Чорнобильської катастрофи були роз-
поділені на 3 групи: 1-у — складали особи, у яких слух знаходився в межах фізіоло-
гічної норми,.2-у — з початковою СНП, а 3-ю - з помірно вираженою СНП. 

У табл. 3.33, 3.34 та 3.35 представлені середньостатистичні показники реоенце-
фалограм у каротидній (FM-відведення) і вертебрально-базилярній (ОМ-відведення) 
системах, відповідно, для зон безумовного (обов'язкового) відселення (зона "а"), 
добровільного гарантованого відселення (зона "б") і посиленого радіоекологічного 
контролю (зона "в"). 

Таблиця 3.33 
Показники реоенцефалографії в каротидній (FM відведення) і вертебрально-базилярній (ОМ 
відведення) системах у нормальночуючих осіб залежно від зони забруднення внаслідок аварії 

на ЧАЕС, (М±ш) 

Зона забруд- Відведення 
Показники реоенцефалографії 

нення Відведення 
а , с Р .с ДКІ, % ДСІ, % Рі 

" а " 0 , 1 8 ± 0 , 0 4 0 , 5 6 ± 0 , 0 5 6 8 , 0 ± 6 , 9 7 4 , 8 ± 6 , 8 1 , 2 ± 0 , 0 2 
" б " F M 0 , 1 6 ± 0 , 0 3 0 , 6 3 ± 0 , 0 2 7 8 , 8 ± 5 , 4 7 3 , 9 ± 4 , 7 1 , 4 ± 0 , 0 1 
" в " 0 , 1 7 ± 0 , 0 2 0 , 5 9 ± 0 , 0 6 6 9 , 6 ± 4 , 5 7 6 , 3 ± 5 , 2 1 , 2 ± 0 , 0 3 
" а " 0 , 1 9 ± 0 , 0 2 0 , 5 8 ± 0 , 0 4 6 6 , 7 ± 3 , 8 7 6 , 8 ± 7 , 2 0 , 9 ± 0 , 0 4 
" б " о м 0 , 1 7 ± 0 , 0 1 0 , 6 2 ± 0 , 0 3 7 8 , 5 ± 3 , 9 7 8 , 3 ± 6 , 2 1 , 2 ± 0 , 0 2 
" в " 0 , 1 5 ± 0 , 0 2 0 , 5 8 ± 0 , 0 5 7 9 , 7 ± 2 , 7 8 0 , 7 ± 4 , 8 1 , 2 ± 0 , 0 3 

З представлених таблиць перш за все видно, що як у каротидній, так і у 
вертебрально-базилярній системах незалежно від зони забруднення території внаслі-
док Чорнобильської катастрофи, а також стану у обстежених слухової функції спосте-
рігаються відхилення від норми більшості представлених показників, що характери-
зують тонус мозкових судин, венозний відтік і пульсове кровонаповнення. 
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Таблиця 3.34 
Показники реоенцефалографії каротидної (FM відведення) і вертебрально-базилярної (ОМ 
відведення) систем у осіб з початковою СНП залежно від зони забруднення внаслідок аварії на 

ЧАЕС, (М±т) 

Зона забруд- Відведення 
Показники реоенцефалографії 

нення Відведення а, с Р.с ДКІ,% ДСІ, % Рі 

"а" 0 , 2 5 ± 0 , 0 5 0 , 6 4 ± 0 , 0 6 7 8 , 3 ± 4 , 8 7 9 , 3 ± 7 , 8 1 , 3 ± 0 , 0 4 
"б" FM 0 , 2 4 ± 0 , 0 2 0 , 5 7 ± 0 , 0 4 7 9 , 8 ± 4 , 8 8 1 , 2 ± 8 , 1 1 , 2 ± 0 , 0 5 
"в" 0 , 2 2 ± 0 , 0 1 0 , 5 2 ± 0 , 0 6 7 8 , 6 ± 3 , 9 8 6 , 5 ± 6 , 4 1 , 4 ± 0 , 0 3 
"а" 0 , 2 4 ± 0 , 0 5 0 , 5 9 ± 0 , 0 6 8 4 , 5 ± 6 , 3 8 6 , 4 ± 4 , 8 0 , 6 4 ± 0 , 0 1 
"б" ом 0 , 2 2 ± 0 , 0 2 0 , 5 6 ± 0 , 0 5 7 9 , 9 ± 7 , 8 7 3 , 2 ± 6 , 4 0 , 7 9 ± 0 , 0 3 
"в" 0 , 2 1 ± 0 , 0 1 0 , 5 5 ± 0 , 0 4 7 8 , 8 ± 6 , 9 7 8 , 7 ± 7 , 5 0 , 5 8 ± 0 , 0 2 

Таблиця 3.35 
Показники реоенцефалографії в каротидній (FM відведення) і вертебрально-базилярній (ОМ 
відведення) системах у осіб з СНП, вираженою в помірному ступені, залежно від зони забруднення 

внаслідок аварії на ЧАЕС, (М±ш) 

Зона забруд-
нення Відведення 

Показники реоенцефалографії Зона забруд-
нення Відведення 

а , с Р .с ДКІ, % ДСІ, % Рі 

"а" 
"б" 
"в" 

FM 
0,26±0,05 
0,23±0,01 
0,22±0,04 

0,77±0,05 
0,66±0,05 
0,68±0,07 

78,6±7,4 
79,8±6,9 
74,4±8,2 

92,3±7,8 
89,5±6,9 
88,5±4,8 

1,3±0,02 
1,2±0,03 
1,4±0,03 

"а" 0,29±0,02 0,78±0,07 87,4±6,5 94,5±6,2 0,42±0,03 
"б" ОМ 0,23±0,03 0,62±0,05 80,6±4,6 88,6±7,4 0,63±0,02 
"в" 0,26±0,02 0,65±0,03 78,5±5,3 86,6±7,3 0,73±0,02 

Уже при аналізі середньостатистичних величин тривалості анакроти (а), яка мало 
залежить від віку та частоти серцевих скорочень, але дає перёконливу інформацію про 
тонус і еластичність магістральних судин, виявлено наступне. Практично ні в одній 
групі як з порушеним слухом, так і з нормальним не було нормальної тривалості ана-
кроти. Причому це стосується системи як внутрішніх сонних артерій, так і хребетних. 

Найбільші відхилення від норми в тривалості анакроти РЕГ-кривої відзначалися 
у жителів забруднених територій, які належать до зони безумовного (обов'язкового) 
відселення (група "а") (див. табл. 3.33, 3.34 і 3.35). Так, у жителів зон "а", "б", "в" з 
початковою СНП анакрота у каротидній системі становила, відповідно, (0,25± 0,05); 
(0,24±0,02) і (0,22±0,01) с. У здорових осіб а дорівнює (0,11±0,002) с, тобто Р<0,05. 
Збільшена анакрота РЕГ-кривої була і в осіб з нормальним слухом, які проживали не 
тільки в зонах "а" і "б", але і в зоні "в" (в основному жителі Вишгородського райо-
ну), де а становила (0,15±0,02) с. 

Достовірно (Р<0,05) була збільшена тривалість анакротичної фази РЕГ-кривої і у 
вертебрально-базилярній системі. Так, у осіб з початковою СНП, відповідно, в зонах 
"а", "б" і "в" вона становила (0,24±0,05); (0,22±0,02) і (0,21±0,01) с. Найбільш трива-
лою анакротична фаза РЕГ-кривої була у жителів названих територій, які страждали 
на помірну СНП, що свідчить про значне підвищення у них тонусу мозкових судин. 

Про підвищення периферійного судинного опору свідчили і показники дикротич-
ного індексу для системи внутрішніх сонних і хребетних артерій. Його значення пе-
ревищували норму в усіх жителів забруднених територій, причому як з порушеним, 
так і з нормальним слухом. При цьому на територіях безумовного відселення (зона 
"а") дикротичний індекс був збільшений у порівнянні з нормою у каротидній системі 
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у осіб з нормальним слухом до (68,0±6,9) %; з початковою СНП - до (78,3±4,8) %, а з 
СНП, помірно вираженою,— до (78,6±7,4) %, що статистично достовірно (Р<0,05) від-
різняється від контрольних значень. Дикротичний індекс у вертебрально-базилярній 
системі в цій групі складав, відповідно, (66,7±3,8); (84,5±6,3) і (87,4±6,5) %. 

У жителів досліджуваних територій високими були й показники діастолічного 
індексу, який відображає тонус венозних судин. Його величини в багатьох випадках 
значно перевищували нормальні значення ДСІ, що свідчить про порушення веноз-
ного відтоку як у каротидній, так і вертебрально-базилярній системах у жителів за-
бруднених територій. Так, ДСІ у потиличному відведенні був достовірно збільшеним 
порівняно з нормою навіть у жителів зони "в", до якої, в основному, належить Виш-
городський район. При цьому у досліджуваних з нормальним слухом ДСІ дорівню-
вав (80,7±4,8) %; з початковою СНП — (78,7±7,5) %, а з СНП, помірно вираженою -
(86,6±7,3) %. 

Відомо, що зменшення амплітуди РЕГ-кривої і реографічного індексу є об'єктив-
ним доказом зниження інтенсивності пульсового кровотоку. Тому нами були обчис-
лені і проаналізовані показники реографічного індексу у каротидній і вертебрально-
базилярній системах в усіх обстежуваних осіб, які проживають на забруднених внас-
лідок аварії на ЧАЕС територіях. З наведених у табл. 3.33, 3.34 і 3.35 даних видно, що 
в них у каротидній системі реографічний індекс знаходився у межах Норми. 

Якщо це стосується вертебрально-базилярної системи, то у жителів забруднених 
територій з нормальним станом слухової функції за даними аудіометрії реографічний 
індекс знаходився практично в межах норми і становив в зоні "а" (0,9±0,04), в зоні "б" 
— (1,2±0,02) і в зоні "в" - (1,2±0,03). 

У жителів забруднених територій з початковими сенсоневральними порушен-
нями реографічні індекси в зонах "а", "б" і "в" становили, відповідно, (0,64±0,01); 
(0,79±0,03) і (0,68±0,02). Отже, в усіх групах спостерігалося зниження пульсового 
кровонаповнення у вертебрально-базилярній системі, особливо у осіб, які прожива-
ють на території безумовного відселення. 

Подібна закономірність, але виражена більшою мірою, відзначалась у жителів за-
бруднених територій з помірно вираженими сенсоневральними порушеннями. Так, у 
зоні "а" реографічний індекс становив (0,42±0,03); в зоні "б" — (0,63±0,02), а в зоні 
"в" - (0,73±0,02). Таке низьке значення Рі в осіб, що проживають в зоні "а", свідчить 
про значне зниження пульсового кровонаповнення судин вертебрально-базилярного 
басейну. 

Таким чином, проведені дослідження дають змогу зробити висновок, що у осіб, 
які проживають на забруднених в результаті аварії на ЧАЕС територіях як у зоні без-
умовного і гарантованого відселення, так і у зоні радіоекологічного контролю, виявле-
ні значні зміни в судинах головного мозку каротидної і вертебрально-базилярної сис-
тем. Більш чітка різниця у церебральній гемодинаміці залежно від зони забруднення 
характерна для вертебрально-базилярної системи. Особливо виражені зміни спосте-
рігалися в осіб як з помірними, так і початковими сенсоневральними порушеннями. 
При цьому тяжкість гемодинамічних змін була найбільш вираженою в зоні безумов-
ного відселення і практично не відрізнялась від тих, які виявлялись у ліквідаторів на-
слідків аварії на ЧАЕС. 

Таким чином, результати проведеного нами дослідження дозволяють зробити 
висновки, що й у осіб, які проживають на забруднених територіях в результаті аварії 
на ЧАЕС, мають місце зміни у судинах головного мозку каротидної і вертебрально-
базилярної систем за даними реоенцефалографії. 
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При порівняльному аналізі кількісних показників реоенцефалографії, проведено-
му в 1994 p., з показниками за 1992—1993 pp. відзначається погіршення стану моз-
кового кровообігу у жителів забруднених територій з нормальним слухом і менш ви-
ражене його погіршення в осіб з порушеннями слуху. Дані представлено в наведених 
табл. 3.29-3.32. 

Так, тривалість анакроти, яка відображає тонус і еластичність судинної стінки, в 
каротидній системі у осіб з нормальним слухом у 1992 р. становила (0,12±0,01) с, у 
1993 - (0,1б±0,02) с, а в 1994 р. - (0,21 ±0,02) с, що статистично достовірно (Р<0,05) 
відрізняється. Цей же показник у жителів забруднених територій з порушенням слу-
ху у 1994 р. мав достовірну різницю порівняно з контрольною групою. 

Дикротичний індекс, який відображає тонус артеріол, у вертебрально-базилярній 
зоні також достовірно змінювався у жителів забруднених територій з нормальним слу-
хом протягом трирічного спостереження і складав у 1992 р.-(55,31±6,52)%, у 1993 р. 
- (71,28±5,64) %, у 1994 р. - (76,32±5,20) %. У 2-й групі, в яку ввійшли особи з пору-
шенням слуху, цей показник достовірно не змінювався. 

Що стосується діастолічного індексу, який відображає венозний тонус, можна від-
значити тенденцію до погіршення даного показника в обох групах. 

Таким чином, проведений порівняльний аналіз кількісних показників реоенце-
фалографії протягом трирічного динамічного спостереження (1992—1994) дозволяє 
зробити висновок, що у осіб, які проживають на забруднених в результаті аварії на 
ЧАЕС територіях, як у зоні безумовного (обов'язкового) і гарантованого відселення, 
так і в зоні посиленого радіоекологічного контролю, відбувається погіршення цере-
бральної гемодинаміки протягом всього строку спостереження, особливо в групі осіб 
з нормальним слухом, що дозволяє віднести їх до групи "ризику" розвитку порушен-
ня слухової функції. 

Враховуючи наявність порушень в ка-
ротидній і вертебрально-базилярній сис-
темах у осіб, які мали контакт з радіацією, 
нами був проведений порівняльний аналіз 
стану мозкового кровообігу у ліквідаторів 
наслідків аварії на ЧАЕС і жителів Наро-
дицького та Іванківського районів, відпо-
відно, із зон безумовного (обов'язкового) 
відселення і добровільного гарантованого. 

При порівняльному аналізі цере-
бральної гемодинаміки у обстежених 
трьох указаних груп виявлено наступне 
(рис. 3.12): спазм судин головного мозку 
у вертебрально-базилярному басейні спо-
стерігався в 54 % ліквідаторів, 47 % жи-
телів Народицького і 48 % Іванківського 
районів, а підвищення судинного тонусу 
було у 72, 83 і 78 % відповідно. Знижен-
ня пульсового кровонаповнення в групах 
осіб, що аналізуються, відзначалося в 
40, 72 і 57 % випадків, відповідно. Отже, 
зниження пульсового кровонаповнення у 
вертебрально-базилярній системі найчас-

Рис. 3.12. Розподіл осіб, які мали контакт з 
радіацією в результаті Чорнобильської ка-
тастрофи за станом мозкового кровообігу у 
вертебрально-базилярній системі: 1 — спазм 
мозкових судин; 2 — підвищення судинного 
тонусу; 3 — зниження тонусу мозкових су-
дин; 4 — утруднення венозного відтоку; 5 — 
зниження пульсового кровонаповнення; "а" — 
ліквідатори; "б" і "в", відповідно, жителі На-

родницького та Іванківського районів 
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тіше реєструвалось у жителів Іванківського району. Відзначимо, що у хворих із зни-
женим пульсовим кровонаповненням мала місце також гіпоксія міокарда. 

Проведені дослідження свідчать про те, що під впливом радіації відбуваються зна-
чні патологічні зміни у функціональному стані церебральної гемодинаміки. 

Отримані дані можуть бути корисними при лікуванні осіб, постраждалих внаслі-
док аварії на ЧАЕС. 

3.8. п о р і в н я л ь н а х а р а к т е р и с т и к а д а н и х р е о е н ц е ф а л о г р а ф і ї 
т а р е є с т р а ц і ї с в п п р и м а л и х т а в е л и к и х д о з а х р а д і а ц і ї 

Порівнюючи дані реоенцефалографії у ліквідаторів з малими - 0,25 Гр (крива А) 
і великими - 1,0 Гр (крива Б) дозами опромінення (рис.3.13), ми виявили, що часто-
та виникнення спазму мозкових судин, підвищення їхнього тонусу, зниження пуль-
сового кровонаповнення, а також порушення венозного відтоку у групі ліквідаторів 
з меншою дозою опроміння була також досить високою і не так суттєво відрізняла-
ся від показників у групі з більшою дозою (у всякому разі, не пропорційно до різниці 
між дозою опромінення). Так, у ліквідаторів з малими дозами спазм мозкових судин 
за даними РЕГ виявлено у 49,5 % випадків, а з великими - у 56,9 %. Підвищення то-
нусу судин головного мозку мало місце в обох групах і становило, відповідно, у 69,5 
і 74,9 %. Венозний відтік був утруднений у 45,6 % ліквідаторів з малими дозами і у 
59,8 %•— з великими. Пульсове кровонаповнення було знижено у 26,6 % ліквідаторів 
з малими дозами і у 37,3 % — з великими. 

Дані кількісного аналізу РЕГ у ліквідаторів з малими та великими дозами за сту-
пенем вираженості виявлених змін в судинах головного мозку також відрізнялися не 
надто суттєво. Так, дикротичний індекс, який характеризує тонус мозкових судин, при 
малих дозах у вертебрально-базилярній системі складав у них (70,2±4,3) % (норма -
50,1±1,2 %), а з великими — (77,3±3,0) %, що свідчить про виражене підвищення то-
нусу судин головного мозку в обох групах (рис.3.14). Діастолічний індекс, який ха-
рактеризує венозний відтік, у ліквідаторів з малими дозами дорівнював (74,5±3,2) % 

(при нормі (58,8±1,7) %), а з велики-
ми - (83,5±3,1) %, що свідчить про 
виражене утруднення у них веноз-
ного відтоку. 

Реографічний індекс (норма -
1,3±0,5), який характеризує пульсо-
ве наповнення, у ліквідаторів з ма-
лою дозою опромінення становив у 
вертебрально-базилярному басей-
ні (0,85±0,05), а з великою дозою -
(0,68±0,02) (рис.3.15). 

У табл. 3.36 і 3.37 представлено 
основні показники реоенцефалогра-
фії, що характеризують стан судин 
головного мозку, відповідно, каро-
тидної і вертебрально-базилярної 
систем у ліквідаторів, які одержа-
ли опромінення 0,25 Гр і більше 
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Рис. 3.13. Стан судин головного мозку за даними 
РЕГ (потиличне відведення — ОМ) у осіб, які під-
пали під іонізуюче опромінення при ліквідації на-
слідків аварії на ЧАЕС: А — отримали 0,25 Гр; Б — 

отримали >1,0 Гр 

152 



1 , 4 -

Ц н о р м а 1 , 2 " 

ПА 1 -

• Б 0 , 8 -

0 , 6 -

0 , 4 -

0 , 2 -

0 -

П о к а з н и к и Р Е Г 

Рис. 3.14. Величини ДКІ та ДСІ вертебрально-
базилярної системи у осіб, які підпали під іонізу-
юче опромінення при ліквідації наслідків аварії на 
ЧАЕС: А—отримали 0,25 Гр; Б — отримали > 1,0 Гр 

Рі 
Показники РЕГ 

Рис. 3.15. Величини Рі вертебрально-
базилярної системи у осіб, які підпали 
під іонізуюче опромінення при ліквіда-
ції наслідків аварії на ЧАЕС: А — отри-
мали 0,25 Гр; Б — отримали > 1 , 0 Гр 

Таблиця 3.36 
Показники реоенцефалографії у ліквідаторів з різними дозами опромінення (каротидна система), 

(М±т) 

Групи хворих 
Показники РЕГ 

Групи хворих 
а Ь дкі,% ДСІ, % Рі 

Контрольна група 0,11±0,01 0,48±0,04 52,8± 1,43 53,3±1,43 1,2±0,03 
Ліквідатори, які отримали дозу 
опромінення 0,25 Гр 0,16±0,03* 0,54±0,04 74,2±3,4* 77,2±3,3 1,3±0,02 
Ліквідатори, які отримали дозу 
опромінення більше 1 Гр 0,18±0,02* 0,56±0,05 78,5±4,2* 78,3±3,2* 1,2±0,05 

* Р<0,05 порівняно з контрольною групою. 

Таблиця 3.37 
Показники реоенцефалографії у ліквідаторів з різними дозами іонізуючого опромінення 

(вертебрально-базилярна система), (М±т) 

Групи хворих 
Показники РЕГ 

Групи хворих 
а . ь ДКІ, % ДСІ, % Рі 

Контрольна група 0,11 ±0,01 0,46±0,02 50,1±1,2 58,8±1,7* 1,30±0,05 
Ліквідатори, які отримали дозу 
опромінення 0,25 Гр 0Д5±0,02* 0,52±0,02 70,2±4,3* 74,5±3,2* 0,85±0,05 
Ліквідатори, які отримали дозу 
опромінення більше 1 Гр 0,17±0,01* 0,53±0,03 77,3±3,0* 83,5±3,1* 0,68±0,02* 

* Р<0,05 порівняно з контрольною групою. 

1 Гр. Виявлено, що в каротидній системі у великій мірі підвищений тонус мозко-
вих судин і утруднений венозний відтік як у ліквідаторів, які одержали дозу опромі-
нення 0,25 Гр, так і більше 1 Гр. Так, наприклад, тривалість анакротичної фази РЕГ-
кривої в каротидній системі у ліквідаторів, які одержали дозу опромінення 0,25 Гр, 
складала (0,16±0,03) с, а при дозі 1 Гр - (0,18±0,02) с. Аналогічні дані одержані і для 
вертебрально-базилярної системи. Крім того, якщо в каротидній системі у ліквіда-
торів, які обстежувались, пульсове кровонаповнення було задовільним (Рі дорівнює, 
відповідно, (1,3±0,02) і (1,2±0,05)), то у вертебрально-базилярній воно було зниже-
ним (Рі становив (0,85±0,05) і (0,68±0,02)), особливо в групі осіб, які одержали дозу 
опромінення 1 Гр. 
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Наведені дані свідчать про те, що малі дози радіації завдають значної шкоди і моз-
ковому кровообігу поряд з різними відділами слухового аналізатора. 

Особливо повинні насторожити дослідників дані про зацікавленість стовбуро-
мозкових і коркових структур головного мозку, про що йшлося раніше. На рис. 3.16 і 
3.17 наведено середньостатистичні показники реєстрації, відповідно, КСВП і ДСВП 
у ліквідаторів, які отримали дозу опромінення 0,25 Гр та більше 0,25 Гр. З наведених 
рисунків видно, що порівняно з контрольною групою спостерігається збільшення ЛП 
V хвилі КСВП та компонента N2 ДСВП у всіх ліквідаторів, особливо у тих, які отри-
мали дозу опромінення 1 Гр 

,500nV Sl=90 D3 PPS=21 CLICK SC=1024 TR A CH 

510 mc 

Рис. 3.16. Часові характеристики 
КСВП у хворих, що підпали під іоні-
зуюче опромінення, та у осіб контр-
ольної групи: ( ) - контроль, (—) 
- доза 0,25 Гр, (• • • •) — доза більше 

1,0 Гр, (М±ш) 

-500nV 

Рис.3.17. Часові характеристики 
ДСВП у хворих, що підпали під 
іонізуюче опромінення, та у осіб 
контрольної групи: —) контроль, 
( — ) доза 0,25 Гр, (....) — доза 

більше 1,0 Гр, (М±ш) 

Sl=40 D8 PPS=0,5 BURST SC=32 TR J CH 
рг 

P2 

750 mc 

l-5uV 

Збільшення латентнОстей III і V хвиль КСВП, а також міжпікового інтервалу І—V 
свідчать про значні зміни в стовбуромозкових структурах у ліквідаторів як з велики-
ми, так і з малими дозами опромінення. Збільшення латентності компонента N2 ДСВП 
свідчило про зацікавленість коркового відділу слухового аналізатора. На ЕЕГ у таких 
хворих зазвичай були зміни в діенцефально-стовбурових відділах головного мозку на 
фоні значного зниження його біоелектричної активності. 

Про порушення у стовбуромозкових структурах у осіб, які зазнали дії радіації, свід-
чать і часові характеристики АРВМ при контралатеральній стимуляції як на 1,0 кГц, 
так і на 4,0 кГц. При цьому зміни у часових характеристиках АРВМ реєструвалися 
не тільки у осіб з порушенням гостроти слуху, але й з нормальним слухом. Виявлено 
достовірне скорочення часу зростання АРВМ та його спаду і одночасно збільшення 
часу активної післядії при іпсі- і контралатеральній стимуляції АРВМ при статистич-
но незмінних інших характеристиках у осіб, які одержали дозу опромінення 0,25 Гр 
і перенесли Г П Х І ступеня. 

Таким чином, проведені дослідження свідчать про те, що малі дози радіації ви-
кликають значні порушення в мозковому крообігу поряд із значними змінами в усіх 
відділах слухового аналізатора. Особливо повинні насторожувати дослідників дані 
про зацікавленість стовбуромозкових структур слухового аналізатора. 
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3.9. к о р е л я ц і я м і ж п о к а з н и к а м и р е є с т р а ц і ї к с в п 
т а р е о е н ц е ф а л о г р а ф і ї 

п р и п о ч а т к о в и х п о р у ш е н н я х ф у н к ц і ї 
з в у к о с п р и й н я т т я р а д і а ц і й н о г о г е н е з у 

Після Чорнобильської катастрофи зросла увага дослідників до вивчення різних 
аспектів негативного впливу радіації на органи і системи організму людини, у тому 
числі на сенсорні. Значна кількість робіт присвячена дослідженню змін у слуховому 
аналізаторі осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (Шидлов-
ська, Міщанчук 1989, 1991; Шидловська та співавт. 1990, 1995; Заболотний та спів-
авт. 1990,1992, 1993, 1995; Мостова та співавт. 1991; Козак 1995, 1998; Козак, Голод 
1998 та ін.). В окремих роботах описані ранні слухові розлади, які спостерігаються 
у людей, які зазнали дії радіації (Козак, Овсяник 1992; Шидловська 1995; Овсяник 
1997; Розкладка 1998). Показані також зміни в стовбуромозкових структурах слухо-
вого аналізатора при радіаційному впливі (Шидловська та співавт. 1990; Заболотний 
та співавт. 1992; Шидловська 1995; 1998 та ін.). 

У багатьох літературних джерелах відображені відхилення від норми в стані судин 
головного мозку, що виникають під впливом іонізуючого випромінення (Шидловська 
та співавт. 1993; Шидловська, Римар 1995; Римар 1996; Розкладка 1996, 1997 та ін.). 

Однак в літературі немає жодної роботи, де б проводився кореляційний аналіз між 
показниками коротколатентних слухових викликаних потенціалів та реоенцефало-
графії, які характеризують, відповідно, функціональний стан стовбуромозкових струк-
тур слухового аналізатора та церебральної гемодинаміки у осіб, що мали контакт з 
радіацією. 

Обчислення коефіцієнтів кореляції між ознаками дозволяє глибше пізнати при-
ховані для звичайних клінічних методів дослідження патогенетичні закономірності. 
У зв'язку з тим, що обчислення коефіцієнтів кореляції вимагає громіздких розрахун-
ків, у нашому дослідженні було застосовано персональний комп'ютер Pentium-133. 

Усе сказане й обумовило мету даної роботи —дослідити кореляційний зв'язок 
між показниками реоенцефалографії та часовими характеристиками коротколатент-
них слухових викликаних потенціалів у, ліквідаторів з початковими розладами слуху 
по типу порушення звукосприйняття через 5 і більше років після Чорнобильської ка-
тастрофи (Шидловська, Римар 1999). 

Для вирішення поставленої мети було обстежено 32 ліквідатори наслідків аварії 
на ЧАЕС чоловічої статі, середній вік яких становив (41,4±2,3) роки. З аналізу були 
виключені особи, які, мали в анамнезі захворювання середнього вуха, тяжкі нейро-
інфекції, черепно-мозкові травми, а також аудіограми з асиметричним порушенням 
слуху. Аналіз показників проводився не за кількістю осіб, а за кількістю аудіограм та 
записів КСВП. 

Аудіометричне дослідження виконувалось в звукоізольованій камері, де рівень шу-
мового фону не перевищував-3 0 дБ, за допомогою клінічного аудіометра МА-31 (Ні-
меччина) та АС-40 фірми "Interacoustics" (Данія), який забезпечує дослідження слу-
ху на тони як у звичайному (конвенціональному) діапазоні частот (0,125—8) кГц по 
кістковій та повітряній звукопровідності, так і в розширеному діапазоні частот (10, 
12, 14 та 16 кГц) по повітряній звукопровідності. 

КСВП реєстрували за допомогою аналізуючої системи МК-6 фірми "AmPlaid" 
(Італія) в екранованій звукоізольованій камері в зафіксованому напівлежачому поло-
женні обстежуваного у відповідь на клацання тривалістю 100 мкс з частотою слідуван-
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ня 21 в 1 с та інтенсивністю 80 дБ над суб'єктивним порогом чутливості. Аналізу під-
лягали 1024 усереднені викликані криві з застосуванням низькочастотного (200 Гц) і 
високочастотного (2000 Гц) фільтрів з епохою аналізу 10 мс. Викликана електрична 
активність реєструвалась у відповідь на іпсилатеральну моноауральну стимуляцію. 

Аналіз кривих проводився з використанням програми побудови моделі, запропо-
нованої фірмою "Емплайд". При аналізі отриманих кривих брались до уваги латентні 
періоди піків I, II, III, IV і V хвиль, а також міжпікові інтервали I—III, III—V і I-V КСВП. 

Церебральний кровообіг досліджувався методом реоенцефалографії за допомогою 
вітчизняної 4-канальної реографічної приставки 4РГ-2М та 8-канального енцефало-
графа з тепловим записом німецької фірми "Біоскрипт", що виконував функцію реє-
струючого пристрою. 

При дослідженні кількісних показників РЕГ ми обчислювали найбільш інфор-
мативні, на нашу думку та на думку більшості дослідників, параметри реоенцефало-
графії: а — час від початку реографічної хвилі до її вершини, тобто тривалість анакро-
тичної фази (в секундах); р — час від вершини реографічної хвилі до кінця низхідної 
частини кривої, який відбиває тривалість катакротичної фази (у секундах); реографіч-
ний індекс (Рі) — відношення амплітуди реографічної хвилі до величини стандартно-
го калібрувального сигналу (у відносних одиницях). 

За даними аудіометрії, у досліджуваних ліквідаторів мали місце не тільки пору-
шення слуху на тони в ділянці 3-8 кГц звичайного діапазону частот по типу звуко-
сприйняття, але й на тони розширеного (10,12, 14 та 16 кГц). 

У ділянці 0,125; 0,25; 0,5; 1 та 2 кГц у обстежених ліквідаторів слухова чутливість 
по кістковій звукопровідності знаходилася в межах норми і становила, відповідно,— 
(6,4±0,6; 7,2±0,9; 6,9±0,8; 8,1±1,2; 9,3±1,7) дБ. Однак у ділянці 3,4,6 та 8 кГц спосте-
рігалося порушення сприйняття кістковопроведених звуків, яке становило (16,3±2,1; 
20,4±2,6; 24,3±2,4 та 28,7±2,1) дБ відповідно. Отже, найбільш виражене порушення 
слуху у звичайному діапазоні частот спостерігається в ділянці 8 кГц. 

Аналогічні показники отримані нами і для повітрянопроведених тонів. У всіх до-
сліджених нами осіб відсутній кістково-повітряний "розрив" і були позитивними про-
би Федерічі та Бінга. Усе це свідчить про порушення слуху по типу звукосприйняття. 

Зазначимо також, що у розширеному діапазоні частот у жодного з обстежених 
нами ліквідаторів не було нормального сприйняття слуху на тони, а найбільш виражене 
порушення мало місце в ділянці 16 кГц. Такий характер порушення слуху відповідає 
також даним, отриманим в роботах М. С. Козака та К. В. Овсяник (1997), К. В. Овся-
ник (1997), Н. С. Козака таї . А. Розкладки (1998). Показники мовної аудіометрії (50 % 
розбірливості тесту числівників по Є. М. Харшаку та 100 % — мовного тесту по Г. 
И. Грінбергу і Л. Р. Зиндеру) у обстежуваних хворих практично знаходилися в меж-
ах норми. Не було у них відхилень від норми і в показниках диференціальних поро-
гів сили звуку за інтенсивністю в ділянці 0,5 та 2 кГц по методу Люшера, однак в ді-
лянці 4 кГц вони були здебільшого відносно зменшеними або, в окремих випадках, 
низькими і становили (0,83±0,03) дБ. 

Незважаючи на початкові порушення функції звукосприйняття у ліквідаторів за 
даними КСВП, нами були виявлені значні порушення як в латентних періодах піків 
хвиль, так і, особливо, у міжпікових інтервалах. Значні порушення спостерігались у 
них також у функціональному стані церебральної гемодинаміки за даними реоенцефа-
лографії в каротидному і вертебрально-базилярному басейнах кровопостачання. Між 
отриманими показниками КСВП та РЕГ нами було проведено кореляційний аналіз — 
обчислення коефіцієнтів кореляції між тривалостями латентних періодів піків І, II, III, 
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IV і V хвиль та міжпіковими інтервалами I—HI, III-V і I -V КСВП, а також показника-
ми а, р і Рі по РЕГ. Відомо, що часові характеристики КСВП дають картину функціо-
нального стану стовбуромозкових структур слухового аналізатора, тривалість анакро-
тичної та дикротичної фаз РЕГ-кривої відображають тонус мозкових судин та веноз-
ний відтік, а величина реографічного індексу характеризує пульсове кровонаповнення. 

У табл. 3.38 наведені коефіцієнти кореляції (г) та їх похибки (mr) у ліквідаторів 
наслідків аварії на ЧАЕС з початковими порушеннями функції звукосприйняття між 
значеннями латентностей піків хвиль КСВП та величинами а, р і Рі РЕГ. З представле-
них у таблиці даних видно, що найбільш значущий і високий зворотний зв'язок спо-
стерігається у зазначених осіб між тривалістю латентного періоду піка V хвилі КСВП 
та величиною реографічного індексу в вертебрально-базилярній системі кровопоста-
чання (г = -0,891; шг = 0,005). Отже, із зменшенням значення Рі збільшується трива-
лість латентного періоду V хвилі КСВП, тобто при більш вираженому зниженні пуль-
сового кровонаповнення у вертебрально-базилярному басейні спостерігається погли-
блення змін у стовбуромозкових структурах слухового аналізатора. 

Ще більш виразною ця закономірність виявилась для міжпікового інтервалу I-V 
КСВП (табл. 3.39), де значення коефіцієнта кореляції між цим показником та ве-
личиною реографічного індексу в вертебрально-базилярному басейні було таким: 
г = -0,903; m r = 0,004. 

Таблиця 3.38 
Величини коефіцієнтів кореляції (г) та їх похибки (mr) у ліквідаторів з початковими розладами слуху 
по типу порушення звукосприйняття для латентних періодів хвиль КСВП залежно від основних 

показників РЕГ каротидної і вертебрально-базилярної систем 

Хвилі 
КСВП 

Каротидна система Вертебрально-базилярна система 
Хвилі 
КСВП 

показники РЕГ показники РЕГ Хвилі 
КСВП а Р Ри а Р Ри 
Хвилі 
КСВП 

г ш. т m г m г m Г m г m 

І 0,668 0,034 0,563 0,014 -0,211 0,042 0,298 0,046 0,302 0,022 -0,322 0,021 
II 0,463 0,036 0,502 0,023 -0,302 0,018 0,426 0,019 0,603 0,031 -0,574 0,02 
III 0,465 0,022 0,321 0,011. -0,316 0,021 0,534 0,036 0,526 0,033 -0,698 0,016 
IV 0,459 0,016 0,316 0,05 -0,464 0,032 0,526 0,041 0,763 0,015 -0,732 0,018 
V 0,511 0,012 0,526 0,062 -0,493 0,050 0,578 0,046 0,754 0,017 -0,891 0,005 

Таблиця 3.39 
Величини коефіцієнтів кореляції (г) та їх похибки (mr) у ліквідаторів з початковими розладами 
слуху по типу порушення звукосприйняття для міжпікових інтервалів хвиль КСВП залежно від 

основних показників РЕГ каротидної і вертебрально-базилярної систем 

Хвилі 
КСВП 

Каротидна система Вертебрально-базилярна система 

Хвилі 
КСВП 

показники РЕГ показники РЕГ Хвилі 
КСВП а Р Ри а 3 Ри 
Хвилі 
КСВП 

г m. г m г ш г m г m г m 

І — V 0,416 0,015 0,412 0,026 -0,314 0,011 0,806 0,012 0,881 0,051 -0,903 0,004 
I—III 0,411 0,063 0,432 0,053 0,316 0,076 0,419 0,072 0,428 0,008 -0,506 0,048 
III—V 0,384 0,052 0,473 0,046 0,328 0,038 0,516 0,009 0,586 0,008 -0,702 0,043 

Наші дослідження показали, що спостерігається досить висока кореляція між ве-
личинами Рі у вертебрально-базилярній системі та тривалістю латентності III хвилі 
КСВП (г = -0,698; m r= 0,016). 
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Досить високий зворотний зв'язок був між величиною Рі у вертебрально-
базилярній системі та тривалістю латентного періоду IV хвилі КСВП (г = -0,732; 
п у 0,018). 

У каротидній системі найбільша і досить висока кореляція виявлена нами між 
значенням латентного періоду піка І хвилі КСВП та тривалістю анакротичної фази 
РЕГ-кривої (г = 0,668; mr = 0,034). Значна пряма кореляція мала місце для цієї ж хвилі 
КСВП із тривалістю катакротичної фази в каротидному басейні (г = 0,563; m r= 0,014). 

II хвиля КСВП має невеликий зв'язок з подовженням анакротичної фази 
РЕГ (г = 0,426; mr = 0,019), але значний — із збільшенням катакротичної фази у 
вертебрально-базилярній системі (г = 0,603; mr = 0,031). Менш вираженою є така тен-
денція щодо латентного періоду II хвилі КСВП для каротидної системи, де коефіці-
єнт кореляції між латентністю цієї хвилі КСВП та тривалістю катакротичної фази РЕГ 
становив (г = 0,502; mr = 0,023). 

Загальновідомо, що найбільш інформативними і стабільними критеріями оцінки 
КСВП є тривалість міжпікових інтервалів комплексу викликаної активності стовбура 
мозку, оскільки на їх значення майже не впливають параметри стимуляції у широко-
му діапазоні інтенсивностей. У літературі також немає даних про значну варіабель-
ність інтервалу I—V КСВП залежно від віку. 

Оскільки характеристики І хвилі КСВП залежать від стану завитки, тобто кінцево-
го органа слуху, існує пропозиція використовувати інтервал між І та V хвилями КСВП 
як міру центрального проведення у слуховій системі. Дослідники вважають доречним 
окремо розглядати час нижньої центральної провідності (інтервал І—ІІІ КСВП) та час 
верхньої центральної провідності (міжпіковий інтервал III—V). Збільшення кожного 
з цих параметрів переконливо свідчить про наявність патологічних змін у функціо-
нальному стані стовбуромозкових структур. 

Наші дослідження виявили, що існує досить висока зворотна кореляція між вели-
чинами Рі у вертебрально-базилярній системі та тривалістю міжпікового інтервалу 
III—V (г = -0,702; m r= 0,043). Значна кореляція виявлена нами також між Рі у вище-
названій системі мозкового кровопостачання та інтервалом І—ІІІ КСВП (г = —0,506; 
гп = 0,048). 

Для міжпікового інтервалу I-V КСВП нами виявлена виражена зворотна коре-
ляція з показником Рі. Значення коефіцієнта кореляції між цим показником та вели-
чиною реографічного індексу в вертебрально-базилярному басейні було таким: 
(г = -0,903; m r= 0,004) (див. табл. 3.39). 

Таким чином, виявлено досить високий зворотний зв'язок між часом нижньої 
(міжпіковий інтервал І—ІІІ КСВП) та верхньої (міжпіковий інтервал III-V) централь-
ної провідності і станом пульсового кровонаповнення в вертебрально-базилярному 
басейні церебральної гемодинаміки. Отже, чим більш виражене зниження кровона-
повнення (а відповідно, зниження кровопостачання) у вертебрально-базилярній сис-
темі в ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС, тим більш значна дисфункція спосте-
рігається у них в стовбуромозкових структурах слухового аналізатора. 

Отримані нами дані співзвучні з даними Mayer (1979), який встановив, що 
вертебрально-базилярна недостатність викликає зміни хвиль II та IV КСВП, збільшен-
ня міжпікового інтервалу І—ІІІ, зменшення амплітуди III хвилі та зміни V хвилі комп-
лексу. Yng і Soliman (1988) при одно- та двобічній перев'язці яремних вен у 30 мор-
ських свинок не виявили змін у порогах слуху на тони, але спостерігали подовження 
міжпікових інтервалів І-ІІІ і I-V КСВП. 
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Останнім часом з'явився ряд робіт, які свідчать про те, що при дії радіації на ор-
ганізм людини в значній мірі страждає мозковий кровообіг, особливо у вертебрально-
базилярному басейні (Заболотний та співавт. 1992; Шидловская и соавт. 1992; 1993; 
1995; Шидловська, Римар, 1995, 1996, 1999; Гофман та співавт. 1996; Розкладка 
1995,1997; Шидловская и соавт. 1998 та ін.). 

У контексті отриманих нами результатів звертають на себе увагу дослідження 
О.О.Марцинкевича (1998), який методом радіоспектрометрії у тканинах головно-
го мозку померлих через 7—10 років після катастрофи ліквідаторів виявив значне на-
копичення радіонуклідів цезію-137 переважно в таких структурах головного мозку: 
стовбур мозку, мозочок, діенцефальна ділянка та підкоркові ядра. Причому у лікві-
даторів, які проживали на забруднених територіях, рівень накопичення статистично 
достовірно (у середньому у 2 рази) був збільшений у порівнянні з ліквідаторами, що 
мешкали у чистих зонах. 

Таким чином, проведені дослідження дозволили встановити наявність тісного ко-
реляційного зв'язку між часовими характеристиками коротколатентних слухових ви-
кликаних потенціалів та показниками реоенцефалографії при початковій сенсонев-
раЛьної приглухуватості радіаційного генезу. Спостерігається високий зворотний ко-
реляційний зв'язок між величинами реографічного індексу у вертебрально-базилярній 
системі та латентним періодом V хвилі КСВП і міжпіковим інтервалом I -V КСВП 
(г = —0,891; т г = 0,005 та г = -0,903; гпг = 0,004 відповідно). Також нами виявлено ви-
сокий прямий кореляційний зв'язок у вертебрально-базилярній системі між триваліс-
тю міжпікового інтервалу I -V КСВП та значеннями анакротичної і катакротичної фаз 
РЕГ-кривої (г = 0,806; mr = 0,012 та г = 0,881; mr = 0,051 відповідно). 

Отже, іонізуюча радіація негативно впливає як на стан мозкового кровообігу, так 
і на функціональну активність стовбуромозкових структур і між ними існує висока 
кореляція. Скоріше за все, ми маємо справу зі складним патогенезом радіаційного 
впливу, коли спостерігається і пряма, і опосередкована дія як безпосередньо на не-
рвову тканину чи судинну стінку, так і опосередковано — на стан гемодинаміки че-
рез порушення функції регулюючих центрів у центральній нервовій системі, а на не-
рвову тканину — внаслідок гіпоксії за рахунок неадекватного кровопостачання. На-
звані приклади далеко не вичерпують всіх можливих варіантів, але жодний з них не 
можна впевнено виключити або зарахувати до провідних. Неможливо також виділити 
конкретні механізми для окремого дослідження, оскільки між кожною ланкою цього 
дуже складного механізму спостерігається висока взаємодія. Важко сказати, яка саме 
ланка в такій взаємодії є первинною, однак виявлені зміни доцільно враховувати при 
обстеженні та лікуванні осіб, що мали контакт з радіацією. 

3.10. в з а є м о з в ' я з о к м і ж с т а н о м с т о в б у р о м о з к о в и х в і д д і л і в 
с л у х о в о г о а н а л і з а т о р а і д а н и м и р е о е н ц е ф а л о г р а ф і ї 

у л і к в і д а т о р і в з п о м і р н и м и п о р у ш е н н я м и ф у н к ц і ї 
з в у к о с п р и й н я т т я 

Дослідження коротколатентних слухових викликаних потенціалів належать до 
найбільш перспективних і інформативних методів діагностики захворювань орга-
на слуху і мосто-мозочкового кута головного мозку — вважають С. Н. Хечинашвили 
(1978, 1990, 1997); С. Н. Хечинашвили, 3. Ш. Кеванишвили (1979, 1982, 1985); Б. М. 
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Сагалович (1978, 1984, 1987); Б. М. Сагалович, В. Т. Пальчун (1999); В. Г. Базаров, 
Л. А. Карамзина (1991); Selesnick et al. (1997); ZaPPia et al. (1997) та ін. 

Метод реєстрації КСВП, відзначає Nodar (1980), дозволяє оцінити цілісність слу-
хової системи і отримати інформацію про локалізацію осередка дисфункції в ділян-
ці слухових шляхів, хоча він не дає інформації про причини виявлених порушень. 

Клінічне значення КСВП в діагностиці і локалізації пошкоджень стовбура мозку 
було продемонстровано для широкого спектра неврологічних розладів, у тому числі 
при пухлинах, демієлінізуючих процесах, комі, а також порушеннях кровообігу в стов-
бурі мозку (Болдырева 1973; Зенков, Ронкин 1997; Nagao et al. 1980; Robinson, Rudge 
1982; Mori et al. 1988; Sorensen et al. 1988; Yng, Soliman 1988 та ін.). 

К.Я.Оглезнев та співавтори (1982) надають дослідженню стовбурових слухових 
викликаних потенціалів великого значення в діагностиці захворювань ЦНС. За дани-
ми Robinson, Rudge (1982), судинні порушення в ядрах VIII нерва змінюють або усу-
вають компонент II КСВП. 

Багато авторів вважають, що дослідження КСВП і ДСВП є багатогранним діа-
гностичним процесом, а отримані при цьому дані є точними, стабільними і в однако-
вій мірі можуть бути використані в галузі аудіометрії, неврології і отоневрології (Зен-
ков, Ронкин 1982, 1997; Stockard, Rossiter 1977; Osterhammel, Terkildsen 1978 та ін.). 

Із впровадженням в клінічну практику реоенцефалографії, одного з найбільш 
ефективних методів визначення стану церебральної гемодинаміки, стало можливим 
отримувати об'єктивну інформацію про стан тонусу мозкових судин, їх кровонапов-
нення і еластичність, а також венозний відтік (Яруллин 1967, 1983; Зенков, Ронкин 
1982, 1991, 1997; Крищук, Виничук 1979; Вінічук 1999 та ін). 

Крім того, у ряді робіт показано, що у осіб, які мали контакт з радіацією, спостері-
гаються порушення як у стовбуровомозкових структурах слухового аналізатора, так і 
в мозковому кровообігу (Шидловська та співавт. 1990, 1992, 1993, 1995; Заболотний 
та співавт. 1992, 1995; Шидловська та співавт 1999; Шидловська, Козак 1999; Шид-
ловська, Римар 1999; Гофман и соавт. 1996). Однак в літературі немає даних про ко-
реляційну залежність між часовими характеристиками КСВП і показниками реоен-
цефалографії. 

Отже, наведені дані літератури свідчать про актуальність і доцільність розгляда-
ти взаємодію між функціональним станом стовбуровомозкових структур слухового 
аналізатора і церебральною гемодинамікою в каротидній і вертебрально-базилярній 
системах. Мета роботи - вивчення кореляції між часовими характеристиками стов-
буромозкових слухових викликаних потенціалів і даними реоенцефалографії у осіб, 
які брали участь в ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. 

Для вирішення поставлених завдань нами було обстежено 67 хворих з помірно ви-
раженою СНП, які брали участь в ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, у віці від 21 до 
45 років через 5 і більше років після Чорнобильської катастрофи (Шидловська, Римар 
2000). З аналізу були виключені особи, у яких в анамнезі відмічені черепно-мозкові 
травми, нейроінфекції, тяжкі інфекційні захворювання та інші патологічні процеси, 
які впливають на стан ЦНС. 

Аудіометричне дослідження проводилось у звукоізольованій камері, де рі-
вень шумового фону не перевищував 30 дБ, за допомогою аудіометра АС-40 фірми 
"Interacoustics" (Данія), який забезпечує дослідження слуху на тони як у звичайному 
(конвенціональному) діапазоні частот (0,125-8 кГц) по кістковій і повітряній провід-
ності, так і в розширеному діапазоні частот (10—16 кГц) по повітряній провідності. 
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Реєстрація коротколатентних слухових викликаних потенціалів виконувалася за 
допомогою аналізуючої системи МК-6 фірми "AmPlaid" (Італія), в екранованій зву-
коізольованій камері. Обстежуваних розміщували в спеціальне крісло, в якому вони 
приймали фіксоване положення. Шкіру в місцях накладання електродів ретельно зне-
жирювали і застосовували електроди із спеціальною пастою. Чашечні електроди роз-
ташовувались на верхівці тімені (активний позитивний), сосковидному відростку (ак-
тивний негативний) і на лобній кістці (заземлюючий). Викликана електрична актив-
ність реєструвалась у відповідь на іпсілатеральне моноауральне пред'явлення стимулу. 

КСВП реєстрували у відповідь на щиглики тривалістю 100 мкс з частотою сліду-
вання 21 в 1с при інтенсивності 80 дБ над суб'єктивним порогом чутності. Аналізу 
підлягали 1024 усереднені криві із застосуванням низькочастотного (200 Гц) і висо-
кочастотного (2000 Гц) фільтрів. 

Аналіз кривих здійснювався з використанням програми побудови моделі, запро-
понованої фірмою "Емплайд". При аналізі отриманих кривих брались до уваги ла-
тентні періоди піків I, II, III, IV і V хвиль КСВП, а також міжпікові інтервали І-ІІІ, 
III-V і I -V КСВП. 

Реоенцефалографічне дослідження проводилось із застосуванням комплексу апа-
ратури, який складається з вітчизняної 4-канальної реографічної приставки 4 РГ-2М 
і 8-канального електроенцефалографа фірми "Біоскрипт" (Німеччина) в якості реєс-
труючого пристрою. Дослідження проводились у положенні сидячи. Запис РЕГ-кривої 
здійснювався в фронтомастоїдальному (ФМ) і окципітомастоїдальному (ОМ) відведен-
нях для оцінки стану судин головного мозку, відповідно, каротидної і вертебрально-
базилярної систем. Поверхня шкіри в місцях накладання електродів оброблялаісь 96 % 
спиртом. 

Отримані реоенцефалограми оцінювались якісно і кількісно. При кількісній оцін-
ці РЕГ-кривої враховували наступні показники: 1) а — час від початку реографічної 
хвилі до її вершини (тривалість анакротичної фази); р — час від вершини реографіч-
ної хвилі до кінця низхідної частини кривої (тривалість катакротичної фази); 3) Рі — 
відношення амплітуди систолічної хвилі в мм до амплітуди калібрувального імпуль-
су в 0,2 Ом (реографічний індекс). 

Ступінь зв'язку між досліджуваними показниками КСВП і.РЕГ визначали обчис-
ленням коефіцієнтів кореляції (г) і їхніх похибок (mr). Вираховування коефіцієнтів ко-
реляції між ознаками дозволяє глибше пізнати приховані для звичайних клінічних мето-
дів патогенетичні механізми і закономірності. Оскільки це потребує великих розрахун-
ків, то в нашому дослідженні був використаний персональний комп'ютер Pentium-133. 

Проведені дослідження показали, що, окрім скарг на зниження слуху, практично 
всі обстежені хворі пред'являли скарги на запаморочення, тяжкість в ділянці потили-
ці, головний біль, підвищену дратівливість, порушення сну. 

Аудіометрично у хворих з СНП мало місце ураження переважно медіобазальних 
структур органа слуху. Пороги слуху на тони за кістковою провідністю в дискантовій 
зоні складали в середньому (42,4±5,3) дБ. Пороги диференціації сили звуку за мето-
дикою Люшера на тони частотою 0,5 кГц знаходились в межах норми — (1,2±0,2) дБ, 
у ділянці 2 і 4 кГц були знижені до (0,78±0,1) і (0,42±0,07) дБ відповідно. Показники 
мовної аудіометрії у більшості хворих були в межах норми. 

Згідно з нашими даними, в усіх обстежених нами ліквідаторів виявлені виражені 
в тій або іншій мірі відхилення від норми у часових характеристиках стовбуромозко-
вих слухових викликаних потенціалів і показниках реоенцефалографії, які відобра-
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жають стан церебральної гемодинаміки. Результати кореляційного аналізу співвідно-
шень між показниками КСВП і РЕГ наведені в табл. 3.40 та 3.41. 

Отже, чим більш тривалими стають латентний період V хвилі КСВП і міжпіко-
вий інтервал I-V, тобто чим більше виражені порушення мають місце в стовбуромоз-
кових структурах слухового аналізатора, тим менше значення реографічного індек-
су у вертебрально-базилярній системі, що свідчить про значне порушення мозково-
го кровообігу. 

Таблиця 3.40 
Величини коефіцієнтів кореляції (г) та їх похибки (mr) у ліквідаторів з помірно вираженими 
розладами слуху по типу порушення звукосприйняття для латентних періодів хвиль КСВП залежно 

від основних показників РЕГ в каротидній і вертебрально-базилярній системах 

Каротидна система Вертебрально-базилярна система 

Хвилі показники РЕГ показники РЕГ 
КСВП а Р . Ри а 8 Ри 

г m г m г in, г m г ш г m 
І 0,65 0,018 0,571 0,062 -0,228 0,026 0,275 0,014 0,312 0,014 -0,318 0,016 
II 0,459 0,019 0,507 0,016 -0,322 0,048 0,411 0,053 0,624 0,043 -0,582 0,052 
III 0,423 0,023 0,340 0,021 -0,326 0,032 0,564 0,027 0,538 0,027 -0,726 0,023 
IV 0,461 0,041 0,323 0,031 -0,458 0,005 0,548 0,024 0,672 0,011 -0,863 0,043 
V 0,518 0,017 0,539 0,026 -0,517 0,011 0,613 0,031 0,792 0,053 -0,897 0,033 

Вираховані коефіцієнти кореляції між тривалістю латентних періодів I, II, III, IV 
і V хвиль КСВП, анакротичною і дикротичною фазами РЕГ-кривої і реографічним ін-
дексом представлені в табл. 3.40. З наведених в таблиці даних виходить, що найбільш 
виражений і високий зворотний зв'язок (г = —0,897; mr = 0,033) спостерігається між 
тривалістю латентного періоду V хвилі КСВП і значенням реографічного індексу у 
вертебрально-базилярній системі, який характеризує пульсове кровонаповнення в да-
ному басейні мозкового кровообігу. 

Ще більш високий зворотний зв'язок (г = —0,906; mr = 0,033) спостерігається між 
значенням міжпікового інтервалу I—V КСВП і Рі в цьому ж басейні церебрального 
кровообігу. 

Таблиця 3.41 
Величини коефіцієнтів кореляції (г) та їх похибки (mr) у ліквідаторів з помірно вираженими 
розладами слуху по типу порушення звукосприйняття для міжпікових інтервалів хвиль КСВП 

залежно від основних показників РЕГ у каротидній і вертебрально-базилярній системах 

Хвилі 
КСВП 

Каротидна система Вертебрально-базилярна система 

Хвилі 
КСВП 

показники РЕГ показники РЕГ Хвилі 
КСВП а Р Ри а р Ри 
Хвилі 
КСВП 

г m Г m • • г шг г m Г " m г m 

I—V 0,405 0,008 0,389 0,013 .0,312 0,005 0,826 0,004 0,896 0,082 -0,906 0,003 
I—III 0,423 0,007 0,453 0,007 .0,328 0,017 0,398 0,011 0,501 0,043 -0,602 0,028 
III—V 0,411 0,025 0,526 0,013 0,329 0,071 0,604 0,19 0,603 0,016 -0,811 0,005 

Високий (г = 0,792; ш г= 0,053) і майже високий (г ~ 0,672; mr = 0,011) зв'язок 
спостерігається між тривалістю латентних періодів V і IV хвиль КСВП відповідно і 
тривалістю катакротичної фази РЕГ-кривої, яка характеризує стан венозного відто-
ку, у вертебрально-базилярній системі. Ще більш виражений ступінь зв'язку виявле-

162 



ний нами між значеннями міжпікового інтервалу I-V КСВП і (3 в цій же системі це-
ребральної гемодинаміки (г = 0,896; m r= 0,082). 

Досить значний взаємозв'язок існує між тривалістю анакротичної фази РЕГ-
кривої, яка характеризує тонус мозкових судин у вертебрально-базилярному басейні, 
та латентним періодом V хвилі КСВП і міжпіковим інтервалом I—V. Відповідні зна-
чення коефіцієнтів кореляції дорівнюють: г = 0,613; m r= 0,031 і г = 0,826; m r= 0,004. 

Подібні закономірності, але значно менше виражений взаємозв'язок виявлені нами 
при дослідженні співвідношень показників КСВП і РЕГ в каротидній системі. Винят-
ком є І хвиля КСВП, для тривалості латентного періоду якої існує досить чіткий сту-
пінь взаємозв'язку з анакротичною фазою РЕГ-комплексу (г = 0,652; гп=.0,018) і по-
мітний зв'язок з тривалістю катакротичної (г = 0,571; m r= 0,062). Для інших показни-
ків КСВП спостерігається слабкий ступінь тісноти зв'язку. 

Отже, вираховані коефіцієнти кореляції у осіб, які брали участь у ліквідації на-
слідків аварії на ЧАЕС, з помірно вираженою СНП свідчать про наявність досить чіт-
кого взаємозв'язку між показниками КСВП, які характеризують стан стовбуромозко-
вих структур слухового аналізатора в обстежених хворих, і даними реоенцефалогра-
фії, яка відображає стан церебральної гемодинаміки. Особливо цей зв'язок вираже-
ний для вертебрально-базилярної системи. 

Можливо, саме гемодинамічні порушення у вертебрально-базилярній системі 
сприяють виникненню дисфункцій в ділянці стовбура мозку 

Отримані дані співпадають з результатами досліджень А. А. Марцинкевича (1998), 
про що йшлося в попередніх розділах. ' 

Очевидно, іонізуюча радіація впливає на стовбуромозкові структури слухового 
аналізатора і прямо, і опосередковано, зокрема через судинну систему. Сполучення 
унікальних можливостей методу дослідження реакції мозкового стовбура і стану су-
дин головного мозку за даними РЕГ відкриває широкі перспективи розкриття ключо-
вих ланок патогенезу порушень слухової системи радіаційного генезу, сприяє підви-
щенню якості їх діагностики і диференційованого підходу до лікування таких хворих. 

3.11. ХАРАКТЕР ЗМІН СЕРЦЕВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ОСІБ 
З НОРМАЛЬНИМ І ПОРУШЕНИМ СЛУХОМ, ПОСТРАЖДАЛИХ 

УНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ 

Низкою авторів доведена шкідлива дія радіації на серцевий м'яз (Воробьев, Сте-
панов 1985; Москалев 1991; Хомазюк 1995; Gillette et al. 1985; APPlefeld 1986 та ін). 
Так, за даними С. І. Воробйова і Р. П. Степанова (1985), прямий вплив радіації на сер-
це призводить до розвитку міокардіодистрофії та міокардіосклерозу. Зміни на ЕКГ 
автори спостерігали у 88 % осіб, які підлягали радіотерапевтичній дії. При цьому у 
віддаленому періоді в міокарді поступово прогресують склеротичні зміни сполучної 
тканини і стінок судин, що супроводжуються частковою обструкцією капілярної сіт-
ки, потовщенням стінок дрібних судин, виникненням осередків набряку ендотелію. 
Автори вважають, що розвитку міокардіодистрофії сприяють нейротрофічні, нейро-
дисциркуляторні та ендокринні фактори. Важливу роль відіграють при цьому катехо-
ламіни, пошкодження міокарда (ішемія, локальні некрози, геморагії) та порушення 
балансу електролітів в серцевому м'язі. 

В. М. Шамарин та співавтори (1996) на підставі обстеження жителів Московської 
області встановили, що у ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС достовірно вища за-
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хворюваність на ішемічну хворобу серця і гіпертонію. У 38,3 % ліквідаторів вони ви-
явили недостатність кровообігу мозку, у 16,2 % — транзиторні порушення мозково-
го кровообігу. 

И. И. Бичарин (1992) при обстеженні 25 000 жителів району жорсткого радіацій-
ного контролю виявив пограничну артеріальну гіпертензію у 71,0 % чоловік, що у 
1,5 раза частіше, ніж у "чистій" місцевості, а перебіг захворювання у даних осіб мав 
більш тяжку форму. 

Наші співробітники В. В. Римар та А. В. Прима (2000) визначили характер сер-
цевої діяльності у людей з нормальним та порушеним слухом, які постраждали вна-
слідок Чорнобильської катастрофи. 

Для вирішення поставленої мети авторами обстежено 234 особи, які постражда-
ли внаслідок Чорнобильської катастрофи (ліквідатори наслідків аварії на ЧАЕС і жи-
телі забруднених територій), у віці від 16 до 50 років. 

У число обстежених вони не включали осіб, що страждали на ревматизм, мали 
вади серця, перенесли інфаркт міокарда, черепно-мозкову травму і нейроінфекції, а 
також з кондуктивною приглухуватістю. З аналізу були виключені обстежені з асиме-
тричними показниками аудіометрії. 

Результати електрокардіографічного дослідження були інтерпретовані кардіологом 
лабораторії професійних порушень голосу і слуху Інституту отоларингології ім. проф. 
О. С. Коломійченка АМН України канд. мед. наук А.В.Примою. За ступенем тяжко-
сті виявлених порушень всі обстежені були розподілені на 3 групи: А - варіант віко-
вої фізіологічної норми; Б — помірні порушення серцевої діяльності (помірні дифуз-
ні зміни міокарда, синдром ранньої реполяризації шлуночків серця; парціальна бло-
када правої ніжки пучка Гіса, помірна гіпертрофія міокарда); В - виражені порушен-
ня серцевої діяльності (виражена гіпертрофія шлуночків і передсердь серця, блокада 
ніжок пучка Гіса та ін.). 

Автори виявили, що найбільш численну групу становили особи з помірними по-
рушеннями серцевої діяльності (група Б): 68,0 % — серед ліквідаторів і 67,8 % — се-
ред жителів забруднених територій. Менше за все виявлено пацієнтів без відхилень 
з боку серцевої діяльності (група А): відповідно 15,43 і 13,6 %. Найбільш тяжка па-
тологія серцевої діяльності (група В) спостерігалася у 16,57 % ліквідаторів і 18,6 % 
жителів забруднених територій. 

У хворих з порушеннями серцевої діяльності (групи Б і В) частіше виявлялися 
помірні дифузні зміни міокарда (38,43 % випадків) і парціальна блокада правої ніж-
ки пучка Гіса (34,48 %). У 7,88 % обстежених виявлена повна блокада правої ніжки 
пучка Гіса, у 7,88 % — синдром ранньої реполяризації шлуночків, у 5,91 % — помір-
на гіпертрофія одного з шлуночків або передсердь серця, у 5,42 % — виражена гіпер-
трофія одного з шлуночків або передсердь. 

У 33,49 % осіб з порушеннями серцевої діяльності (групи Б і В) автори виявили 
поєднану патологію: помірні дифузні зміни міокарда з парціальною блокадою пра-
вої ніжки пучка Гіса (12,81 % випадків); синдром ранньої реполяризації шлуночків в 
сполученні з парціальною блокадою правої ніжки пучка Гіса (4,93 %); помірна гіпер-
трофія лівого шлуночка серця з помірними дифузними змінами міокарда (3,94 %); по-
мірна гіпертрофія лівого шлуночка серця з парціальною блокадою правої ніжки пуч-
ка Гіса (2,96 %). Однак розподіл цієї категорії осіб ми проводили по одній, більш ви-
раженій, переважаючій патології. 

При аналізі електрокардіограм авторами виявлені наступні зміни. У групі Б при 
синдромі ранньої реполяризації шлуночків у відведеннях V2-6 відзначалося зміщен-
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ня догори від ізолінії сегмента S-T на (2,0±0,5) мм і характерна зазубрина ("хвиля пе-
реходу") на низхідному колінці зубця R, припіднятий сегмент S-T потім переходив у 
високий позитивний зубець Т глибиною (2,5±0,5) мм, порушення ритму у вигляді си-
нусової тахікардії. При парціальній блокаді правої ніжки пучка Гіса виявилося збіль-
шення тривалості комплексу QRS до 0,12 с, у відведенні VI комплекс QRS типу rSrl 
з негативним зубцем Т. 

У групі В при виражених змінах міокарда і вираженій гіпертрофії лівого шлу-
ночка спостерігалося відхилення електричної осі серця вліво (а = 10°±6°), зубець S 
у відведеннях VI,2 - (35,0±8,0) мм, зубець R у відведеннях V5,6 - (25,0±5,0) мм, змі-
щення сегмента RS-T нижче ізолінії у відведеннях V 5,6 на (3,0±1,0) мм, формування 
негативного зубця Т. При наявності повної блокади лівої ніжки пучка Гіса мало міс-
це збільшення тривалості комплексу QRS до (0,14±0,2) с з наявністю деформованих 
комплексів QRS типу R з розщепленою або широкою вершиною та rS також з розще-
пленою або широкою вершиною зубця S, чи QS. 

У подальшому В.В.Римар та А.В.Прима (2000) Провели вивчення розподілу по-
страждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи за станом у них слухової функції 
та серцевої діяльності. При цьому виявлено, що в групі А з нормальною серцевою 
діяльністю був і найбільший відсоток обстежуваних з нормальним слухом (81,3 % — 
серед ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС і 83,4 % — серед жителів забруднених 
територій). У групі Б слухова функція в межах норми виявлена, відповідно, у 58,3 і 
67,3 %; у групі В - 46,2 і 40,0 %, відповідно. 

Розлад слухової функції по типу порушення звукосприйняття (СНП в різному 
ступені вираженості) частіше спостерігалося в групі В (у 53,8 % — серед ліквідато-
рів наслідків аварії на ЧАЕС і в 60 % — серед жителів забруднених територій), тобто 
у осіб з найбільш вираженими порушеннями серцевої діяльності. Відповідно у групі 
А СНП мала місце у 18,8 і 16,6 % випадків, а в групі Б - 4 1 , 7 і 32,7 %. Автори дійшли 
висновку, що у постраждалих в результаті Чорнобильської катастрофи (ліквідатори і 
жителі забруднених територій) порушується як слухова функція, так і серцева діяль-
ність і ці процеси ідуть паралельно, причому у жителів забруднених територій вони 
виражені меншою мірою. 

Виявлені порушення серцевої діяльності у постраждалих унаслідок Чорнобиль-
ської катастрофи та їхня взаємодія із станом слухової функції підтверджують доціль-
ність проведення у цього контингенту хворих електрокардіографічного обстеження і 
врахування знайдених змін при призначенні етіологічного та патогенетичного ліку-
вання осіб, які страждають на СНП. 

3.12. с т а н с т о в б у р о м о з к о в и х с т р у к т у р 
с л у х о в о г о а н а л і з а т о р а 

з а л е ж н о в і д с т а н у с е р ц е в о ї д і я л ь н о с т і 
ч е р е з 6-8 р о к і в і п с л я ч о р н о б и л ь с ь к о ї к а т а с т р о ф и 

Сенсоневральні порушення, що виникли внаслідок впливу радіації, описані в ба-
гатьох роботах (Шидловская и соавт. 1989, 1990, 1991, 1993, 1995; Заболотный и со-
авт. 1990,1992, 1993,1995; Шидловська 1995; Овсяник 1997; Сушко, Мищанчук 1997 
та ін.). У ряді статей також показано, що під дією радіації настають зміни і серцевої 
діяльності (Зазимко, Еремович 1991; Хомазюк 1995; APPlefeld 1986 та ін). Т. В. Шид-
ловська та співавтори (1993, 1995); Д. І. Заболотний та співавтори (1992); А. І. Роз-
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кладка (1996, 1998); Т. А. Шидловська, В. В. Римар (1999, 2000); В. В. Римар (1996, 
2004) у ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС з різним ступенем СНП виявили пору-
шення в мозковому кровообігу, у тому числі зниження пульсового кровонаповнення 
у вертебрально-базилярному басейні, що характеризувалось зменшенням реографіч-
ного індексу. А. А. Ланцов и соавт. (1993) відзначають, що 73 % уражень внутрішньо-
го вуха пов'язані з патологічними змінами в його судинній системі. 

За даними И. Н. Хомазюк (1995), у структурі причин смертності осіб, які постраж-
дали внаслідок Чорнобильської катастрофи, хвороби серцево-судинної системи ста-
новлять 55-60 %. При цьому Ю. Н. Москальов (1991) відзначає, що особливо радіо-
чутливими є кровоносні судини. Law (1981) вказує, що наявність порушень функції 
судин до прояву атрофії тканин в різних органах дала змогу припустити, що уражен-
ня судин може відігравати головну роль у більшості, якщо не в усіх формах віддале-
них радіаційних уражень тканин. 

Роботами Б. М. Сагаловича (1978,1984), Б. М. Сагаловича и В. В. Климова (1984), 
Б. М. Сагаловича и соавт. (1989), С. Н. Хечинашвили и 3. Ш. Кеванишвили (1982,1985), 
Г. А. Таварткиладзе, Н. Г. Мартынова (1984), Б. С. Мороза, В. Н. Полякова (1987), 
А. И. Пудова и соавт. (1990), В. Г. Базарова, Л. А. Карамзиной (1991); Т. В. Шидлов-
ської (1991), Т. А. Шидловської (1993, 1998) доведена важливість реєстрації слухо-
вих викликаних потенціалів для об'єктивної оцінки функціонального стану слухово-
го аналізатора і центральної нервової системи при різній патології. Robinson, Rudge 
(1982), Л. P. Зенков, M. А. Ронкин (1991) встановили, що за електричними аудіоме-
тричними відповідями стовбура мозку можна об'єктивно судити про його функціо-
нальний стан у людини. 

Враховуючи вищесказане, ми (Римар, Шидловська 2001) вивчали стан пульсово-
го кровонаповнення в каротидній і вертебрально-базилярній системах за даними РЕГ, 
а також стовбуромозкових структур слухового аналізатора за показниками реєстра-
ції КСВП у осіб з СНП, які мали контакт з радіацією внаслідок Чорнобильської ката-
строфи, через 6—8 років після аварії (ліквідатори і жителі забруднених радіонукліда-
ми територій) залежно від стану серцевої діяльності. 

Через 6-8 років після Чорнобильської катастрофи нами обстежено 149 осіб (жінок 
— 41, чоловіків — 108) у віці від 16 до 50 років, які мали контакт з радіацією. У контр-
ольну групу увійшли 20 молодих здорових осіб, які не мали контакту з шумом або 
радіацією і не приймали ототоксичних препаратів та мали нормальні показники ЕКГ. 
Усього обстежено 169 осіб. 

Не були включені в обробку дані осіб, які страждають на ревматизм, після пере-
несення інфаркту міокарда, мали черепно-мозкову травму чи нейроінфекції, з поро-
ками серця. Не враховувались також результати у обстежених з асиметричним пору-
шенням слуху. 

Дослідження слуху проводилось за допомогою аудіометра МА-31 (Німеччина) і 
клінічного аудіометра АС-40 фірми «Interacustic» (Данія) за звичайною методикою, 
а серцевої діяльності - за даними електрокардіографії в 12 стандартних відведеннях 
на 6-канальному електрокардіографі 6-НЕК-401 (Німеччина). 

Реоенцефалографія виконувалась за допомогою комплексу апаратури, який скла-
дається з вітчизняної реографічної приставки 4РГ-2М і електроенцефалографа фірми 
«Біоскрипт» (Німеччина) в якості реєструючого пристрою, в положенні досліджува-
ного сидячи. РЕГ-криві записувались у фронтомастоїдальному (FM) і окципітомас-
тоїдальному (ОМ) відведеннях з метою оцінки стану судин головного мозку, відпо-
відно, в каротидній і вертебрально-базилярній системах. Слухові викликані потенці-
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али вивчались за допомогою аналізуючої системи МК-6 фірми «AmPlaid» (Італія) за 
загальноприйнятою методикою. 

За результатами електрокардіографії усі обстежені були розподілені на 3 групи: 
А.— 24 особи (16,1 %)з варіантом вікової фізіологічної норми, Б — 94 (63,1 %) з по-
мірними порушеннями серцевої діяльності (помірні дифузні зміни міокарда, частко-
ва блокада однієї із ніжок пучка Гіса, помірна гіпертрофія міокарда), В — 31 (20,8 %) 
виражені порушення серцевої діяльності (синдром ранньої реполяризації шлуночків, 
виражена гіпертрофія шлуночків серця і передсердь, гіпоксія міокарда та ін.). Отже, 
найбільш численною виявилась група Б. 

Вивчаючи часові характеристики КСВП, ми насамперед враховували тривалість 
латентного періоду V хвилі і міжпікового інтервалу хвиль I-V КСВП, адже саме ці по-
казники, за даними літератури (Сагалович 1978, 1984; Хечинашвили 1978, 1997; Хе-
чинашвили, Кеванишвили 1985; Zollner, Fiebach 1981 та ін.), є найбільш інформатив-
ними в плані відображення стану стовбуромозкових структур слухового аналізатора. 

Аналізуючи величини реографічного індексу (Рі), які характеризують пульсове 
кровонаповнення, ми виявили наступне. В табл. 3.42 наведені середньостатистичні 
показники Рі в каротидній і вертебрально-базилярній системах залежно від стану сер-
цевої діяльності, а також у осіб контрольної групи. 

Таблиця 3.42 
Географічний індекс в каротидній і вертебрально-базилярній системах у обстежуваних хворих 

залежно від стану серцевої діяльності, (М±ш) 

Групи обстежуваних Кількість хворих 
Показники реографічного індексу 

Групи обстежуваних Кількість хворих 
каротидна система вертебрально-базилярна система 

К 20 1,21±0,3 1,19±0,036 
А 24 1,2±0,04 0,85±0,02 
t/P 1,0 6,66 

(К-А) Р>0,05 Р<0,01 
Б 94 1,2±0,03 0,74±0,02 

t/P 3,0 12,5 
(К-Б) Р<0,01 Р<0,01 

t / P ( А - Б ) 0,8 5,5 t / P ( А - Б ) 
Р>0,05 Р<0,01 

В 31 1,07±0,03 0,62±0,01 
t/P (К-В) 4,66 18,38 

Р<0,01 Р<0,01 
t/P (А-В) 1,3 10,45 

Р<0,05 Р<0,01 
t/P (Б-В) 1,66 4,8 

Р<0,05 Р<0,01 

Ці показники в каротидній системі знаходились в межах норми в групі А і досто-
вірно не відрізнялись від таких у контролі (1,21±0,03); (t = 1,0; Р>0,05). У той же час у 
групі Б мало місце достовірне зменшення Рі порівняно з контрольною групою, яке ста-
новило (1,12±0,03), (t = 3,0, Р<0,01), однак величини Рі були в межах норми. Ще більш 
виражене зниження Рі порівняно з контрольною групою було в групі В: (1,07±0,03), 
(t = 4,66, Р<0,01), але це значення не виходило за межі норми. 

У вертебрально-базилярній системі спостерігалось наступне. Рі в групі А був до-
стовірно менший (0,85±0,02; (t = 6,66, Р<0,01), ніж в контрольній (1,19±0,06). В групі 
Б і В також виявлено достовірне зменшення Рі, який дорівнював (0,74±0,02)(t = 12,5, 
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Р<0,01) і (0,62±0,01) (t = 18,38, P<0,01), відповідно. Більш наочно ці дані представ-
лені на рис. 3.18. 

Отже, з погіршенням серцевої діяльності у осіб, які мали контакт з радіацією, 
зменшується і Рі, що свідчить про зниження у них пульсового кровонаповнення у 
вертебрально-базилярній системі. 

1,5 "І 

0,5 

.1,19 
„0,85 J), 74 

• 0,62 

К А Б В 
К - контрольна група; А - нормальна серцева діяльність; Б - помірні 

порушення серцевої діяльності ; В - виражені порушення серцевої д іяльност і 

Рис. 3.18. Величини реографіч-
ного індексу у вертебрально-
базилярній системі у хворих 
залежно від стану у них сер-

цевої діяльності, ( М ± т ) 

Усе це вказує на те, що у осіб, які мали контакт з радіацією, паралельно з порушен-
нями серцевої діяльності погіршується і пульсове кровонаповнення у вертебрально-
базилярній системі. Цим, мабуть, можна пояснити і більш часті скарги хворих групи 
В на запаморочення. 

Результати дослідження КСВП в обстежених групах наведені в табл. 3.43. 
Таблиця 3.43 

Латентний період V хвилі КСВП і міжпіковий інтервал I-V у здорових осіб (К) і досліджуваних 
хворих залежно від стану у них серцевої діяльності, (М±т) 

Групи обстежуваних Кількість хворих 
Латентний період V хвилі КСВП, 

мс 
Міжпіковий інтервал I-V, мс 

К 20 5,59±0,04 3,94±0,02 
А 24 5,89±0,1 4,15±0,07 
t . t=4,0 t=3,0 

Р (А-К) Р<0,01 Р<0,01 
Б 94 5,9±0,1 4,17±0,1 
t t=4,l t-2,3 

Р (Б-К) Р<0,01 Р<0,05 
t t=0,l t=0,12 

Р (Б-А) Р>0,05 Р>0,05 
В 31 5,94±0,1 4,2±0,1 
t t=4,5 t=2,6 

Р (В-К) Р<0,01 Р<0,01 
t t=0,5 t=0,4 

Р (В-А) Р>0,05 Р>0,05 
t t=0,6 . t=0,25 

Р (В-Б) Р>0,05 Р>0,05 

Як видно з наведених даних, найбільш тривалий латентний період V хвилі КСВП 
і міжпіковий інтервал I -V КСВП відзначався в групі В: (5,94±0,1) і (4,2±0,1) мс відпо-
відно. Дещо коротшими вони були в групі Б: (5,9±0,1) і (4,17±0,1) мс. При Цьому і в 
групі Б (t = 4,1; 3,0), і в групі В (t = 4,5; 2,6) латентний період V хвилі КСВП і між-
піковий інтервал I -V виявились достовірно (Р<0,01) більшими, ніж в контрольній 
групі. Найменшими ці показники були у пацієнтів з нормальною ЕКГ - (5,89±0,1) і 
(4,15±0,07) мс відповідно, хоч вони достовірно (Р<0,01) відрізнялись від таких у контр-
ольній групі (t дорівнює 4,0 і 3,0) відповідно. 
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Виявлено також, що тільки у 15,8 % обстежуваних хворих латентні періоди V хви-
лі КСВП знаходились у межах норми, а у 93,5 % осіб з групи В і у 88,3 % — з групи 
Б вони були більше норми (рис. 3.19, V). При нормальній ЕКГ перевищуючі норму 
показники латентних періодів V хвилі становили 70,8 %. 

Рис. 3.19. Розподіл осіб, які мали 
контакт з радіацією, за величи-
ною латентного періоду V хвилі 
КСВП і міжпікового інтервалу I-V 
залежно від стану у них серцевої 
діяльності: А - серцева діяльність 
у межах вікової фізіологічної нор-
ми; Б - помірні порушення серце-
вої діяльності; В - виражені по-
рушення серцевої діяльності; N -
латентний період V хвилі КСВП 
і міжпіковий інтервал I-V, що не 
перевищує норму; V - латентний 
період V хвилі КСВП; I -V - між-

піковий інтервал I-V 

Міжпікові інтервали хвиль I-V КСВП перевищували норму у 80,6 % пацієнтів 
групи В, у 73,4 % — з групи Б і у 54,1 % — з ЕКГ в межах вікової фізіологічної нор-
ми (див. рис. 3.19,1-V). 

Отже, на основі даних літератури і результатів проведених нами досліджень мож-
на припустити, що в основі зміни слуху по типу порушення звукосприйняття при раді-
аційному впливі лежать судинні розлади як з боку серцевої діяльності, так і мозкового 
кровообігу. При цьому у осіб з СНП існує певна залежність між функціональним ста-
ном серцевої діяльності і пульсовим кровонаповненням в каротидній і вертебрально-
базилярній системах. Виявлено, що паралельно з порушенням серцевої діяльності у 
осіб, які мали контакт з радіацією, знижується пульсове кровонаповнення в каротид-
ній і, особливо, у вертебрально-базилярній системах і погіршуються показники КСВП. 

Тому у хворих з СНП, які мали контакт з радіацією, особливу увагу слід приді-
ляти стану серцево-судинної системи, що дозволяє призначати їм більш обґрунтова-
не лікування. 

Можна також заключити, що чим гірша серцева діяльність і більш виражене зни-
ження пульсового кровонаповнення в системі мозкового кровообігу, тим більші від-
хилення від норми виявляються в стовбуромозкових структурах слухового аналіза-
тора, ступінь яких також зростав з погіршенням стану серцевої діяльності і кровона-
повнення в вертебрально-базилярній системі. У таких пацієнтів мав місце найбільш 
тривалий латентний період піка V хвилі КСВП і міжпіковий інтервал I-V, що свід-
чить про наявність у них більш виражених порушень у стовбуромозкових структурах 
слухового аналізатора. 

Результати наших досліджень можуть бути корисні для розуміння механізмів роз-
витку СНП при радіаційному опроміненні, а також при вирішенні питань трудової екс-
пертизи осіб, які мали контакт з радіацією. 
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3.13. п о к а з н и к и д с в п п р и с е н с о н е в р а л ь н і й п р и г л у х у в а т о с т і 
р а д і а ц і й н о г о г е н е з у 

у в з а є м о з в ' я з к у з с е р ц е в о ю д і я л ь н і с т ю 

Дослідженнями Т. В. Шидловської та співавторів (1993), В. Р. Гофмана та співав-
торів (1996), В. В. Римар (1996), Т. А. Шидловської, В. В. Римар (1999, 2000, 2002) 
показано, що зміни в слуховій системі під впливом радіаційного опромінення розви-
ваються паралельно з гемодинамічними зрушеннями в мозковому кровообігу. У лі-
тературі також є ряд робіт, присвячених стану центрального і периферійного відділів 
слухового аналізатора у осіб, які мали контакт з радіацією (Шидловская и соавт. 1993, 
1994, 1995, 2001; Котов 1992; Заболотный и соавт. 1992; 1993; 1995,2002; Шидлов-
ская, Римар 1999, 2000 та ін.). У них показано, що у ліквідаторів у більшому ступені 
страждають центральні відділи слухового аналізатора, ніж його рецептор. 

Е.И.Воробьев, Р.П.Степанова (1985) виявили, що прямий вплив радіації на серце 
призводить до розвитку міокардіодистрофії і міокардіосклерозу, при цьому патологіч-
ні зміни на ЕКГ автори спостерігали у 88 % опромінених осіб. Виявлено також, що у 
ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС з тяжким ураженням слуху в більшому ступені 
страждала і серцева діяльність, при цьому з нормальною картиною ЕКГ не було жод-
ної людини (Римар 1997; Римар, Прима 2000). 

Метод реєстрації довголатентних слухових викликаних потенціалів відрізняєть-
ся високою точністю і дозволяє проводити топічну диференціальну діагностику ура-
ження слухової системи (Сагалович 1984; Хечинашвили 1990; Базаров и соавт. 1991; 
Boniver 1982 та ін.). 

Дослідженнями Т. В. Шидловської та співавторів (1995), А. И. Котова (1992), 
В. П. Гайового, С. В. Кузьменко (1995) показано, що у величинах компонентів ДСВП 
Р і N у хворих з СНП порівняно з аналогічними даними у здорових осіб не встанов-
лено достовірної різниці. У той же час латентність піків компонентів Р2 і N2 ДСВП 
вони розглядають як реальний об'єктивний диференціально-діагностичний крите-
рій. За даними JI. Р. Зенкова і А. Н. Молла-Заде (1984), в модуляції компонентів Р2 і 
N2 ДСВП може брати участь лімбічна система головного мозку. 

Нами було проведено порівняльний аналіз часових характеристик пізніх компо-
нентів Р2 і N2 ДСВП, які відображають стан центрального відділу слухового аналіза-
тора у хворих з СНП радіаційного походження, у взаємозв'язку із станом серцевої ді-
яльності (Шидловська, Римар, Шидловська 2002). 

Для цього був обстежений 231 хворий з СНП, що мали контакт з радіацією (176 
ліквідаторів і 55 жителів забруднених радіонуклідами територій) у віці від 16 до 55 
років, з них жінок було 67, чоловіків - 164. Контролем служили 20 молодих здорових 
осіб у віці від 18 до ЗО років, які не мали контакту з радіацією і судинних захворю-
вань. Усього обстежена 251 особа. 

Основними скаргами в обстежених хворих були зниження слуху, закладання у ву-
хах, шум у вухах, погана переносимість гучних звуків, головний біль, тяжкість у го-
лові (у ділянці чола, потилиці, тімені), запаморочення різного ступеня вираженості, 
що нерідко супроводжувалось нудотою, блюванням, порушенням координації, роз-
ладами сну. 

Не були включені в розробку особи, хворі на ревматизм, з вадами серця, які пере-
несли інфаркт міокарда, черепно-мозкову травму або нейроінфекцію, хронічний се-
редній отит. При аналізі враховувались також вікові особливості пацієнтів. Не врахо-
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вувались результата показників латентних періодів хвиль ДСВП при асиметричних 
показниках аудіометрії; відносно правого і лівого вуха. 

Дослідження виконувалося за допомогою аудіометра МА-З1 (Німеччина) і клініч-
ного аудіометра АС-40 фірми Interacustic (Данія) за звичайною методикою. Серцева 
діяльность визначалася за даними електрокардіографії у 12 стандартних відведеннях 
на 6-канальному електрокардіографі 6-НЕК-401 (Німеччина). 

Реєстрація довголатентних слухових викликаних потенціалів виконувалася за до-
помогою аналізуючої системи МК-6 фірми "AmPlaid". ДСВП реєстрували у відповідь 
на тональні посилання тривалістю 300 мс, інтенсивністю 40 дБ над суб'єктивним по-
рогом чутності з частотою заповнення 1 кГц (час зростання і спаду 20 мс). Частота 
слідування імпульсів становила 0,5 Гц, кількість виборок — 32. Використовувався час 
аналізу 750 мс при смузі пропускання фільтра 2-20 Гц. Аналіз проводився з викорис-
танням програми побудови моделі, запропонованої фірмою "AmPlaid". При аналізі 
отриманих кривих брались до уваги латентні періоди піків хвиль Р,, N,, Р N ДСВП. 

За результатами електрокардіографічного дослідження усі обстежені були розпо-
ділені на 3 групи: А — серцева діяльність в межах вікової норми; Б — помірні дифузні 
зміни міокарда (помірна гіпертрофія міокарДа, часткова блокада однієї із ніжок пучка 
Гіса або поєднання цих патологій); В - більш серйозні порушення серцевої діяльнос-
ті (синдром ранньої реполяризації шлуночків, виражена гіпертрофія шлуночків і пе-
редсердь серця, виражені гіпоксичні зміни міокарда, блокада ніжок пучка Гіса та ін.). 

Особи з помірними порушеннями серцевої діяльності (група Б) становили 67,61 % 
серед ліквідаторів і 72,73 % — серед жителів забруднених радіонуклідами територій. 
Менш за все було виявлено пацієнтів без відхилень серцевої діяльності (група А) 15,34 
і 12,72 % відповідно. Найбільш виражена патологія серцевої діяльності (група В) була 
у 17,05 % ліквідаторів і 14,65 % жителів забруднених територій. Таким чином, у пере-
важного числа (85,28 %) осіб, які мали контакт з радіацією, спостерігались різні від-
хилення серцевої діяльності. 

Слід відзначити, що в групу А за станом серцевої діяльності практично увійшли 
хворі, у яких була СНП з початковими порушеннями функції звукосприйняття. 

Усі обстежені за станом слухової функції були розподілені на 4 групи: 1-а - слух 
в межах вікової фізіологічної норми (нормальне сприйняття тонів в діапазоні частот 
від 125 Гц до 8,0 кГц); 2-а — початкова СНП (підвищення порогів сприйняття зву-
ків на тони в діапазоні частот 4,0-8,0 кГц в середньому до 35 дБ); 3-я - помірна СНП 
(підвищення порогів до 50 дБ); 4-а — виражена СНП (підвищення порогів сприйняття 
звуків в тому ж діапазоні частот вище 50 дБ). 

У найбільшої кількості обстежених виявлялась приглухуватість 2-ї групи — у 99 
(42,86 %), причому як "серед ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС, так і серед жи-
телів забруднених територій: 75 (42,61 %) і 24 (43,64 %), відповідно. Приблизно в 2 
рази менше було хворих з нормальним слухом - усього 59 (25,54 %): 39 (22,16 %) лік-
відаторів і 20 (36,36 %) жителів забруднених територій. Ще менше виявлено осіб з 
3-ю групою СНП - усього 45 (19,48 %): 37 (21,02 %) ліквідаторів і 8 (14,55 %) жите-
лів забруднених територій. Менш за все виявилося пацієнтів з 4-ю групою СНП — 28 
(12,12 %): ліквідаторів - 25 (14,21 %), жителів забруднених територій - 3 (5,45 %). 

Проводячи дослідження часових характеристик латентних періодів компонентів Р р 

N1S Р2, N2 ДСВП у ліквідаторів і жителів забруднених територій залежно від стану сер-
цевої діяльності і слухової функції, ми отримали наступні результати (табл. 3.44—3.47). 
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Таблиця 3.44 
Часові характеристики компонентів ДСВП у ліквідаторів і жителів забруднених територій з 

урахуванням стану серцевої діяльності, а також у здорових осіб контрольної групи, (М±т) 
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А 
• '2 

§ 1 A BQ 
5 * 
я н 
л CO ЬЙ 

Р, N. Р2 N2 Р, N, 
р
2 N2 

К 40 57,3± 
2,7 

112,3± 
3,4 

177,8± 
3,4 

258,7± 
5,1 

67,3± 
2,7 

112,3± 
3,4 

178,7± 
3,4 

258,7± 
5,1 

А 68 68,3± 
4,4 

115,6± 
7,9 

178,7± 
8,5 

277,0± 
10,3 

69,3± 
7,5 

118,5± 
7,2 

182,7± 
8,4 

281,1± 
9,8 

t/P А-К 0,19 
Р>0,05 

0,38 
Р>0,05 

0,1 
Р>0,05 

1,59 
Р>0,01 

0,25 
Р>0,05 

0,77 
Р>0,05 

0,54 
Р>0,05 

2,02 
Р<0,05 

Б 318 72,5± 
5,7 

119,4± 
6,9 

189,3± 
7,7 

289,0± 
9,7 

77,6± 
6,3 

121,7± 
6,9 

192,7± 
7,3 

291,3± 
8,8 

t/P Б-К 0,82 
Р>0,05 

0,92 
Р>0,05 

1,36 
Р>0,01 

2,76 
Р<0,01 

1,5 
Р>0,01 

1,22 
Р>0,01 

1,85 
Р>0,01 

3,3 
Р<0,01 

t/P Б -А 
0,58 

Р>0,05 
0,36 

Р>0,05 
0,92 

Р>0,05 
0,84 

Р>0,05 
0,84 

Р>0,01 
0,32 

Р>0,05 
1,85 

Р>0,01 
1,18 

Р>0,01 

В 76 
79,4± 

6,2 
121,3± 

7,3 
194,7± 

6,8 
293,0± 
, 8,1 

81,7± 
5,5 

126,7± 
6,1 

196,6± 
6,1 

296,7± 
6,9 

t /PB-K 1,78 
Р>0,01 

1,12 
Р>0,01 

2,22 
Р<0,05 

3,58 
Р<0,01 

2,35 
Р<0,05 

2,06 
Р<0,05 

2,69 
Р<0,01 

4,42 
Р<0,01 

t / P B - A 
1,46 

Р>0,01 
0,53 

Р>0,05 
1,47 

Р>0,01 
1,146 

Р>0,05 
1,33 

Р>0,01 
0,87 

Р>0,05 
1,33 

Р>0,01 
13 

Р>0,05 

t/P В-Б 
0,82 

Р>0,05 
0,19 

Р>0,05 
0,52 

Р>0,01 
0,31 

Р>0,01 
0,49 

Р>0,05 
0,54 

Р>0,05 
0,41 

Р>0,01 
0,48 

Р>0,05 

В групі обстежуваних ліквідаторів з нормальною серцевою діяльністю (група А) ла-
тентні періоди компонентаР, (при нормі — 57,3±2,7 мс) становили (68,3±4,4) мс (t=0,19, 
Р>0,05), у жителів забруднених територій - (69,3±7,5) мс (t=0,25, Р>0,05); компонента 
N1 (норма - 112,3±3,4 мс) - (115,6±7,9) (t=0,38, Р>0,05) і (118,5±7,2) мс (t=0,77, Р>0,05); 
компонента Р2 (норма-177,8±3,4 мс)-(178,7±8,5) (t=0,l, Р>0,05) і (182,7±8,4) мс (t=0,54, 
Р>0,05); компонента^ (норма-258,7±5,1 мс)-(277,0±10,3) (t=l,59, Р>0,01) і (281,1±9,8) 
мс (t=2,02, Р<0,05) відповідно. У групі Б (з помірними порушеннями серцевої діяль-
ності) латентні періоди становили для Р, - (72,5±5,7) мс (t=0,82, Р>0,05) і (77,6±6,3) мс 
(t=l,5, Р>0,01); для Nj - (119,4±6,9) (t=0,92, Р>0,05) і (121,7±6,9) мс (t=l,22, Р>0,01); для 
Р2 - (189,3±7,7) (t=l,36, Р>0,01) і (192,7±7,3) мс (t=l,85, Р>0,01); для N2 - (289,0±9,7) 
(t=2,76, Р<0,01) і (291,3±8,8) мс (t=3,3, Р<0,01) відповідно. У групі В (з вираженими по-
рушеннями серцевої діяльності) вони становили для Pj — (79,4±6,2) мс (t=l,78, Р>0,01) 
і (81,7±5,5) мс (t=2,35, Р<0,05); для N, - (121,3±7,3) (t=l,12, Р>0,01) і (126, 7±6,1) мс 
(t=2,06, Р<0,05); для Р2 - (194,7±6,8) (t=2,22, Р<0,05) і (196,6±6,1) мс (t=2,69, Р<0,01); 
для N.. - (293,0±8,1) (t=3,58, Р<0,01) і (296,7±6,9) мс (t=4,42, Р<0,01) відповідно серед 
ліквідаторів і жителів забруднених територій. Тільки в групі В показники латентних пе-
ріодів компонентів Р2 і N2 у ліквідаторів достовірно перевищували норму, у той час як 
в усіх групах жителів забруднених територій усі досліджені компоненти були досто-
вірно вище норми і навіть перевищували такі у ліквідаторів. Отже, часові характерис-
тики ДСВП у обстежуваних осіб погіршувались із погіршенням серцевої діяльності. 
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Частота перевищуючих норму латентних періодів компонентів Р х, N [, Р2 і N2 ДСВП 
(табл. 3.45) в групі А серед ліквідаторів і жителів забруднених територій дорівнюва-
ла, відповідно, 65,0 і 66,6; 62,5 і 75; 67,5 і 75; 67,5 і 75 %, а в групі Б: 66,7 і 71,9; 66,7 
і 76,8; 68,4 і 83,3; 68,8 і 80,1 %, і в групі В: 69,5 і 74,5; 72,2 і 94,5; 80,3 і 88,3; 76,7 і 
91,1 %. Ці дані підтверджують той факт, що у значної кількості жителів забруднених 
територій порівняно з ліквідаторами латентні періоди основних компонентів ДСВП 
перевищують норму, причому їхнє число зростає з погіршенням серцевої діяльності. 

Таблиця 3.45 
Частота перевищуючих норму латентних періодів компонентів ДСВП у ліквідаторів і жителів 

забруднених територій з урахуванням стану серцевої діяльності 

сз <*) О Частота виявлення перевищуючих норму латентних періодів хвиль ДСВП, % 

О Н 
4 

'2 
я >< 
а >> А са 
5 л 
Я р 
fe « 

г о « 
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р. N. - р

2 N2 

А 68 65,0 62,5 67,5 67,5 66,6 75,0 75,0 75,0 

Б 318 66,7 66,7 68,4 68,8 . 71,9 76,8 83,3 80,1 

В 76 69,5 72,2 80,3 76,7 74,5 94,5 88,3 91,1 

Латентні періоди компонентів ДСВП у ліквідаторів і жителів забруднених тери-
торій з урахуванням слухової функції наведено в табл. 3.46. З її даних видно, що в 1 -й 
групі (з нормальним слухом) латентні періоди компонента Р, (при нормі - 67,3±2,7 мс) 
складали у ліквідаторів (67,5±6,1) мс (t=0,03, Р>0,05), у жителів забруднених терито-
рій - (69,6±7,1) мс (t=0,3,P>0,05); компонента (норма - 112,3±3,4 мс) - (113,3±7,5) 
(t=0,12, Р>0,05) і (114,7±7,2) мс (t=0,3, Р>0,05); компонента Р2 (норма - 177,8±3,4 мс) 
— (179,2±8,5) (t=0,26, Р>0,05) і (181,5±5,1) мс (t=0,54, Р>0,05); компонентаN2 (норма -
258,7±5,1 мс) - (277,3±9,6) (t=l,71, Р>0,01) і (279,5±9,1) мс (t=2,0, Р>0,01), відповідно. 
У 2-й групі (з початковою СНП) вони дорівнювали для компонента Р, - (71,3±6,5) мс.. 
(1=0,57, Р>0,05) і (75,7±6,3) мс (t=l,22, Р>0,01); компонента N, - (118,8±6,9) (t=0,84, 
Р>0,05) і (119,1±6,5) (t=0,54, Р>0,05); компонента Р2 - (187,6±7,8) (t=l,08, Р>0,01) і 
(189,9±6,5) мс (1=1,52, Р>0,01); компонента N2-(280,2±8,8) (t=2,l 1, Р<0,05) і (281,4±8,7) 
мс (t=2,25, Р>0,05) відповідно. 

У 3-й групі (з помірною СНП) латентні періоди були такими: для Р, - (79,0±6,3) мс 
(1=1,7, Р>0,01) і (81,4±4,4) мс (t=3,25, Р<0,051); для N, - (121,1±7,6) (t=l,05, Р>0,01) і 
(122,4±5,1) мс (1=1,65, Р>0,01); для Р2-(192,9±8,4) (t=l,57, Р>0,01) і (194,6±5,4) мс (t=2,63, 
Р<0,01); для N2 - (285,1±9,3) (t=2,49,P<0,05) і (285,5±8,0) мс (1=2,82, Р<0,01) відповідно. 
В 4-й групі (з вираженою СНП) вони становили для Pj - (79,3±5,1) мс (t=2,07, Р<0,05) 
і (85,2±4,8) мс (t=3,25, Р<0,051); для N, - (122,1±7,5) (1=1,19, Р>0,01) і (123,9±6,1) мс 
(t=l,66, Р>0,01); дляР2-(194,5±7,3) (t=l,93, Р>0,01) і (196,4±6,3) мс (t=2,6, Р<0,01); для 
N2 - (289,6±9,1) (t=2,96, Р<0,05) і (290,9±8,3) (t=3,3, Р<0,01) відповідно. 

Отже, при погіршенні слуху погіршувались і показники ДСВП, однак в 3 і 4-й 
групах у ліквідаторів більш суттєвим було відхилення від норми латентного періоду 
N2 ДСВП, який достовірно перевищував норму, а у жителів забруднених районів від-
мічено достовірне перевищення норми латентних періодів Р2 і N2. 

Частота виявлення перевищуючих норму латентних періодів компонентів Р N , 
Р2 і N2 ДСВП (табл. 3.47) в 1-й групі у ліквідаторів і жителів забруднених територій 
становила відповідно 53,5 і 59,5 % , 54,5 і 59,1 %, 54,5 і 72,7 %, 58,7 і 69,9 %. У 2-й 
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групі, відповідно, величини були рівні: 62,6 і 67,2 %, 63,9 і 68,9 %, 63,6 і 80,6 %, 66,4 
і 77,2 %, а в 3-й групі — 67,8 і 80,0 %, 73,7 і 90,0 %, 68,3 і 90,0 %, 69,0 і 80,0 %; в 4-й 
групі: 69,5 і 91,1 %, 76,2 і 91,1 %, 77,7 і 95,5 %, 80,0 і 97,2 %. Отримані дані показу-
ють, що жителі забруднених територій не менше страждають від впливу радіоактив-
ного опромінення, ніж ліквідатори. 

Таблиця 3.46 
Часові характеристики компонентів ДСВП у ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС і жителів 
забруднених територій з урахуванням стану слухової функції, а також у здорових осіб контрольної 
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a g> л ffi 
1 s я .a m sc Р, N. Р2 N2 

р, N. Р2 N2 

К 40 67,3+ 112,3± 177,8+ 258,7+ 67,3± 112,3+ 177,8+ 258,7± 
1-а 118 67,5± 113,3+ 179,2± 277,3+ 69,6+ 114,7+ 181,5+ 279,5+ 
t/P 
1-К 

0,3 
Р>0,05 

0,12 
Р>0,05 

0,26 
Р>0,05 

1,71 
Р>0,01 

0,3 
Р>0,05 

0,3 
Р>0,05 

0,54 
Р>0,05 

2,0 
Р>0,05 

2 - а 198 71,3± 118,8+ 187,6± 280,2+ 75,7± 119,1+ 189,9+ 281,4± 
t/P 
2-К 

0,57 
Р>0,05 

0,84 
Р>0,05 

1,08 
Р>0,01 

2,11 
Р<0,05 

0,57 
Р>0,05 

0,84 
Р>0,05 

1,52 
Р>0,01 

2,25 
Р<0,05 

t/P 1-2 
0,42 

Р>0,05 
0,53 

Р>0,05 
0,72 

Р>0,05 
0,22 

Р>0,05 
0,63 

Р>0,05 
0,44 

Р>0,05 
1,01 

Р>0,01 
0,15 

Р>0,05 
3-я 90 79,0+ 121,1± 192,9+ 285,1± 81,4± 122,4+ 194,6± 285,5+ 
t/P 
3-К 

1,7 
Р>0,01 

1,05 
Р>0,01 

1,57 
Р>0,01 

2,49 
Р<0,01 

3,25 
Р<0,01 

1,65 
Р>0,01 

2,63 
Р<0,01 

2,82 
Р<0,01 

t/P 3-1 
1,31 

Р>0,01 
0,73 

Р>0,05 
1,14 

Р>0,01 
0,58 

Р>0,05 
1,41 

Р>0,01 
0,87 

Р>0,05 
1,76 

Р>0,01 
0,33 

Р>0,05 

t/P 3-2 
0,85 

Р>0,05 
0,22 

Р>0,05 
0,46 

Р>0,05 
0,38 

Р>0,05 
0,72 

Р>0,05 
0,38 

Р>0,05 
0,55 

Р>0,05 
0,34 

Р>0,05 
' 4-а 56 79,3± 122,1+ 194,5± 289,6+ 85,2± 123,9+ 196,4+ 290,9+ 

t/P 
4-K 

2,07 
Р<0,05 

1,19 
Р>0,01 

1,93 
Р>0,01 

2,96 
Р<0,01 

3,25 
Р<0,01 

1,66 
Р>0,01 

2,6 
Р<0,01 

3,3 
Р<0,01 

t/P 4-1 
1,48 

Р>0,01 
0,83 

Р>0,05 
1,36 

Р>0,01 
0,93 

Р>0,05 
1,58 

Р>0,01 
0,97 

Р>0,05 
1,83 

Р>0,01 
0,92 

Р>0,05 

t/P 4-2 
0,96 

Р>0,05 
0,32 

Р>0,05 
0,55 

Р>0,05 
0,74 

Р>0,05 
1,17 

Р>0,01 
0,52 

Р>0,05 
0,71 

Р>0,05 
0,79 

Р>0,05 

t/P 4-3 
0,03 

Р>0,05 
0,09 

Р>0,05 
0,14 

Р>0,05 
0,34 

Р>0,05 
0,58 

Р>0,05 
0,18 

Р>0,05 
0,21 

Р>0,05 
0,46 

Р>0,05 

Отримані дані свідчать про те, що як у ліквідаторів, так і в жителів забруднених 
територій латентні періоди компонентів ДСВП стають більш тривалими паралельно 
з погіршенням серцевої діяльності, причому це більш виражено у жителів забрудне-
них територій.В обох групах обстежуваних ці показники ставали гіршими з погіршен-
ням слуху, і це також більш виражено було у жителів забруднених територій.Можли-
во, більш виражене погіршення стану коркових відділів слухового аналізатора у жи-
телів забруднених територій пов'язано з більшою пошкоджувальною дією малих доз 
хронічного радіаційного опромінення порівняно з ударними, одноразовими дозами, 
які отримували ліквідатори. 
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Таблиця 3.47 
Частота виявлення перевищуючих норму латентних періодів компонентів ДСВП у ліквідаторів 

аварії на ЧАЕС і жителів забруднених територій з урахуванням стану слухової функції 
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у ліквідаторів у жителів забруднених територій 
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р, N, Р2 n2. 

1-а 118 53,3 54,5 54,5 58,7 59,5 59,1 '72,7 69,9 

2-а 198 62,6 63,9 63,6 66,4 67,2 68,9 80,6 77,2 

3-я 90 67,8 73,7 68,3 69,0 80,0 90,0 90,0 80,0 

4-а 56 69,5 76,2 76,2 80,0 91,1 91,1 95,5 97,2 

Ці дані узгоджуються з результатами дослідження А. А. Марцинкевича (1998), 
який при радіоспектрометрії тканин головного мозку у померлих ліквідаторів показав, 
що в тканинах стовбура головного мозку, діенцефальної ділянки, підкоркових ядер і 
мозочка є значне накопичення радіонуклідів цезію-137. За даними автора, проживан-
ня ліквідаторів на радіаційно-забруднених територіях приводить до додаткової інкор-
порації радіонуклідів в структури мозку, адже рівень накопичення цезію-137 у них 
статистично достовірно (майже в 2-рази) був більшим, ніж у ліквідаторів, які прожи-
вали на відносно чистих територіях. 

На основі наведених даних можна зробити висновок, що, напевно, на центральні 
структури слухового аналізатора впливає як пряма, так і опосередкована дія іонізую-
чої радіації, причому беззаперечним є вплив тривалої дії "малих доз" радіації. 

3.14. РЕЗУЛЬТАТИ ЕЛЕКТРОЕНЦЕФАЛОГРАФІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 
У ЛІКВІДАТОРІВ І ЖИТЕЛІВ ЗАБРУДНЕНИХ ТЕРИТОРІЙ 

Проблема несприятливого впливу іонізуючого випромінення на ЦНС надзвичайно 
актуальна. При цьому у численних роботах показані значні порушення, які виникають 
під впливом іонізуючої радіації (Гуськова та співавт. 1971, 1987, 1989; Вишневський 
1973; Торубаров та співавт. 1989; Ковальова 1990; Назаренко та співавт. 1991; Чумак, 
Базика 1992; Матюхін та співавт. 1992; Ромаданов 1993; Мешков та співавт. 1993; Ко-
зак 1994, 1995; Покотиленко, Шидловська 1994; Руднєв, Варецкий 1995; Туруснепо-
ва 2002; Антипчук 2004; Posta et al. 2002; Law et al. 2003 та ін.). 

А.И. Нягу и соавт. (1992) при вивченні клініко-фізіологічних особливостей стану 
головного мозку у 97 чоловік, постраждалих унаслідок аварії на ЧАЕС, і у 24 ліквіда-
торів, у яких розвилась вегетосудинна дистонія, відзначали на електроенцефалограмі 
дифузні порушення електричної активності головного мозку з явищами іритації під-
коркових структур. У той же час А. Ю. Лагутин, В. М. Сидельников (1992) встанови-
ли, що вегетосудинна дистонія за темпами збільшення випереджає інші захворюван-
ня. При обстеженні 112 дітей, евакуйованих з Прип'яті, вегетосудинна дистонія (ВСД) 
виявлена у 83,9 %, а психоемоційні порушення відзначені у 28,4 %. 

О. И. Плеханова и соавтори (1992) при диспансерному спостереженні протягом 
4-х років 348 дітей, також евакуйованих з Прип'яті, відзначали збільшення частоти 
граничних нервово-психічних порушень до 69,9 %. 
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Дані літератури свідчать, що на тлі загальної астенії у клінічній карти ці захворю-
вання домінують сенсорні, вегетосудинні і нервово-трофічні розлади (Лебединский, 
Нахальницкая 1960; Шидловська та співават. 1989,1990,1999; Заболотний та співавт. 
1992, 1999; Сухов 1992; Коваленко, Сушко 1993; Шидловська 1995, 1999). 

А. И. Нягу (1995) зазначає, що при дії радіаціїї у пацієнтів знижується реактивність 
мозку, розвивається інертність внутрішньоцентральних взаємодій, порушується баланс 
активуючих і гальмівних впливів на великі нейронні популяції з боку неспецифічної, 
активуючої, таламічної і лімбічної систем головного мозку. Це призводить до виник-
нення єдиного циклу збудження на ЕЕГ, які розлагоджують структуру зв'язків мозку, 
що здійснюють обробку аферентного потоку і.формування реакцій на сигнали. 

А. І. Нагорная та соавтори (1994) відзначили щорічне збільшення захворюваності 
з боку нервової системи. Крім того, відзначена чітка тенденція зміщення максималь-
ного рівня в бік молодших вікових груп. 

Н. Н. Горбань і співавтори (1994), аналізуючи захворюваність оперативного персо-
налу ЧАЕС, вказують на те, що в перші роки після аварії пріоритетними були захворю-
вання органів дихання, а в наступні — хвороби нервової системи і психічні порушення. 

Виходячи із сказаного і одержаних об'єктивних даних про стан різних відділів 
слухового аналізатора, у тому числі і його стовбуромозкових та коркових структур, 
у осіб, які проживають на забруднених територіях, і ліквідаторів наслідків аварії на 
ЧАЕС нами було проведено вивчення стану біоелектричної активності головного моз-
ку за даними електроенцефалографії. 

Проведені нами через 5 років після Чорнобильської катастрофи дослідження по-
казали, що тільки у невеликої частини ліквідаторів і жителів забруднених територій 
картина ЕЕГ була практично нормальною. Регулярний альфа-ритм був модульований 
у веретена і краще виражений у потиличних відділах. Частота альфа-ритму становил 
8-12 ударів/с, а амплітуда - (58,6±3,2) мкВ. Вираженими були і зональні розбіжності. 

Бета-ритм з частотою 14-40 /с у таких хворих реєструвався майже по всіх відве-
деннях з деяким переважанням у потиличних і центральних відділах. Повільні дель-
та- і тета-хвилі не займали більше 15 % від загального часу реєстрації, а їхня амплі-
туда лише в окремих випадках незначно перевищувала 40 мкВ, що свідчило про зни-
ження рівня функціональної активності мозку. 

Крім того, така картина ЕЕГ була притаманна тільки особам з нормальною слу-
ховою функцією. 

Однак у переважної більшості осіб, які мають контакт з радіацією, навіть з нор-
мальним слухом, спостерігалися досить значні зміни у картині ЕЕГ. Зокрема, спосте-
рігався великий відсоток повільнохвильової активності, особливо в лобній зоні. Бета-
ритм, посилений майже в 2 рази порівняно з контрольною групою, більше превалю-
вав у скроневих і потиличних зонах. Як відомо, у здорових осіб бета-ритм краще за 
все реєструється в зоні передніх центральних звивин, хоча і розповсюджується на за-
дні центральні і лобні звивини. 

У осіб з порушенням слуху, які мали контакт з радіацією, відзначені більш грубі 
зміни у коркових і підкоркових (діенцефальних та медіобазальних) відділах головно-
го мозку. У свою чергу відомо, що патологічна активність підкоркових структур впли-
ває на стан кори головного мозку. 

При цьому у хворих з початковою СНП з'являлися повільні групи альфа- і тета-
хвиль у передніх проекціях, погіршувалася організація альфа-ритму. Ці зміни збіль-
шувалися при гіпервентиляцїї. Знижувалася при цьому і амплітуда альфа-ритму. Отже, 

176 



у таких хворих знижувався функціональний стан кори і з'являлися ознаки дисфунк-
ції діенцефальних відділів. 

У хворих з більш вираженими порушеннями слуху амплітуда альфа-ритму змен-
шувалася, часто до повного його зникнення. 

Поряд зі зниженням слухової функції у осіб з помірною і, особливо, вираженою 
СНП спостерігалася виражена дисфункція діенцефальних від ділів. При цьому на ЕЕГ 
з'являлися пароксизми тета- і дельта-хвиль на дезорганізованому тлі, частіше за все 
при фотостимуляції і гіпервентиляції. 

Майже у половини осіб з вираженою СНП, особливо з наявністю ФПЗГ, фіксува-
лися зміни, які пов'язані з дисфункцією медіобазальних відділів. На ЕЕГ у таких хво-
рих спостерігалася виражена дезорганізація коркових ритмів із зрушенням частот в 
бік повільноскладових. Повільні хвилі при цьому часто з'являються у вигляді нечіт-
ко сформованих пароксизмів із мінливою латералізацією. 

Відзначимо також, що в усіх обстежених нами осіб, які мають контакт з радіацією, 
як з наявністю слухових порушень по типу звукосприйняття, так і у більшості людей 
з нормальним слухом!'відзначалося підвищення представленості бета-активності, що 
свідчить про зацікавленість коркових відділів головного мозку. У переважаючої біль-
шості таких хворих в тій чи іншій мірі були згладжені зональні розбіжності. 

У хворих з недостатністю кровообігу в вертебрально-базилярній системі, за-
звичай, альфа-ритм був майже відсутній. По усіх відведеннях звичайно реєструва-
лася активність 13—24 /с з амплітудою, яка не перевищує 25 мкВ. У таких хворих 
спостерігалися виражені зміни в показниках стовбуромозкових слухових виклика-
них потенціалів. 

За результатами наших досліджень, дані електроенцефалографії свідчать про те, 
що у більшості досліджуваних хворих внаслідок тривалого впливу радіації виникає 
зниження біоелектричної активності головного мозку в різній мірі вираженості, яка 
характеризується зменшенням амплітуди альфа-ритму, а також зниженням коркової 
реактивності на функціональні навантаження (зниження депресії альфа-активності на 
суцільне світло, слабка міра засвоєння нав'язаних ритмів при фотостимуляції, осно-
вних хвиль при гіпервентиляції). 

Виявлене зниження біоелектричної активності тім'яно-скроневих і потиличних 
зон звичайно корелювало зі станом каротидної і вертебрально-базилярної судинних 
систем, а саме: з кровонаповненням, тонусом мозкових судин і їх еластичністю, а та-
кож відтоком крові з артерій у вени. 

Клінічні прояви порушень з боку ЦНС в умовах постійної дії малих доз іонізу-
ючого опромінення звичайно поєднувалися з розвитком різних соматичних органіч-
них захворювань, наприклад, органів травлення та ін., що призводить до формуван-
ня складних соматоневральних взаємовідношень, які потребують комплексної їхньої 
оцінки як під час діагностики, так і усунення їх у процесі терапії. 

Швидка втомлюваність, підвищена пітливість, м'язова слабкість, необхідність в 
частому відпочинку при виконанні як фізичного, так і інтелектуального навантажен-
ня у ліквідаторів аварії на ЧАЕС і жителів забруднених територій поєднувалися з під-
вищеною збудливістю нервової системи. 

У психофункціональній сфері це знаходило відображення у вигляді підвищеної 
роздратованості, неадекватної реакції на зовнішні подразники, іноді з проявами агре-
сивності. 

Звертає на себе увагу дезадаптація досліджуваних, яка охоплює не тільки присто-
сування в умовах психоемоційних навантажень, фізичного перенапруження, розумо-
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вих навантажень, але і соціально-трудові взаємовідносини, що потребує розширення 
сфери дослідження жертв Чорнобильської ядерної катастрофи з залученням суміж-
них спеціалістів (психіатри, реабілітологи, соціологи та ін.). 

Відносно терапії виявлених порушень з боку ЦНС слід рекомендувати чіт-
ке пов'язання її з лікуванням соматичної патології і направленістю на ліквідацію 
початкових проявів цереброваскулярної недостатності на якомога більш ранньо-
му етапі. 

Наявність прогресуючих церебральних ангіодисциркуляторних порушень у осіб, 
які зазнали радіаційного впливу, часто призводило до гострих порушень мозкового 
кровообігу в молодому віці або ж формувало хронічну недостатність мозкового кро-
вообігу в цілому у відносно молодого контингенту обстежуваних. 

Дані літератури співзвучні з нашими результатами. Так, Л.І.Крижановская (1994), 
досліджуючи 160 ліквідаторів, висловлює припущення про значний вплив іонізуючо-
го опромінення в першу чергу на васкуляризацію діенцефальної зони. 

Л.П.Мар'єнко (1994) при проведенні ЕЕГ у 84 ліквідаторів, які до Чорнобильської 
катастрофи вважали себе практично здоровими, також відзначають дифузну дизрит-
мію з наявністю уповільненого альфа-ритму і загострених бета-коливань у 24 % ви-
падків. У 53,5 % випадків ЕЕГ були з короткочасними дифузними спалахами загостре-
них альфа-коливань і гострих, уповільнених хвиль у коркових відділах лівої лобно-
скроневої зони. 

М. Ф. Логачев і співавтори (1992) на базах Російського медичного університе-
ту провели стаціонарне вивчення клінічного та гормонально-метаболічного стату-
су 100 дітей 7-16 років, які проживають в м. Новозибкові Брянської області і м. Плав-
ське Тульської області. 

Автори встановили, що найбільш виражені порушення відзначалися у дітей і під-
літків, які проживають у Брянській області. У більшості з них виявлені ознаки вегето-
судинної дистонії (підтверджені реоенцефалографією), що дозволило авторам при-
пустити у них дисфункцію гіпоталамо-гіпофізарної системи. Частково це підтверди-
ли автори і виявленим приблизно у третини обстежених порушенням добового ритму 
секреції АКТГ і кортизолу. Однак необхідні подальші дослідження протягом низки 
років, тому що за їхніями даними латентний період уражень гіпоталамо-гіпофізарної 
системи після опромінення в середньому становить близько 10 років. 

Заданими Ю.Н.Москалева (1991), пізнім ускладненням променевої терапії пух-
лин є розвиток некрозів у опромінених ділянках мозку, що призводить до вираже-
них вогнищевих неврологічних симптомів. Для таких ускладнень характерний по-
вільний розвиток процесу із появою перших ознак патології не раніше 5—6 місяців 
після опромінення, незворотність змін, їхня прогресія, яка призводить до виник-
нення тяжких дефектів через 1-10 років і більше. При морфологічному досліджен-
ні звичайно виявляються патологічні порушення і в судинах, і в нервових структу-
рах (Москалев 1991). 

Результати проведеного нами вивчення стану біоелектричної активності голов-
ного мозку, як і дані інших дослідників, сприяють встановленню характеру ураження 
ЦНС при радіаційному впливі. На нашу думку, електроенцефалографія є достатньо 
точним методом ранньої діагностики патології ЦНС, яка виникла при дії радіації, що 
має велике значення для своєчасного проведення профілактичних і лікувальних захо-
дів, тим самим попереджуючи складні і тяжкі ускладнення. 
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3.15. п о к а з н и к и е л е к т р о е н ц е ф а л о г р а ф і ї 
з а л е ж н о в і д с т а н у с е р ц е в о ї д і я л ь н о с т і 

у х в о р и х н а с е н с о н е в р а л ь н у п р и г л у х у в а т і с т ь 
р а д і а ц і й н о г о г е н е з у 

Пошкоджуючий вплив радіації на ЦНС описаний в численних роботах. При цьо-
му в клінічній картині радіаційного ураження ЦНС превалюють нервово-трофічні, 
вегетосудинні і сенсорні розлади (Шидловская, Мищанчук 1991; Хомазюк и соавт. 
1991; Шидловская и соавт. 1993; Заболотный и соавт. 1993; Шидловская 1995; Козак 
1994,1995, 2005 та ін). 

За даними А. І. Нягу (1995), радіація пошкоджує нервову тканину безпосередньо і 
опосередковано - через вторинні розлади функціональної активності невідновлюваних 
високодиференційованих клітинних систем мозку, які забезпечують переробку інфор-
мації і наступне регулювання найважливіших вегетативних, і гомеостатичних систем. 

Найбільш розповсюджена при дії опромінення вегетосудинна дистонія, яка ха-
рактеризується психовегетативними, нейротрофічними і нейроендокринними зміна-
ми в системі кровообігу. При цьому у осіб, які підпали під вплив радіації, розвиваєть-
ся кардіоневроз, функціональні порушення периферичного кровообігу, судинні паро-
ксизми, міокардіопатія, дисциркуляторна енцефалопатія, ішемічна хвороба серця, не-
достатність мозкового кровообігу (Нягу 1995). 

У роботі Е. И. Воробйова, Р. П. Степанової (1985) показано, що у 88 % опроміне-
них осіб розвивається міокардіодистрофія і міокардіосклероз. За даними T. В. Шид-
ловської і співавторів, (1980, 1990), С. І. Купрієнко (1991), у хворих на СНП шумово-
го генезу розвиваються різні порушення в серцевій діяльності. У попередніх роботах 
(Римар 1997; Шидловская, Римар 1999, 2001) нами було показано, що у ліквідаторів 
тяжкість порушень слухової функції корелює з порушеннями серцевої діяльності. 

У зв'язку із наведеним нами була проведена порівняльна оцінка даних електро-
енцефалографічного обстеження хворих з СНП радіаційного генезу у взаємозв'язку 
із станом серцевої діяльності (Шидловська, Римар, Шидловська 2001). 

Для цього нами було обстежено 47 ліквідаторів і жителів забруднених радіону-
клідами територій із СНП у віці від 16 до 55 років (жінок — 18, чоловіків - 29). Контр-
ольну групу (К) становили 20 молодих, практично здорових, нормальночуючих осіб, 
які не мали контакту із радіацією. Усього обстежено 67 чоловік. , 

Поряд із скаргами на зниження слуху, закладеність у вухах, шум у вухах, пога-
ну переносимость гучних звуків хворих турбували підвищена дратівливість, зміна на-
строю, порушення сну (погане засинання, поверхневий сон, відсутність почуття ба-
дьорості після сну та ін. ), головний біль, тяжкість у голові, запаморочення різного 
ступеня вираженості та ін. 

Із аналізу були виключені дані обстеження хворих на ревматизм, із вадами серця, 
які перенесли інфаркт міокарда, черепно-мозкову травму і нейроінфекцію, та з кон-
дуктивною приглухуватістю. Не враховувалися результати обстеження хворих із аси-
метричними показниками аудіометрії відносно правого і лівого вух. 

За висновками аналізу електрокардіограм усі обстежені були поділені на 3 гру-
пи: А - варіант норми; Б - помірні порушення серцевої діяльності (дифузні зміни мі-
окарда, помірна гіпертрофія шлуночків серця, часткова блокада однієї з ніжок пучка 
Гіса); В - виражені порушення серцевої діяльності (синдром ранньої реполяризації 
шлуночків, гіпертрофія шлуночків і передсердь серця, виражені гіпоксичні зміни мі-
окарда, повна блокада ніжок пучка Гіса). 
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При аналізі електроенцефалограмі обстежених ми враховували амплітуду а-ритму 
і а-індекс скроневих і потиличних відведень як основні показники, що відображають 
функціональний стан головного мозку, його біоелектричну активність. Отримані ре-
зультати наведено в табл. 3. 48. 

Таблиця 3. 48 
Показники електроенцефалографії у хворих на СНП, які мали контакт з радіацією, і контрольної 

групи здорових осіб залежно від стану серцевої діяльності, (М±ш) 

Групи хворих Показники біоелектричної активності головного мозку 
за станом Загальна Амплітуда а a 

серцевої ді-
яльності 

кількість 
скроневе відв. потиличне відв. скроневе відв. потиличне відв. 

к . . 20 55,5±2,7 69,2±4,8 70,3±2,3 84,8±4,3 
А 15 50,9±4,6 48,2±3,9 68,3±3,0 77,2±3,2 

t А-К 0,86 3,39 0,53 1,42 
Р Р>0,05 Р<0,01 Р>0,05 Р>0,05 
Б 17 24,1±3,9 34,0±3,6 61,2±2,1 74,6±2,9 

tB-K 6,62 5,86 2,92 2,0 
Р Р<0,01 Р<0,01 Р<0,05 Р<0,05 

tB-A * 4,44 2,67 1,93 0,62 
Р Р<0,01 Р<0,05 Р>0,05 Р>0,05 
В 15 19,3±3,1 24,7±4,4 57,7±2,3 64,8±3,1 

t B - K 8,8 6,83 3,87 3,77 . 
р Р<0,01 Р<0,01 Р<0,01 Р<0,01 

t B - A 5,7 4,43 2,8 2,78 
Р Р<0,01 Р<0,01 Р<0,05 Р<0,01 

tB-B 0,96 1,82 1,12 2,36 
Р Р>0,05 Р>0,05 Р>0,05 Р<0,05 

Із представлених у таблиці відомостей видно, що амплітуда а-ритму у скронево-
му відведенні у обстежуваних групи А (із нормальною серцевою діяльністю) дещо 
нижча (50,9±4,6 мкВ), ніж в контрольній групі (55,5±2,7 мкВ), але ця різниця недо-
стовірна (t=0,86, Р>0,05). У групах Б і В цей показник достовірно відрізняється від 
контрольних значень і становив (24,1±3,9) та (19,3±3,1) мкВ відповідно (Р<0,01). Що 
ж стосується потиличного відведення, то достовірне зниження амплітуди а-ритму ви-
явлено і в групі А (хворі на СНП радіаційного генезу із практично нормальною кар-
тиною ЕКГ) порівняно із контрольною групою здорових осіб (група К). При цьому 
амплітуда а-ритму у потиличних відведеннях у групах А і К становила, відповідно, 
48,2±3,9 і 69,2±4,8 мкВ, де t=3,39, Р<0,01, у групі Б - 34,0±3,6 мкВ (1=5,86, Р<0,01) і 
в групі В - 24,7±4,4 мкВ (t=6,83, Р<0,01). 

Крім того, визначається достовірна різниця у величинах амплітуди а-ритму у об-
стежених хворих на СНП між групами А і Б, а також А і В як у скроневому, так і у по-
тиличному відведеннях. У показниках величини амплітуди а-ритму скроневого і по-
тиличного відведень між групами Б і В різниця недостовірна (Р>0,05). 

Що ж стосується а-індексу ЕЕГ обстежених, то у скроневому відведенні а-індекс 
у хворих групи А був дещо менший (68,3±3,0 %), ніж у контрольній групі (70,3±2,3 %), 
але ця різниця недостовірна (t=0,53, Р>0,05). У групі Б а-індекс достовірно менший 
(61,2±2,1 %) контрольного значення (t=2,92, Р<0,05). У групі В із вираженими пору-
шеннями стану серцевої діяльності показники а-індексу були достовірно менші, ніж 
в контрольній групі (57,7±2,3) %, (t=3,87, Р<0,01). У потиличному відведенні досто-
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вірно меншим був а-індекс у обстежених груп Б і В порівняно із контрольною групою 
і склав (74,6±2,9) та (64,83,1) мкВ відповідно. Показники в групі А при цьому досто-
вірно не відрізняються від нормальних. Слід зазначити, що значення а-індексу в гру-
пі В достовірно відрізняється не лише від контрольних показників, але і від значень 
у групі А в скроневому і потиличному відведеннях та від групи Б - у потиличному. 

Отже, виявлена різниця в значеннях амплітуди а-ритму та а-індексу у хворих на 
СНП у скроневому і потиличному відведеннях, яка свідчить про пригнічення біо-
електричної активності ЦНС, залежно від стану у них серцевої діяльності може бути 
використана при вирішенні питань трудової експертизи у осіб, що мали контакт з ра-
діацією. 

Проведені дослідження показали, що із погіршенням серцевої діяльності у хво-
рих на СНП, які мали контакт з радіацією, спостерігається більш виражене пригні-
чення біоелектричної активності головного мозку. 

Таким чином, при СНП радіаційного генезу, очевидно, паралельно розвивають-
ся порушення як з боку серцевої діяльності, так і ЦНС, що доцільно враховувати при 
розробці лікувально-профілактичних заходів у даної категорії хворих. 

3.16. в з а є м о з в ' я з о к м і ж с т а н о м с л у х о в о г о а н а л і з а т о р а 
т а б і о е л е к т р и ч н о ю а к т и в н і с т ю г о л о в н о г о м о з к у 
у ж и т е л і в з а б р у д н е н и х р а д і о н у к л і д а м и т е р и т о р і й 

в н а с л і д о к к а т а с т р о ф и н а ч а е с 

Як видно із даних літератури, вивчення різних аспектів медичних та соціальних 
проблем, що виникли після Чорнобильської катастрофи, не втрачає своєї актуальності. 

Дані літератури та наші спостереження свідчать, що при дії радіації на організм 
людини наступають значні зміни в функціональному стані ЦНС і слухового аналіза-
тора, що, у свою чергу, призводить до збільшення нервово-психічних та кохлеовес-
тибулярних порушень. 

Відомі значні труднощі в діагностиці та лікуванні СНП. При такій патології має 
значення не тільки покращення слухової функції після лікування, але і стабілізація 
процесу з метою запобігання прогресування приглухуватості. Тому доцільність ви-
вчення патогенетичних механізмів СНП різного генезу не викликає сумніву, особли-
во на ранніх стадіях розвитку захворювання, коли зміни носять функціональний хат 
рактер і краще під даються корекції. 

Нами було проведено дослідження взаємозв'язку між станом центральних від-
ділів слухового аналізатора і ЦНС у жителів забруднених радіонуклідами територій 
внаслідок катастрофи на ЧАЕС (Шидловська, Козак, Котов 1999). 

Для цього нами було обстежено 87 жителів забруднених радіонуклідами тери-
торій, які постійно проживали протягом 5-6 років в Народицькому, Іванківському та 
Вишгородському районах з 1986 р. у віці від 21 до 45 років. Із аналізу були виклю-
чені особи, у яких були хвороби середнього вуха, черепно-мозкові травми або тяжка 
нейроінфекція в анамнезі. 

Для контролю були відібрані 20 отологічно здорових осіб, що не мали контакту з 
радіацією. Усього обстежено 107 чоловік. 

Усі досліджувані особи були обстежені за допомогою методів суб'єктивної ауді-
ометрії, акустичної імпедансометрії, реєстрації слухових викликаних потенціалів та 
електроенцефалографії. 
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\3a даними тональної аудіометрії, всі обстежені були поділені на дві групи: 1-а з 
нормальним слухом в діапазоні 0, 125-8 кГц і 2-а з початковими і помірними пору-
шеннями слуху по типу СНП. 

При статистичному аналізі часових характеристик АРВМ звертало на себе увагу 
достовірне (Р<0,05) скорочення латентного періоду при контралатеральній стимуляції 
тоном 1 кГц у осіб першої групи до (168,6±15,50) мс, а другої—до (169,2±13,6) мс по-
рівняно з контролем (220,2±13,8) мс. Крім того, також були скорочені періоди зростан-
ня акустичного рефлексу у жителів забруднених радіонуклідами територій з нормаль-
ним слухом та у хворих на СНП при контралатеральній стимуляції. Вони достовірно 
відрізнялись від значень контрольної групи (127,5±3,1) мс і становили (172,4±11,0) та 
(156,1±18,1) мс відповідно. Час зростання акустичного рефлексу достовірно (Р<0,05) 
зменшувався як у жителів забруднених радіонуклідами територій з нормальним слу-
хом (172,4±11,0) мс, так і ще більше з його порушенням по типу звукосприйняття 
(156,1±18,1) мс порівняно з контрольною групою здорових осіб (202,0±16,4) мс. 

При іпсілатеральній стимуляції достовірної різниці в часових показниках акус-
тичного рефлексу внутрівушних м'язів у зазначених групах виявлено не було. 

Проведені дослідження показали, що у жителів забруднених радіонуклідами те-
риторій як при нормальному стані слухової функції, так і, у більшій мірі, при почат-
кових її порушеннях зміни в часових характеристиках АРВМ свідчили про порушен-
ня адаптаційно-захисного механізму слухового аналізатора на рівні стовбуромозкових 
його структур. Виявлені зміни також вказують на зрушення взаємодії процесів збу-
дження та гальмування на рівні стовбуромозкових структур рефлекторної дуги АРВМ, 
що є об'єктивним критерієм наявності початкових порушень в нервово-м'язовому апа-
раті слухового аналізатора при ще нормальних показниках слуху на тони. 

Вивчення часових характеристик АРВМ доповнювались таким об'єктивним ме-
тодом дослідження стану слухового аналізатора, як стовбуромозкові та коркові слу-
хові викликані потенціали. 

Проведені дослідження показали, що у обох обстежених нами групах жителів за-
бруднених радіонуклідами територій мали місце відхилення від норми в часових ха-
рактеристиках коротко- і довголатентних слухових викликаних потенціалів. 

Так, середньостатистичні показники латентних періодів піків I, III, IV та V хвиль 
КСВП у жителів забруднених радіонуклідами територій з нормальним слухом (1-а гру-
па) були достовірно подовжені відносно таких показників контрольної групи і скла-
ли (1,78±0,07) мс при контрольному значенні (1,69±0,02) мс для І хвилі; (3,90±0,05) 
при (3,79±0,03) мс; (5,17±0,05) при (5,03±0,04) мс; (5,81±0,07) — (5,66±0,03) мс, від-
повідно, для III, IV, V хвиль КСВП. Крім того, достовірно (Р<0,05) збільшеним до 
(4,07±0,05) мс був і міжпіковий інтервал І—V КСВП при значенні у контрольній гру-
пі (3,92±0,03) мс. -

При початковій сенсоневральній приглухуватості (2-а група обстежуваних) нами 
також виявлені достовірні (Р<0,05) подовження латентності піків I, III, IV і V хвиль 
КСВП до (1,80±0,06); (4,00±0,05); (5,20±0,05) і (5,87±0,06) мс відповідно та міжпіко-
вих інтервалів III—V та I—V до (1,85±0,06) (4,10±0,06) мс. 

Що стосується часових характеристик хвиль ДСВП, то в обстежених 1-ї групи 
достовірних відмінностей від показників контрольної групи нами не виявлено, крім 
латентного періоду хвилі N2, який становив (273,3±4,9) мс при контрольному значен-
ні (258,7±5,1) мс, що свідчило про незначні зміни в корковому відділі слухового ана-
лізатора. Аналогічна, але більш виражена закономірність спостерігається у хворих з 
порушеннями слуху (2-а група), де латентність компонента N2 ДСВП була достовір-
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но (Р<0,05) подовженою до (280,2±8,5) мс. Крім того, в другій групі хворих був по-
довженим і латентний період компонента Р2 ДСВП до (196,8±2,9) мс. У контрольній 
групі він становив (177,8±4,6) мс. 

Слід зазначити, що при наявності змін в неспецифічних діенцефальних структу-
рах Г. Н. Болдирева (1975) відзначила збільшення латентних періодів пізніх компо-
нентів ДСВП. Підтвердженням сказаного є виявлені нами на ЕЕГ таких хворих змі-
ни в діенцефальних та діенцефально-стовбурових структурах головного мозку, а та-
кож ознаки порушення функціонального стану ЦНС у вигляді подразнення його кор-
кових відділів на фоні зниженої електричної активності. 

Таким чином, виявлені нами достовірні (Р<0,05) подовження часових характе-
ристик КСВП та ДСВП у обстежених осіб першої та другої груп відносно показни-
ків контрольної групи свідчать, що під впливом малих доз іонізуючого опромінення 
у мешканців забруднених територій виникають зміни в стовбуромозкових та корко-
вих структурах слухового аналізатора. 

Враховуючи скарги жителів 1 -ї та 2-ї обстежених груп на головний біль, погір-
шення сну, дратівливість, швидку втому і загальну слабкість, а також відчуття тяжко-
сті в потилиці, нами були проведені дослідження біоелектричної активності головно-
го мозку за допомогою методу електроенцефалографії. 

При аналізі ЕЕГ у досліджуваних групах хворих нами не було виявлено жодної 
нормальної електроенцефалограми. У всіх обстежених осіб як у 1-й, так і 2-й групах 
мали місце зміни біоелектричної активності головного мозку, виражені в тій чи ін-
шій мірі. У осіб з нормальним слухом (1-а група) виявлено переважно сповільнений 
альфа-ритм з поганою модуляцією та ослабленою реакцією на функціональні наван-
таження, а також збільшення представленості бета-ритму. Звертали на себе увагу на-
явність на електроенцефалограмах обстежених осіб деякого зниження біоелектрич-
ної активності головного мозку, схильності ритмів до дезорганізації та згладженості 
зональних розбіжностей. 

У більшої частини обстежених як у 1-й, так і в 2-й групах (з порушеннями слу-
ху) виявлено дифузні зміни біоелектричної активності головного мозку з наявніс-
тю альфа-подібної з загостреними верхівками активності та значної представленос-
ті тета-коливань. Загалом можна сказати, що зміни на електроенцефалограмах в усіх 
жителів забруднених радіонуклідами територій свідчили про подразнення коркових, 
діенцефальних та діенцефально-стовбурових структур головного мозку, виражене в 
різному ступені і особливо чітко представлене у жителів забруднених радіонукліда-
ми територій зі слуховими порушеннями. Ці ознаки характеризувались наявністю за-
гострених альфа-коливань, груп повільних хвиль з загостреними верхівками, гострих 
хвиль, особливо в передніх проекціях, збільшенням відсоткового вмісту бета-хвиль, 
появою комплексів "гострий пік — повільна хвиля" та ін. 

Так, наприклад, у осіб 1-ї групи порівняно з контрольною був збільшений відсо-
тковий вміст бета-ритму на ЕЕГ, який становив у лобних, скроневих та потиличних 
відведеннях, відповідно, (24,6±3,5); (31,5±2,4) та (32,5±2,6) %. У контрольній групі 
частка бета-ритму в зазначених відведеннях дорівнювала, відповідно — (17,1±2,4); 
(15,4±2,5) та (19,8±2,3) %. Усе це свідчило про ознаки вираженого подразнення кори 
головного мозку у жителів забруднених територій з нормальним слухом. У 2-й групі 
обстежених осіб із порушеннями слуху було ще більш виражене збільшення відсо-
ткового вмісту бета-хвиль. 

У жителів забруднених радіонуклідами територій 2-ї групи спостерігалось також 
суттєве зниження біоелектричної активності головного мозку. Так, амплітуда альфа-
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ритму на фоновому записі в потиличних відведеннях у них становила (29,3±3,4) мкВ. 
У таких хворих були також виражені загальномозкові зміни з ознаками зацікавленос-
ті діенцефально-стовбурових структур, спостерігались пароксизми низькочастотних 
альфа- і бета-коливань, повільних хвиль з загостреними верхівками, комплекси "го-
стрий пік — сповільнена хвиля", які нерідко виявлялися уже при фоновому записі. 
Такі зміни носили дифузний характер, мали місце у всіх відведеннях і значно збіль-
шувались при функціональних навантаженнях, особливо при гіпервентиляції, супро-
воджувались здебільшого згладженими регіональними розбіжностями і проявами де-
зорганізації і десинхронізації основних ритмів. Більш вираженими у обстежених 2-ї 
групи були і ознаки подразнення коркових структур головного мозку. Ступінь засво-
єння нав'язаних ритмів переважно був низьким. 

Привертало увагу те, що зниження біоелектричної активності головного мозку 
в потиличних ділянках у досліджуваних хворих корелювало зі станом каротидної та 
вертебрально-базилярної систем мозкового кровопостачання, зокрема з підвищенням 
тонусу мозкових судин та утрудненням венозного відтоку, а також зниженням пуль-
сового кровонаповнення, про що свідчило, зокрема, зменшення реографічного індек-
су, який становив у таких хворих (0,67±0,03). 

Враховуючи загальновідому судинну тропність радіаційного впливу, закономірним 
є розвиток патології найбільш васкуляризованої діенцефальної ділянки мозку в осіб, 
що мали контакт з радіацією (Крижанівська, Мар'єнко 1994). На основі проведених 
нами досліджень можна припустити, що під впливом іонізуючого опромінення по-
гіршується кровопостачання головного мозку, особливо у вертебрально-базилярному 
басейні, що призводить до розвитку порушень в діенцефально-стовбурових структу-
рах головного мозку та слуховому аналізаторі. 

Результати проведеного нами клініко-електрофізіологічного дослідження свідчать 
про наявність змін як в центральних відділах слухового аналізатора, так і в функціо-
нальному стані центральної нервової системи у мешканців забруднених радіонуклі-
дами територій, що виникають, очевидно, під впливом малих доз радіації. Таким чи-
ном, на нашу думку, при комплексних медичних оглядах на забруднених територіях 
необхідно широко використовувати об'єктивні методики, які дозволять на ранніх ета-
пах виявити патологічні зміни і вчасно проводити лікувально-профілактичні заходи по 
збереженню здоров'я людей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. 

3.17. в з а є м о з в ' я з о к м і ж р е з у л ь т а т а м и а у д і о м е т р и ч н о г о , 
е л е к т р о е н ц е ф а л о г р а ф і ч н о ґ о 

і е л е к т р о к а р д і о г р а ф і ч н о г о о б с т е ж е н ь у о с і б , 
я к і м а ю т ь к о н т а к т з р а д і а ц і є ю , ч е р е з 10 

і б і л ь ш е р о к і в п і с л я ч о р н о б и л ь с ь к о ї к а т а с т р о ф и 

Нині є багато доказів, отриманих в результаті електрофізіологічних обстежень 
осіб, які мали контакт з радіацією після Чорнобильської катастрофи, а також вивчення 
ускладнень променевої терапії, що ЦНС має високу радіочутливість (Гуськова, Бай-
соголовов, 1971; Ron, Modan 1984; Sansen et. al. 1986 та ін.). 

Так, у робітників ЧАЕС, які отримали дози опромінення від 0,05 до 0,75 Гр, виявле-
ні порушення функціонального стану головного мозку (Нощенко, Логановський 1991). 
Неврологічні порушення у постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС О. Р. Винницкий 
(1993) вважає наслідком прямого ураження мозку від інкорпорованих радіонуклідів. 
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Більш ніж у 90 % жителів зони відселення виявлена цереброваскулярна пато-
логія, ознаки ураження стовбуродіенцефальних структур (Нягу 1991). На думку 
А. Н. Коваленко (2000), вибіркове накопичення радіоізотопів йоду в щитовидній за-
лозі і ділянках, близько розташованих до щитовидної залози, є важливою ознакою ра-
діаційного впливу на мозок постраждалих. 

У ряді робіт при впливі радіації описані порушення слухової функції по типу зву-
косприйняття, часто з зацікавленістю стовбуромозкових і коркових структур слухового 
аналізатора (Шидловская и соавт. 1989,1993,1995,1999,2001;Заболотный и соавт. 1990, 
1992,1995,2000,2003; Шидловська 1995; Шидловская, Рымар 1999,2001,2002 та ін. ). 

Дослідження Е. И. Воробьева,Р. П. Степановой (1985) показали, що у 88 % 
опромінених осіб розвивається міокардіодистрофія і міокардіосклероз. За даними 
Т. В. Шидловской, С. И. Куприенко и соавторов (1990), у хворих на сенсоневральну 
приглухуватість шумового генезу розвиваються різні порушення серцевої діяльності. 
Раніше нами було виявлено, що в осіб, які мали контакт з радіацією, тяжкість пору-
шень слухової функції Корелює з порушенням серцевої діяльності (Римар 1997; Шид-
ловська, Шидловская, Рымар, 1999, 2000,2002). 

Враховуючи сказане, нами (Заболотный, Шидловская, Шидловская, Римар 2003) 
були вивчені взаємозв'язки між станом слухової функції, біоелектричної активнос-
ті головного мозку і серцевої діяльності у осіб, що мали контакт з радіацією (лікві-
датори і мешканці забруднених територій у результаті Чорнобильської катастрофи). 

Для цього нами було обстежено 231 ліквідатор і житель забруднених радіонуклі-
дами територій через 10 і більше років після Чорнобильської катастрофи з різним ста-
ном слухової функції у віці від 17 до 66 років (жінок - 67, чоловіків — 164). 

Обстежені нами хворі в основному мали скарги на зниження слуху, відчуття за-
кладання і шум у вухах, погану переносимість гучних звуків, головний біль, відчуття 
тяжкості в голові, запаморочення, порушення сну, підвищену дратівливість, швидку 
втомлюваність, неприємні відчуття в ділянці серця. 

Ми не аналізували результати обстеження хворих ревматизмом, з вадами серця, 
тих, що перенесли інфаркт міокарда, черепно-мозкову травму та нейроінфекцію, а та-
кож осіб з кондуктивною приглухуватістю. З аналізу були виключені також і резуль-
тати обстеження хворих з асиметричними показниками за даними аудіометрії. 

Обстеження слуху проводили за допомогою тональної та мовної аудіометрії на 
клінічному аудіометрі АС-40 фірми Interacustic (Данія) за звичайною методикою. Цей 
аудіометр забезпечує можливість досліджувати слух як у конвенціональному (0,125-
8 кГц) діапазоні частот по кістковій та повітряній провідності, так і в розширеному 
(9-16 кГц) по повітряній провідності. Дослідження серцевої діяльності проводили за 
даними електрокардіографії в 12 стандартних відведеннях на 16-канальному електро-
кардіографі 6-НЕК-401 (Німеччина). 

Електроенцефалограми реєстрували на 14-канальному електроенцефалографі 
"Nihon Kohden" (Японія) з використанням стандартної біполярної схеми накладання 
електродів "10—20" у/стані спокою і при впливі функціональних навантажень у ви-
гляді реакції на заплющення-розплющення очей, ритмічної фотостимуляції через од-
накові інтервали часу з частотою слідування 3, 6, 12, 15, 18, 21 і 24 Гц і трихвилин-
ної гіпервентиляції. 

За результатами аналізу ЕКГ всі обстежені були розподілені на 3 групи. У гру-
пу А увійшли пацієнти, в яких на ЕКГ був варіант вікової фізіологічної норми. Групу 
Б становили хворі з однією або сполученням таких ознак на ЕКГ - помірні дифузні 
зміни міокарда, помірна гіпертрофія шлуночків серця, часткова блокада однієї з ні-
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жок пучка Гіса. До складу групи В увійшли хворі з вираженими порушеннями сер-
цевої діяльності: синдром ранньої реполяризації шлуночків, гіпертрофія шлуночків 
і передсердь серця, виражені гіпоксичні зміни міокарда, блокада ніжок пучка Гіса. 

За станом слухової функції (виходячи з даних аудіометрії) всі обстежені були роз-
поділені на 4 групи. І група - слух у межах вікової фізіологічної норми. У цій гру-
пі хворих показники тональної, мовної і надпорогової аудіометрії перебували в меж-
ах норми. II група — початкові прояви сенсоневральної приглухуватості. В обстеже-
них цієї групи слух на тони по кістковій і повітряній провідності в мовному діапазоні 
(0,125-2 кГц) перебував у межах норми (6,1±1,7 дБ), а в дискантній був дещо зниже-
ний і склав (24,8± 2,1 дБ). При цьому у третини хворих II групи виявлено зниження 
слуху на тони в зоні розширеного діапазону частот в ділянці 14 і 16 кГц, відповідно, 
до (20,2±3,6) і (26,4±3,5) дБ. Показники мовної аудіометрії (пороги 50 % розбірливості 
числівників за Є. М. Харшаком і 100 % розбірливості мовного тесту за Г. Н. Гринбер-
гом і Л. Р. Зиндером) та пороги диференціації по Люшеру в ділянці 0,5 і 2 кГц також 
були в межах норми в цій групі хворих. У ділянці 4 кГц в 7,1 % випадків мало місце 
їх відносне зниження. На сприйманні шепітної мови все це суттєво не позначувало-
ся. В осіб з помірним зниженням слуху (III група) по типу звукосприйняття спостері-
галося незначне порушення слуху в мовному діапазоні, яке становило (16,4±1,3) дБ, 
а в ділянці 3-8 кГц дорівнювало (42,7±3,2) дБ. Майже в половини (47,8 % випадків) 
таких хворих визначено підвищення порогів 50 % розбірливості теста числівників за 
Є. М. Харшаком і 100 % — за Г. Н. Гринбергом і Л. Р. Зиндером. Відносне зниження 
порогів диференціації спостерігалось як в ділянці 4, так і 2 кГц. Крім того, у 18,7 % 
виявлені низькі ПД в ділянці 4 кГц. У таких хворих мало місце утруднення сприйнят-
тя шепітної та розмовної мови. IV групу склали хворі з вираженою СНП, яка харак-
теризувалася невеликим порушенням сприйняття тонів в мовній зоні (18,1±2,2 дБ) і 
вираженим — у дискантовій (57;2±3,1 дБ), що утруднювало сприйняття як шепітної, 
так і розмовної мови. У цій групі практично в усіх хворих були низькими ПД в ді-
лянці 4 кГц. У більшості з них спостерігалося уповільнення зростання розбірливості 
мови при збільшенні інтенсивності, а також приховане ППР за Харшаком. В окремих 
спостереженнях виявлено парадоксальне падіння розбірливості мовного тесту (ППР). 

При цьому в обстежених осіб, які мали контакт з радіацією, слухова функція в 
межах норми (І група) виявлена у 26,4 % випадків. Початкові прояви СНП (II група) 
спостерігалися у 42,4 % випадків, а помірні і виражені (відповідно - III і IV групи) — 
в 19,5, та 11,7 %. У подальшому при аналізі ці групи ми розглядали разом, враховую-
чи малочисленність IV групи. 

Враховуючи картину електроенцефалограм, ми розділили пацієнтів на 2 групи: 
"к" - подразнення коркових структур головного мозку і "д" - подразнення коркових 
та діенцефальних і діенцефально-стовбурових структур. 

Стан електричної активності головного мозку ми оцінювали за даними ЕЕГ 
візуально-графічним методом, відповідно до класифікації Е. А. Жирмунської та В. 
С. Лосева (1984). При цьому з 226 осіб, що мали контакт з радіацією, у 12 % картина 
ЕЕГ була практично нормальною. Характерним для таких обстежених був регулярний 
альфа-ритм, модульований у веретена частотою 10 с, з амплітудою (66,2±3,1) мкВ. Він 
був краще виражений в потиличних відведеннях з досить чіткими зональними розбіж-
ностями, нормальною або слабко зміненою формою хвиль. Реакція "розплющення-
заплющення" очей була чітко вираженою. Визначались високий ступінь засвоюван-
ня заданих ритмів при фотостимуляції. Аудіометрично у таких обстежених слух пе-
ребував у межах норми або був дещо знижений по типу звукосприйняття. ЕКГ таких 
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хворих також були в межах норми. Через малочисленність таких обстежених вони 
були виключені з аналізу. 

У той же час у переважної більшості обстежених, що мали контакт з радіацією, 
навіть з нормальною слуховою функцією і показниками ЕКГ виявлені досить вира-
жені порушення в картині ЕЕГ. 

Явища подразнення коркових структур головного мозку (група "к") характери-
зувалися високим відсотком бета-активності, особливо у вискових відведеннях, що 
вказувало на процеси подразнення як на рівні лімбіко-ретикулярного комплексу, так і 
на рівні кори. У таких! хворих погіршувалася організація альфа-ритму, згладжували-
ся зональні розбіжності, мала місце слабка амплітудна модуляція. Такі дані ЕЕГ свід-
чать про зниження напруги і десинхронізації коркових ритмів. 

Як уже було зазначено, у групу "д" увійшли хворі, в яких поряд з подразненням 
коркових структур відбувалося і залучення діенцефальних і діенцефально-стовбурових 
відділів головного мозку. Картина ЕЕГ таких хворих характеризувалася наявністю па-
роксизмів тета- і дельта-хвиль з акцентом у передніх проекціях, які виступали на фоні 
нормально виражених або дезорганізованих коркових ритмів. Найчастіше така карти-
на ЕЕГ реєструвалася при функціональних навантаженнях. Однак у хворих з вираже-
ними порушеннями з боку серцевої діяльності і слухової функції вона реєструвалася 
і при фоновому запису. У таких хворих часто мав місце і низькоамплітудний альфа-
ритм (до 25 мкВ) як при фоновому записі, так і під час функціональних навантажень. 

Проведені дослідження показали наступне. Виявлено, що серед хворих на СНП 
радіаційного генезу і практично нормальною ЕКГ (група А) кількість пацієнтів гру-
пи "к" становила 54,5;%,'а "д" - 55,5 % (рис. 3.20). Серед хворих з помірними пору-
шеннями серцевої діяльності (Б) такі значення становили: "к" — 28,6 % і "д" — 71,4 % 
відповідно. У хворих з виразними порушеннями серцевої діяльності (В) розподіл по 
групах мав такий вигляд: "к" - 20,0 %, "д" - 80,0 % відповідно. 

Таким чином, у міру погіршення серцевої діяльності відсоток виявлення більш 
глибоких дисфункцій з боку ЦНС зростав. Крім того, у всіх групах обстежених нами 

к д к д к д 

А Б В 
Рис. 3.20. Розподіл осіб, які мали контакт з радіацією за даними ЕЕГ залежно від стану серце-
вої діяльності. Позначення: К — зацікавленість кори головного мозку; Д — зацікавленість пе-
реважно діенцефально-стовбурових відділів головного мозку; А — серцева діяльність в меж-
ах вікової фізіологічної норми; Б — помірні порушення серцевої діяльності; В — виражені 

порушення серцевої.діяльності 
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хворих частіше були зацікавлені 
діенцефально-стовбурові и кор-
кові відділи головного мозку, ніж 
тільки коркові. 

При аналізі результатів об-
стежених осіб з урахуванням да-
них аудіометрії (I, II, III і IV груп) 
у взаємозв'язку з картиною ЕЕГ і 
станом серцевої діяльності вияв-
лено наступне (рис. 3.21). 

Аналіз проведених дослі-
джень показав, що в обстежених 
групи А, тобто з нормальною сер-

Рис. 3.21. Розподіл осіб, які мали контакт з радіацією у ц е в о ю діяльністю, спостерігаєть-
взаємозв'язку із станом слуху та серцевої діяльності: с я т е н д е н ц і я до більш частого за-

позичення такі, як і на рис. 3.20 лучения в процес діенцефально-
стовбурових і коркових структур головного мозку, ніж тільки коркових, в групах III 
і IV. Однак, у міру погіршення серцевої діяльності, значно частіше спостерігається 
залучення в процес діенцефально-стовбурових структур як при нормальній слухо-
вій функції (І група), так і, більшою мірою, при СНП. Причому, якщо в обстежених з 
нормальною серцевою діяльністю (група А), але з початковою СНП (II група) явища 
подразнення коркових структур головного мозку, а також діенцефально-стовбурових 
і коркових виявлені практично в однаковій кількості спостережень (відповідно 46,7 
і 53,3 %), то у хворих з вираженими порушеннями серцевої діяльності (група В) ці 
співвідношення становили 18,2 і 81,8 %. 

З рис. 3.21 також видно, що у міру погіршення серцевої діяльності (група А, Б, 
В) і слухової функції (групи I, II, III, IV) спостерігається зменшення кількості осіб із 
зацікавленістю тільки коркових структур головного мозку (крива "к") і збільшуєть-
ся кількість пацієнтів з порушеннями діенцефально-стовбурових і коркових відділів 
(крива "д"). 

На основі отриманих даних можна зробити висновок, що в осіб з СНП і порушен-
нями серцевої діяльності радіаційне опромінення після аварії на ЧАЕС має патоло-
гічний вплив як на коркові так і, особливо, на діенцефально-стовбурові відділи голов-
ного мозку, причому цей вплив, очевидно, здійснюється як прямо, так і опосередковано. 

Отримані нами дані співзвучні з результатами досліджень інших авторів. Так, за 
даними О. О. Марцинкевича (1998), через 7-10 років після аварії на ЧАЕС у ліквіда-
торів її наслідків виявляються ознаки органічного ураження головного мозку, які свід-
чать про наявність у них енцефалопатії з прогредієнтним і прогресуючим характером 
протікання. Автор виявив значне накопичення радіонуклідів цезію-137 в тканинах го-
ловного мозку померлих ліквідаторів, насамперед - у стовбурі мозку, мозочку, діен-
цефальній ділянці і підкоркових ядрах. Автор робить висновок, що мозкові зміни у 
ліквідаторів у віддаленому періоді, крім уже відомих причин (гемодисциркуляція, ен-
дотоксикація, аутонейроімунні зміни), є результатом тривалого внутрішнього опромі-
нення, оскільки шкідливий вплив радіації зберігається за рахунок інкорпорованих ра-
діонуклідів у мозковій тканині; проживання ліквідаторів на радіаційно-забруднених 
територіях призводить до додаткової інкорпорації радіонуклідів у структури мозку. 

Представлені дані можуть бути корисними для розуміння патогенетичних меха-
нізмів СНП радіаційного генезу і сприяти розробці і призначенню цілеспрямованої 
патогенетичної терапії цієї категорії хворих. 

А Б В 
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Розділ 4 
КЛІНІКО-ЕЛЕКТРОФІЗЮЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ У ХВОРИХ НА 

ХРОНІЧНІ ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОРУШЕННЯ ГОЛОСУ, 
ЯКІ МАЛИ КОНТАКТ З РАДІАЦІЄЮ, ТА ЇХНЄ ЛІКУВАННЯ 

4.1. ч а с о в і п о к а з н и к и к с в п у л і к в і д а т о р і в 
і о с і б , я к і п р о ж и в а ю т ь 

в у м о в а х р а д і а ц і й н о г о з а б р у д н е н н я , 
з х р о н і ч н и м и ф у н к ц і о н а л ь н и м и п о р у ш е н н я м и г о л о с у 

Останнім часом інтерес до проблеми впливу іонізуючого випромінювання на ор-
ганізм людини різко збільшився у зв'язку з наслідками ядерної катастрофи на ЧАЕС, 
після якої спостерігається значне зростання різних захворювань, у тому числі нервово-
психічних розладів та порушень голосової системи. 

Дослідження впливу радіації на функцію різних органів і систем в організмі лю-
дей, які піддалися радіаційному впливу в результаті Чорнобильської трагедії, має не-
абиякий інтерес з точки зору виявлення змін на якомога ранній стадії. 

У цьому відношенні можуть бути корисними методи клінічної аудіології. Так, ві-
домо,-що за електричними аудіометричнимй відповідями стовбура мозку можна об'-
єктивно оцінити його функціональний стан у людей. Автори надають великого діа-
гностичного значення СВП в оцінці дисфункцій не тільки слухового аналізатора, але 
й для виявлення ранніх порушень функції структур стовбура мозку. 

У поодиноких.роботах відзначалось, що при дії радіації досить часто у людей ви-
никають і голосові розлади. Крім того, незважаючи на загальновідомий зв'язок між 
голосом, слухом та мовою, у літературі немає даних про стан центральних відділів 
слухового аналізатора в осіб з порушеннями голосу, які мали контакт з радіацією в 
результаті аварії на ЧАЕС. 

У зв'язку зі сказаним нами і було проведене обстеження та аналіз показників 
КСВП у хворих на ХФПГ, які мали контакт з радіацією (ліквідатори та особи, які по-
стійно проживають,протягом 8—9 років на забруднених радіонуклідами територіях). 

Для вирішення поставленої мети було обстежено 71 чоловік (37 ліквідаторів та 
34 жителі забруднених територій) у віці від 23 до 45 років з різними відхиленнями з 
боку голосоутворення (хронічні функціональні гіпотонусні дисфонії, хронічні функці-
ональні афонії, хронічні фонастенії). У переважної більшості таких хворих вони про-
ходили на тлі хронічних субатрофічних ларингітів, фарингітів та ін.). З аналізу були 
виключені особи, які мали в анамнезі черепно-мозкову травму, нейроінфекцію, тяжкі 
інфекційні захворювання, які впливають на стан ЦНС. Крім того, до вибірки не уві-
шли обстеження з вираженими артефактами (Шидловська 1995, 1996). 

Контрольною групою служили 20 практично здорових осіб з нормальною слу-
ховою функцією у віці від 18-20 років без відхилень в голосоутворюючому апараті. 
Усього обстежено 91 особу. 

При аналізі скарг досліджуваних хворих установлено, що поряд з наявністю у них 
хрипоти голосу різного ступеня аж до його відсутності мали місце скарги на запамо-
рочення (88,7 %), головний біль (84,5 %), швидку втому (46,4 %), зниження праце-
здатності (29,6 %), порушення сну (57,7 %), підвищену дратівливість (87,3 %), погір-
шення пам'яті (35,2 %), підвищення артеріального тиску (59,2 %) та ін. (рис. 4.1). 

189 



Тому всім досліджуваним хворим поряд з комплексним фоніатричним обстеженням 
проводилось дослідження КСВП, ДСВП, ЕЕГ та РЕГ. 

Отримані нами середньостатистичні величини латентних періодів компонентів 
КСВП у здорових осіб з нормальним слухом без патології в голосоутворюючому апа-
раті, а також у ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС з ХФПГ представлені в табл. 4.1. 

Таблиця 4.1 
Латентн і періоди компонент ів К С В П у ліквідаторів з ХФПГ, а також у осіб з н о р м а л ь н и м слухом 

без патологі ї в. голосоутворюючій системі 

Компоненти 
КСВП Вухо 

Середньостатистичні величини (М ± т ) компонентів КСВП, мс Компоненти 
КСВП Вухо 

Контрольна група Ліквідатори з ХФПГ t 

І 
D 1 ,65 ± 0 , 0 2 1 ,69 ± 0 , 0 3 1,11 

І 
S 1 , 6 4 ± 0 , 0 2 1 ,68 ± 0 , 0 4 0 , 8 9 

II 
D 2 , 7 3 ± 0 , 0 2 2 , 8 2 ± 0 , 0 2 * 3 , 2 1 

II 
S 2 , 7 4 ± 0 , 0 3 2 , 8 4 ± 0 , 0 2 * 2 , 7 8 

III 
D 3 , 8 1 ± 0 , 0 4 4 , 2 3 ± 0 , 0 5 * * 6 , 5 6 

III 
S 3 , 7 9 ± 0 , 0 6 4 , 2 5 ± 0 , 0 6 * 5 ,41 

IV 
D 5 ,01 ± 0 , 0 4 5 ,31 ± 0 , 0 1 * * 7 , 3 2 

IV 
S 5 , 0 2 ± 0 , 0 3 5 , 2 9 ± 0 , 0 4 * 5 , 4 

V 
D 5 , 5 9 ± 0 , 0 4 6 , 0 8 ± 0 , 0 5 * 7 , 6 6 

V 
S 5 , 6 1 ± 0 , 0 3 6 , 0 4 ± 0 , 0 6 * 6 , 4 2 

П р и м і т к а , t — к о е ф і ц і є н т д о с т о в і р н о с т і р і з н и ц і м і ж з н а ч е н н я м и в і д п о в і д н и х п о к а з н и к і в 

л і к в і д а т о р і в з Х Ф П Г п о р і в н я н о з к о н т р о л ь н о ю г р у п о ю ; * — р < 0 ,05; ** — р < 0,01. 

Скарги хворих 

П і д в и щ е н и й A T 

П о г і р ш е н н я п а м ' я т і 

П і д в и щ е н а 
д р а т л и в і с т ь 

П о р у ш е н н я с н у 

З н и ж е н н я 

п р а ц е з д а т н о с т і 

Ш в и д к а в т о м а 

Г о л о в н и й б і л ь 

З а п а м о р о ч е н н я 

П о р у ш е н н я г о л о с у 

100 
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Р и с . 4 . 1 . Р о з п о д і л с к а р г х в о р и х н а Х Ф П Г , я к і м а л и к о н т а к т з р а д і а ц і є ю 
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Таблиця 4.2 
Міжпікові інтервали КСВП у ліквідаторів з ХФПГ та в осіб контрольної групи (М ± т ) 

Міжпікові інтер-
вали Вухо j 

Середньостатистичні показники (М ± т ) міжпікових інтервалів КСВП, мс . Міжпікові інтер-
вали Вухо j 

Контрольна група Ліквідатори з ХФПГ t 

І - Ш 
d ; 2,17 ±0 ,04 2,54 ±0,03* 7,4 І - Ш s ? 2,16 ±0 ,03 2,56 ± 0,05* 6,89 

III-V 
D 1,78 ±0 ,03 1,87 ±0 ,06 1,34 III-V 
S .1,82 ±0 ,04 1,79 ±0 ,04 0,53 

I -V 
d 3,94 ± 0,02 4,39 ± 0,02* 16,07 I -V 
S 3,96 ± 0,02 4,37 ±0,03* 11,39 

П р и м і т к а , t — коефіц ієнт достов ірност і р ізниці м і ж значеннями в ідпов ідних показників лікві-
даторів з Х Ф П Г пор івняно з контрольною групою; * — р < 0,01. 

Із наведених у табл. 4.2 даних видно, що у ліквідаторів з порушеннями в голосо-
утворюючій системі спостерігається достовірне збільшення латентних періодів II, III, 
IV та V хвиль КСВП порівняно з особами контрольної групи. Так, латентність V хвилі 
КСВП у ліквідаторів з ХФПГ порівняно з контрольною групою достовірно (Р<0,01) 
збільшилась справа і зліва відповідно до (6,08±0,05) і (6,04±0,06) мс, що свідчить про 
значну зацікавленість стовбурових структур мозку у таких хворих. Звертає на себе 
увагу і достовірне (Р<0,05) збільшення латентного періоду II хвилі КСВП цих хворих 
порівняно з особами контрольної групи. 

Багато авторів надають великого значення аналізу міжпікових інтервалів КСВП, 
які не залежать від сили збудження в широкому діапазоні інтенсивності. Тому нами 
були визначені міжпікові інтервали І—III, III—V, І—V КСВП та обчислені їхні серед-
ньостатистичні значення. Подовження міжпікових інтервалів КСВП свідчить про на-
явність патологічних змін у стовбурі мозку. 

. Таблиця 4.3 
Латентні періоди компонентів КСВП у жителів забруднених територій з ХФПГ та осіб з нормальним 

слухом без патології в голосоутворюючій системі 

Компоненти 
КСВП Вухо 

Середньостатистичні показники (М ± т ) компонентів КСВП, мс 
Компоненти 

КСВП Вухо 
Контрольна група Жителі забруднених тери-

торій з ХФПГ t 

І 
D 1,65 ±0 ,02 1,68 ± 0,02 1,07 

І 
S 1,64 ±0 ,02 1,66 ±0 ,02 0,71 

II 
D 2,73 ± 0,03 2,86 ± 0,04* 2,28 . 

II 
S 2,74 ± 0,03 2,85 ± 0,03* 2,62 

III 
D 3,81 ±0 ,04 4,18 ± 0,03** 7,40 

III 
. S 3,79 ± 0,06 4,17 ±0,02** 6,33 

IV 
D 5,01 ± 0,04 5,19 ±0 ,04* 3,1.6 

IV 
S 5,02 ± 0,03 5,21 ± 0,03* 4,52 

V 
D 5,59 ± 0,04 5,99 ± 0,07** 5,0 

V 
S 5,61 ± 0,03 5,98 ± 0,06** . 5,52 

П р и м і т к а , t — коефіцієнт достовірност і р ізниці м іж значеннями в ідповідних показників жите -
лів забруднених територій з Х Ф П Г порівняно з контрольною групою;* — р < 0,05; ** — р < 0,01. 

Приблизно такі ж дані отримані нами і у жителів забруднених територій з ХФПГ 
(табл. 4.3 і 4.4). 
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Таблиця 4.4 
Міжпікові інтервали КСВП у жителів забруднених територій з ХФПГ та осіб контрольної групи 

МІЖПІКОВІ 
інтервали Вухо 

Середньостатистичні показники (М ± ш) міжпікових інтервалів КСВП, мс 
МІЖПІКОВІ 
інтервали Вухо 

Контрольна група Жителі забруднених 
територій з ХФПГ t 

і - ш D 2,17 ±0,04 2,52 ± 0,03' 7,0 
і - ш 

S 2,16 ± 0,03 2,51 ±0,04 ' 7,0 

I I I - V 
D 1,78 ±0,03 1,81 ±0,02 0,83 

I I I - V 
S 1,82 ±0,04 . 1,81 ±0,05 0,16 

1 - У 
D 3,94 ± 0,02 4,31 ±0,03* 10,28 

1 - У 
S 3,96 ± 0,02 4,32 ± 0,02* 12,86 

П р и м і т к а , t — коефіцієнт достовірност і р ізниці м і ж значеннями в ідповідних показників жите -
лів забруднених територій з Х Ф П Г порівняно з контрольною групою; * — р < 0,01. 

У значній мірі в обстежених хворих було порушено і мозковий кровообіг як у каро-
тидній, так і вертебрально-базилярній системах, про що детальніше буде наведено далі. 

Обчислені нами середньостатистичні величини міжпікових інтервалів КСВП у 
ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС з порушеннями голосу та осіб контрольної гру-
пи наведено в табл. 4.2. Достовірне (Р<0,01) збільшення міжпікового інтервалу І—V 
КСВП справа і зліва відповідно до (4,39±0,02) і (4,37±0,03) мс свідчить про зацікавле-
ність стовбурових структур головного мозку у ліквідаторів з ХФПГ, що підтверджено 
даними електроенцефалографії. 

На ЕЕГ у досліджуваних хворих в більшості випадків спостерігалися зміни в ді-
енцефальній та діенцефально-стовбуровій ділянці. У всіх хворих виявлені ознаки по-
рушення функціонального стану ЦНС у вигляді подразнення кіркових структур на 
фоні зниження біоелектричної активності головного мозку." 

Таким чином, проведені дослідження свідчать про значні зміни в ЦНС, зокрема 
в стовбурі мозку, у хворих на ХФПГ, які мали контакт з радіацією, що доцільно вра-
ховувати при їх лікуванні. 

Латентності піків II та V хвиль та міжпіковий інтервал І:—V КСВП можуть слу-
жити об'єктивним критерієм при вирішенні питань трудової експертизи у ліквідато-
рів наслідків аварії на ЧАЕС та жителів забруднених територій з порушеннями голосу. 

4.2. х а р а к т е р и с т и к а п о к а з н и к і в д о в г о л а т е н т н и х с л у х о в и х 
в и к л и к а н и х п о т е н ц і а л і в у о с і б , я к і п о с т р а ж д а л и в р е з у л ь т а т і 
а в а р і ї н а ч а е с , з х р о н і ч н и м и ф у н к ц і о н а л ь н и м и п о р у ш е н н я м и 

г о л о с у 

Чорнобильська катастрофа створила трагічний полігон на величезній те-
риторії. Накопичений багатьма вченими досвід свідчить про порушення з боку різ-
них органів і систем, які виникли у ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС та жителів 
забруднених радіонуклідами територій. 

Відомо також, що довголатентні слухові викликані потенціали об'єктивно відо-
бражають стан не тільки кіркового відділу слухового аналізатора, але і функціональ-
ний стан кори і підкіркових структур головного мозку. У клінічній аудіології, ото-
неврології та неврології метод ДСВП використовується для об'єктивної оцінки дис-
функції невральних структур, які беруть участь у проведенні та сприйнятті слухової 
інформації, а також для оцінки функціонального стану ЦНС (Федин, Соловьев, Ил-
лариошкин, 1990; Филичев, Чевелева, Чиркина 1989). 

192 



Усе це спонукало нас провести дослідження часових, характеристик довголатент-
них (кіркових) СВП у хворих на ХФПГ, які мали контакт 'з радіацією в результаті ава-
рії на ЧАЕС 

Усього обстеженої 91 особа (37 ліквідаторів та 34 особи, які постійно проживали з 
1986 р. протягом 8—9 років на забруднених територіях), а також 20 молодих практич-
но здорових осіб з нормальним слухом без відхилень від норми в голосоутворюючо-
му апараті, які не мали контакту з радіацією, в якості контрольної групи, 

У табл. 4.5 і 4.6 наведено величини латентних періодів хвиль ДСВП у ліквідато-
рів з ХФПГ, а також у осіб контрольної групи при стимуляції тонами 1 і 4 кГц. 

Таблиця 4.5 
Латентні періоди піків хвиль ДСВП у ліквідаторів з ХФПГ та осіб з нормальним слухом без патології 

в голосоутворюючій системі при іпсилатеральній стимуляції тоном 1 кГц (М ± m) 

Компоненти 
ДСВП 

Вухо 
Середньостатистичні показники (М ± ш) піків хвиль ДСВП, мс Компоненти 

ДСВП 
Вухо 

Контрольна група Ліквідатори з ХФПГ t 

р , 
D - 67,3 ±2,7 62,8 ± 6,4 0,64 

р , S 67,1 ±2,8 64,2 ± 4,2 0,57 

N. 
D 112,3 ±3,4 112,7 ±4,3 0,07 

N. S ' 111,8 ±2,9 116,5 ±5,1 0,80 

Р 2 
D 177,8 ±4,6 .. 192,4 ± 3,8* . 2,45 

Р 2 S 181,4 ±3,9 195,2 ±3,7* 2,57 

N2 
D 258,7 ±5,1 316,2 ± 8,4** 5,87 

N2 S 260,2 ±3,4 314,5 ±7,3** 6,75 

П р и м і т к а , t — коефіцієнт достовірност і р ізниці м і ж значеннями в ідповідних показників у лік-
відаторів з Х Ф П Г порівняно з контрольною трупою; * — р < 0,05; ** — р < 0,01. 

Таблиця 4.6 
Латентні періоди піків хвиль ДСВП у ліквідаторів з порушеннями голосу та осіб з нормальним 
слухом без патології в голосоутворюючій системі при іпсилатеральній стимуляції тоном 4 кГц (М ± пі) 

Компоненти 
ДСВП 

Вухо 
Середньостатистичні показники (М ± ш) піків хвиль ДСВП, мс Компоненти 

ДСВП 
Вухо 

Контрольна група Ліквідатори з ХФПГ t 

р , 
D 68,3 ± 2,8 69,4 ± 6,7 0,15 

р , S 67,9 ± 3 , 1 67,3 ± 7,2 0,08 

N . 
D 113,7 ± 3 , 4 115,2 ± 4 , 3 0,27 

N . S 114,9 ± 4 , 9 117,3 ± 5 , 1 0,36 

Р 2 
D 182,1 ± 4 , 5 189,9 ± 8 , 2 0,83 

Р 2 S 179,8 ± 5 , 1 195,1 ± 8 , 6 1,55 

N2 • 
D 259,8 ± 4,7 328,3 ± 8,2* 7,25 

N2 • S 261,4 ± 3 , 9 . 321,5 ± 8 , 1 * 6,69 

П р и м і т к а , t — коефіц ієнт достовірност і різниці м і ж значеннями в ідповідних показників у лік-
відаторів з Х Ф П Г пор івняно з контрольною групою; * — р < 0,05; ** — р < 0,01. 

Наведені дані свідчать про те, що латентність компонентів РІ і N1 ДСВП у обсте-
жених ліквідаторів з ХФПГ практично не відрізняються від таких у осіб контрольної 
групи при іпсилатеральній стимуляції тонами як 1, так і 4 кГц. Однак спостерігалось 
достовірне (Р<0,05) збільшення латентного періоду піка хвилі Р2 ДСВП при обох ти-
пах стимуляції у обстежених осіб з ХФПГ, які мали контакт з радіацією (ліквідаторів) 
порівняно зі значенням цього показника в контрольній групі. Так, при стимуляції то-
ном 1 кГц латентність компонента Р2 ДСВП у досліджуваних хворих справа і зліва 
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достовірно збільшилась відповідно до (192,4±3,8) та (195,2±3,7) мс, а при стимуляції 
тоном 4 кГц — до (199,9±3,2) та (195,1±3,6) мс. 

Що ж стосується латентного періоду N2 ДСВП, то він достовірно (Р<0,01) був по-
довжений у ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС з ХФПГ при іпсилатеральній сти-
муляції тоном 1 кГц до (316,2±8,4) справа та (314,5±7,3) мс зліва, а при 4 кГц — до 
(328,3±8,2) і (321,5±8,4) мС справа і зліва відповідно при інтенсивності звукового сти-
мулу 40 дБ над порогом чутливості. 

Практично такі ж дані по часових характеристиках компонентів ДСВП отримані 
і у хворих на ХФПГ, які постійно проживали з 1986 р. на забруднених радіонукліда-
ми територіях (табл. 4. 7 і 4. 8). 

Таблица 4.7 
Латентні періоди піків хвиль ДСВП у жителів забруднених територій з ХФПГ та осіб з нормальним 

слухом без патології в голосоутворюючій системі при іпсилатеральній стимуляції тоном 1 кГц 

Компоненти 
ДСВП 

Середньостатистичні показники (M ± ш) піків хвиль ДСВП, мс 
Компоненти 

ДСВП 
Вухо 

Контрольна група 
Жителі забруднених територій з 

ХФПГ 
t 

D 67,3 ± 2,7 67,9 ± 4,9 0,1 
Р1 S 67,1 ±2,8 67,5 ± 3,8 0,08 

D 112,3 ±3,4 107,8 ±4,2 0,83 
S 111,8 ±2,9 111,4± 6,3 0,06 
D 177,8 ±4,6 186,2 ± 7,4 0,97 

Р 2 S 181,4 ±3,9 184,8 ± 4,9 0,54 

N2 
D 258,7 ±5,1 292,1 ± 5,4* 4,495 

N2 . S 260,2 ± 3,4 288,2 ± 4,6* 4,895 

П р и м і т к а , t — коефіцієнт достовірност і р ізниці м і ж значеннями в ідповідних показників у ж и -
телів забруднених територ ій з Х Ф П Г порівняно з контрольною групою, * — р < 0,05. 

Таблиця 4.8 
Латентні періоди піків хвиль ДСВП у жителів забруднених територій з ХФПГ та осіб з нормальним 

слухом без патології в голосоутворюючій системі при іпсилатеральній стимуляції тоном 4 кГц 

Компоненти 
ДСВП 

Вухо 
Середньостатистичні показники (М ± ш) піків хвиль ДСВП, мс 

Компоненти 
ДСВП 

Вухо 
Контрольна група 

Жителі забруднених терито-
рій з ХФПГ 

t 

р , 
D 68,3 ± 2,8 68,9 ± 5,7 0,09 

р , S 67,9 ±3 ,1 68,2 ± 6,4 0,04 

N . 
D 113,7 ±3 ,4 113,1 ±4,7 ОД 

N . S 114,9 ±4 ,2 114,6 ±5,8 0,04 

Р 2 
D 182,1 ±4 ,5 186,8 ±9 ,2 0,46 

Р 2 S 179,8 ±5 ,1 190,2 ±7,8 1,12 

N 2 
D 259,8 ± 4,7 308,2 ±7,9** 5,27 

N 2 S 261,4 ±3 ,9 304,7 ± 6,4** 5,78 

П р и м і т к а , t — коефіцієнт достов ірност і р ізниці м і ж значеннями в ідповідних показників у ж и -
телів забруднених територ ій з Х Ф П Г пор івняно з контрольною групою, * — р < 0,05. 

Збільшення латентного періоду компонента N2 ДСВП у ліквідаторів та жителів 
забруднених територій з хронічними функціональними порушеннями голосу порів-
няно з контрольною групою свідчило про зміни в кірковому відділі слухового аналі-
затора у таких хворих, а також дисфункцію кіркових медіоенцефальних структур го-
ловного мозку. 
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На ЕЕГ у переважної більшості досліджуваних хворих, на підтвердження сказа-
ного, були виявлені зміни в діенцефальній та діенцефально-стовбуровій ділянці, а та-
кож ознаки порушення функціонального стану ЦНС у вигляді подразнення кіркових 
мезодіенцефальних структур на фоні зниження електричної активності мозку. 

Співставляючи отримані дані з результатами обстеження хворих на ХФПГ, які не 
мали контакту з радіацією, було виявлено наступне. Практично у всіх ліквідаторів та 
жителів забруднених територій з порушеннями голосу спостерігалися більш вираже-
ні зміни в характеристиках КСВП і ДСВП. 

У обстежених пацієнтів з ХФПГ, які мали контакт з радіацією, спостерігалося та-
кож більш значне зниження біоелектричної активності головного мозку з виражени-
ми загальномозковими порушеннями біотоків і ознаками залучення діенцефально-
стовбурових структур. Уже на фоновому запису ЕЕГ у таких хворих мали місце па-
роксизми низькочастотних альфа- та бета-хвиль, повільні дельта- і тета-хвилі з заго-
стреними верхівками. Такі зміни мали дифузний характер та спостерігалися у всіх 
відведеннях, вони значно підсилювались при функціональних навантаженнях, особли-
во при гіпервентиляції. Часто на ЕЕГ таких хворих спостерігались комплекси "гострий 
пік — повільна хвиля". Більш вираженими у них були і ознаки подразнення кіркових 
структур головного мозку, часто зі згладженістю зональних розбіжностей та явища-
ми дезорганізації і десинхронізації основних ритмів. Ступінь засвоєння нав'язаних 
ритмів у таких пацієнтів завжди був низьким та ареактивним. 

У значній мірі у хворих на ХФПГ, які мали контакт з радіацією, було порушено і 
мозковий кровообіг, про що більш детально буде висвітлено в наступному параграфі. 

Таким чином, результати виконаних досліджень свідчать, що під дією радіацій-
ного випромінення наступають значні зміни в показниках СВП та ЕЕГ у хворих на 
ХФПГ, які мали контакт з радіацією внаслідок аварії на ЧАЕС. 

4. 3. с т а н ц е р е б р а л ь н о ї г е м о д и н а м і к и у х в о р и х н а х р о н і ч н і 
ф у н к ц і о н а л ь н і п о р у ш е н н я г о л о с у , я к і п о с т р а ж д а л и в н а с л і д о к 

а в а р і ї н а ч а е с , к о м п л е к с н и й п і д х і д д о ї х н ь о г о л і к у в а н н я 

Дослідженню впливу іонізуючої радіації на здоров'я людини присвячено багато 
робіт, які свідчать про велику кількість різних порушень, що виникають унаслідок дії 
такого фактора на організм. Особливої актуальності набувають такі обстеження піс-
ля Чорнобильської катастрофи. І тим більш важливі пошуки підходів до лікування 
хворих з різними захворюваннями, які виникли або ускладнилися під впливом раді-
ації. Це в повній мірі стосується патології голосоутворення, тим більше, що пробле-
ма реедукації голосової функції залишається актуальним питанням отоларингології. 

Відомо, що радіація має великий вплив на серцево-судинну систему. Тому у хворих 
на ХФПГ, які мали контакт з радіацією, нами було проведено обстеження стану мозко-
вих судин каротидного та вертебробазилярного басейнів за даними реоенцефалографії. 

Уже якісний аналіз РЕГ-кривих показав, що у ліквідаторів та жителів забрудне-
них територій поряд з порушеннями голосу спостерігаються значні зміни в судинах 
головного мозку, які відображають здебільшого підвищення тонусу мозкових судин і 
утруднення венозного відтоку, явища ангіоспазму та зниження пульсового кровона-
повнення. У таких хворих нерідко спостерігається ангіоспазм в судинах, як в каро-
тидній (54,8 %), так і вертебрально-базилярній (80,3 %) системах. Мали місце і до-
даткові хвилі на РЕГ-кривій. 
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У 90,1 % досліджуваних хворих спостерігалося зниження в тій чи іншій мірі пуль-
сового кровообігу в вертебрально-базилярній системі. Майже в усіх таких хворих 
мали місце і скарги не тільки на захриплість голосу, але й на запаморочення (88,7 % 
випадків). 

Відомо, що нервові клітини ЦНС не мають запасу кисню та корисних речовин, 
тому вони потребують постійного постачання кисню і видалення продуктів обміну 
та вуглекислого газу, що забезпечується нормальним функціонуванням церебральної 
гемодинаміки. При цьому вся складна система церебральної гемодинаміки в кінцево-
му результаті залежить від стану просвіту мозкових судин. Цим пояснюється інтерес 
дослідників до вивчення стану судин головного мозку, особливо в осіб, які мали кон-
такт з радіацією. Багато дослідників виявили значні зрушення в судинній системі під 
дією іонізуючої радіації. 

Показники реоенцефалографії каротидної та вертебрально-базилярної систем об-
стежених нами хворих наведені відповідно в табл. 4.9 і 4.10. Із представлених таблиць 
видно, що як у ліквідаторів аварії на ЧАЕС, так і у жителів забруднених територій з 
порушеннями голосу спостерігається виражене підвищення тонусу мозкових судин, 
про що свідчить достовірне збільшення тривалості анакроти РЕГ-хвилі як в каротид-
ній, так і вертебрально -базилярній системах. У ліквідаторів цей показник становив у 
каротидній системі справа та зліва відповідно (0,18±0,02) та (0,19±0,01) с, а у жителів 
забруднених територій — (0,20±0,01) та (0,19±0,02) с. В системі хребетних артерій ці 
значення були рівні (0,18±0,03) та (0,19±0,04) с , (0,22±0,02) і (0,23±0,03) с відновідно. 

Таблиця 4.9 
Показники реоенцефалографії каротидної системи у хворих з порушеннями голосу, які мали 

контакт з радіацією (М ± пі) 
Групи обсте-

жених 
Сторона 

Середньостатистичні (М ± ш) величини РЕГ-кривої Групи обсте-
жених 

Сторона а, с Р а ДКІ, % ДСІ, % Рі 

Контрольна 
група 

справа 0,110±0,002 0,46±0,02 15,30±0,34 51,4±2,5 59,3±2,8 1,21±0,03 Контрольна 
група зліва 0,103±0,002 0,47±0,01 17,9±0,29 51,5±2,2 58,9±2,4 1,22±0,02 

Ликвідатори 
справа 0,18±0,02* 0,59±0,03* 24,2± 1,16* 79,4± 1,78* 81,7±2,13* 1,24±0,03 

Ликвідатори 
зліва 0,19±0,01** 0,58±0,02* 25,1±2,13* 80,1±1,69* 82,9±2,21* 1,23±0,02 

Жителі за-
бруднених 

терериторій 

справа 0,20±0,01** 0,59±0,04* 26,1±1,17* 78,9±1,81* 80,4±3,11* 1,22±0,06 Жителі за-
бруднених 

терериторій зліва 0,19±0,02** 0,57±0,03* 25,4±2,18* 78,3±1,59* 80,9±2,28* 1,24±0,05 

П р и м і т к а . Показники в ідрізняються від контрольних значень з достов ірн істю (р < 0,05)* та 
(р < 0,01)**. 

Таблиця 4.10 
Показники реоенцефалографії вертебрально-базилярної системи у хворих з порушеннями голосу, 

які мали контакт з радіацією (М ± ш) 

Групи обсте-
жених Сторона 

Середньостатистичні (М ± ш) величини РЕГ-кривої Групи обсте-
жених Сторона 

а, с Р а . ДКІ, % ДСІ, % Рі 

Контрольна 
група 

справа 0,110±0,006 0,49±0,02 14,9±0,72 51,7±2,4 59,8±5,6 1,21±0,07 Контрольна 
група зліва 0,10±0,04 0,48±0,05 17,2±0,43 51,6±2,6 61,2±4,8 1,19±0,06 

Ликвідатори 
справа 0,18±0,03* 0,57±0,05* 34,2± 1,3 8* 86,2±4,5** 87,2±4,6** 0,74±0,06* 

Ликвідатори 
зліва 0,19±0,04** 0,58±0,06* 35,4±1,36* 87,2±5,1** 87,9±5,2** 0,75±0,06* 

Жителі за-
бруднених 

терериторій 

справа 0,22±0,02** 0,59±0,07* 37,2±1,48* 90,1±2,2** 91,2±2,3** 0,56±0,03** Жителі за-
бруднених 

терериторій зліва 0,23±0,03** 0,56±0,06* 38,1±1,32* 89,9±2,7** 90,3±2,4** 0,59±0,02** 

П р и м і т к а . Показники в ідр ізняються від контрольних значень з достов ірн істю (р < 0,05)* та 
(р<0,01)**. 
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Про підвищення судинного тонусу у досліджуваних хворих свідчили і показ-
ники дикротичного індексу. Так, у ліквідаторів з порушеннями голосу він становив 
(79,4± 1,78) та (80,1±1,6) % у фронтомастоїДальному, (86,2±4,5) та (87,2±5,1) % в окці-
питомастоїдальному відведеннях справа та зліва відповідно, тобто він значно і досто-
вірно перевищував норму. Приблизно такі ж значення ДКІ мали місце у хворих на 
ХФПГ, які проживають на забруднених територіях. 

Що ж стосується венозного відтоку, то у обстежених нами хворих має місце його 
порушення, яке проявляється на РЕГ подовженням катакротичної фази та збільшен-
ням діастолічного індексу. 

Так, у значній мірі був утруднений венозний відтік у хворих на ХФПГ, які прожи-
вають на забруднених в результаті аварії на ЧАЕС територіях. Про це свідчить досто-
вірне подовження катакроти до (0,59±0,04) та (0,57±0,03) с справа і зліва відповідно в 
системі сонних артерій, а в системі хребетних артерій — до (0,59±0,07) та (0,56±0,06) с. 
ДСІ в каротидній та вертебробазилярній системах у цих хворих справа та зліва до-
рівнював відповідно (80,4±3,11) та (80,9±2,28) %; (91,2±2,3) та (90,3±2,4) %. Подібні 
показники спостерігалися і у ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС, які страждають 
порушеннями голосу. 

Виражені зміни відзначені і в стані пульсового кровонаповнення в системі хре-
бетних артерій, особливо у хворих на ХФПГ, які постійно проживають з 1986 р. про-
тягом 8-9 років на забруднених в результаті аварії на ЧАЕС територіях. У таких хво-
рих реографічний індекс у вертебрально-базилярній системі становив справа і зліва 
відповідно (0,56±0,03) та (0,59±0,02). У ліквідаторів з порушеннями голосу цей по-
казник дорівнював (0,7±0,06) справа і (0,75±0,06) зліва. 

Зазначимо, що майже в усіх хворих на ХФПГ, що мали контакт з радіацією, були 
виявлені значні гемоциркуляторні зміни в судинах вертебрально-базилярної системи, 
спостерігалося значне подовження латентного періоду V хвилі КСВП до (6,22±0,05) 
мс. Усе це свідчить не тільки про значні зміни в стовбуромозкових структурах слухо-
вого аналізатора, але й взагалі наявність патологічних змін у стовбурі головного моз-
ку, які, очевидно, виникли під дією іонізуючої радіації. Підтвердженням сказаного є 
наявність змін в діенцефальних та діенцефально-стовбурових відділах головного моз-
ку за даними ЕЕГ. Такі хворі, як правило, скаржилися на запаморочення, швидку вто-
му, головний біль, поганий сон та ін. 

У хворих на ХФПГ з наявністю ангіоспазму в каротидній системі на тлі значного 
підвищення тонусу мозкових судин та утруднення венозного відтоку характерним було 
подовження латентності компонента N2 ДСВП при іпсилатеральній стимуляції тока-
ми 1 і 4 кГц відповідно до (3,19±7,4) та (328,2±5,3) мс. Такі хворі у більшості випадків 
скаржилися на головний біль, підвищену дратівливість та високий артеріальний тиск. 

Таким чином, у досліджуваних хворих на ХФПГ, які мали контакт з радіацією, у 
значній мірі страждає і мозковий кровообіг. 

За даними ЕЕГ, у досліджуваних групах хворих ми спостерігали значне зниження 
біоелектричної активності головного мозку (87,3 %) з наявністю змін в діенцефаль-
них (64,8 %) та діенцефально-стовбурових (40,8 %) його відділах, а також виражене 
подразнення кіркових структур (98,5 %), про що вже було зазначено раніше. Як було 
сказано раніше, майже в усіх досліджених хворих виявлені відхилення від норми і в 
показниках коротколатентних (стовбуромозкових) та довголатентних (кіркових) СВП. 
Тому поряд з фоніатричним лікуванням (вливання в гортань, вібромасаж гортані, ін-
галяції, курс фонопедії) ліквідаторам наслідків аварії на ЧАЕС та жителям забрудне-
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них територій з ХФПГ проводився курс медикаментозної терапії з урахуванням вияв-
лених змін за даними КСВП, ДСВП, ЕЕГ та РЕГ, а також скарг хворих. 

Перш за все, з метою дезінтоксикації таким хворим призначали гемодез 200,0 
внутрішньокрапельно кожен день 3—4 рази на курс в залежності від стану РЕГ-кривої 
під контролем AT. 

Практично ми застосували при лікуванні хворих на ХФПГ, які мали контакт з ра-
діацією, принципи-розробленого нами комплексного лікування, що викладені у відпо-
відному розділі. Слід зазначити, що більш виражені відхилення від норми в показни-
ках клініко-електрофізіологічних досліджень у таких хворих вимагали більш інтенсив-
ної медикаментозної терапії та більше часу для корекції, яка, на жаль, ішла повільно. 

Слід зауважити, що часто у хворих на ХФПГ, які мали контакт з іонізуючою радіа-
цією, спостерігаються атрофічні та субатрофічні зміни слизової орболонки верхніх 
дихальних шляхів, у тому числі глотки і гортані, що негативно відбивається на якості 
голосової функції, перебігу захворювання та загальному самопочутті пацієнтів. Хворі 
скаржаться на подразливість слизових оболонок, відчуття стягненості, сухості, пер-
шіння, печіння, відчуття "клубка" тощо. У таких випадках бажано застосовувати за-
ходи, спрямовані на покращення стану слизової оболонки та полегшення неприємних 
симптомів, що супроводжують подібні зміни. З такою метою застосовуються інгаляції, 
змащування слизової оболонки, розсмоктування відповідних таблетованих форм, по-
лоскання. У цьому плані, на нашу думку, дуже добре себе зарекомендували пастилки 
Ісла-Мінт та Ісла-Моос, які містять екстракт ісландського моху. Ці ліки безпечні, до-
бре переносяться пацієнтами, вони полегшують більшість неприємних симптомів, а 
також стимулюють вироблення секрету слизовими залозами верхніх дихальних шля-
хів та власне голосового апарату, сприяючи зволоженню його слизової оболонки. Пре-
парат має м'який протизапальний ефект, а також підсилює захист слизової оболонки 
від негативного впливу факторів зовнішнього середовища. 

Виявлені при нашому дослідженні порушення в ЦНС та мозкового кровообігу 
були враховані при визначенні тактики лікування хворих і, таким чином, поряд з міс-
цевими заходами нами були застосовані вазоактивні препарати, які покращують моз-
ковий кровообіг (папаверин, дибазол, кавінтон, стугерон, цинаризин, актовегін, інсте-
нон, серміон); препарати, що стимулюють метаболізм мозку (церебролізин, ноотропіл); 
заспокійливі препарати (нервофлюкс, персен і персен-форте, санасон, пасит, ново-
пасит, настоянка півонії, мікстура Кватера, Руссельського). Для покращення пульсо-
вого кровонаповнення та серцевої діяльності призначали сульфокамфокаїн 10 % — 
2,0 в/м № 20—30. 

Відомо, що в осіб, які мали контакт з радіацією, у значній мірі страждає й імунна 
система (Воронцова 1990; Паршков, Шахтарин, Марченко 1992; Руднев 1991). Тому 
всім хворим на ХФПГ, які мали контакт з радіацією, призначався 5 %-й розчин віта-
міну С по 2,0-3,0 в/м № 20. 

За даними В. А. Гусель та І. В. Маркової (1989), аскорбінова кислота активізує 
синтез антитіл (особливо G, А, М), СЗ-компонента, інтерферону, сприяє фагоцитозу, 
підсилює процеси міграції та хемотаксису поліморфноядерних лейкоцитів, відновлює 
їхню функцію, пригнічену під час вірусного захворювання. 

У більшості хворих на ХФПГ, які були в контакті з радіацією, мав місце і високий 
артеріальний тиск на тлі підвищеного тонусу мозкових судин та їх спазму. Такі хворі 
зазвичай скаржилися не тільки на порушення голосу, але й на головний біль у скро-
невій та потиличній ділянках, закладання та шум у вухах. Лікування таких хворих по-
трібно починати із внутрішньом'язових ін'єкцій 2 %-го розчину папаверину по 2—3 мл 
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з 0,5 %-м або 1 %-м розчином дибазолу по 1-2 мл один раз на день протягом 7-10 днів 
під контролем РЕГ і AT, а потім переходити на АТФ по 2 мл внутрішньом'язово №15-
20 на курс. Якщо тиск не зменшувався, то призначали гіпотензивні препарати (бажа-
на консультація терапевта або кардіолога). Хороший ефект у цьому плані мають такі 
препарати, як нормодйпін, каптоприл, екватор, диротон та ін. 

Хворим з низьким або нормальним артеріальним тиском призначали настоян-
ку елеутерококу по 15—ЗО крапель за 30 хвилин перед їжею вранці та вдень протя-
гом 2—4 тижнів залежно від AT або ж настоянку женьшеню по 15—20 крапель. Ві-
домо, що ці препарати не тільки підвищують AT, але й сприяють нормалізації функ-
ції імунної системи, порушення якої виявлені багатьма дослідниками у осіб, які мали 
контакт з радіацією. Але слід мати на увазі, що при збудливій ЦНС женьшень при-
значати не бажано. 

Отже, використання електрофізіологічних методів (КСВП, ДСВП, ЕЕГ, РЕГ) при 
обстеженні ліквідаторів та жителів забруднених територій з ХФПГ відкриває можли-
вість більш обгрунтованого комплексного лікування таких хворих. 

Слід також зазначити, що особливо потрібний реоенцефалографічний контроль 
в процесі лікування хворих на ХФПГ, які мали контакт з радіацією. Так, РЕГ доціль-
но проводити в динаміці тоді, коли артеріальний тиск знаходився у межах норми або 
був зниженим, а за даними РЕГ спостерігалося підвищення судинного тонусу з яви-
щами ангіоспазму судин головного мозку. У таких випадках лікування слід починати 
з призначення седативних препаратів і внутрішньом'язового введення 2 %-го розчину 
папаверину або но-шпи по 2 мл під контролем артеріального тиску до зникнення ан-
гіоспазму, а потім продовжити необхідне лікування до нормалізації РЕГ-кривої, тоб-
то до загострення її вершини, поглиблення інцизури та зміщення дикротичного зуб-
чика до середини між вершиною та ізолінією. 

У хворих на ХФПГ з наявністю змін У вертебрально-базилярній системі були скар-
ги на запаморочення, підвищену дратівливість, болі та важкість в потиличній ділянці. 
Якщо у них не було остеохондрозу, то необхідно проводити лікування сульфокамфо-
каїном (10 % — 2,0 мл) внутрішньом'язово до нормалізації РЕГ-кривої. У таких хво-
рих часто спостерігається значне утруднення венозного відтоку, тому доцільно при-
значати їм препарати,, які покращують відтік крові з артерій у вени (кавінтон, сермі-
он). Найбільш ефективним препаратом, на нашу думку, в таких випадках є кавінтон, 
який можна призначати як ентерально, так і парентерально. Також важливим еле-
ментом лікування таких хворих є призначення такого препарату, як стугероН, особли-
во у випадку, коли має місце гіпотонія або тенденція до зниження артеріального тис-
ку (оскільки препарат не впливає на AT та ЧСС). Цей лікарський засіб знижує тонус 
мозкових судин, покращує стан мозкового кровообігу, зменшує запаморочення та, що 
дуже важливо для хворих на ХФПГ, які мали контакт з радіацією, підвищує стійкість 
тканин до гіпоксії, а також має заспокійливий ефект. 

Реоенцефалографічний контроль таких хворих на ХФПГ, які мали контакт з раді-
ацією, доцільно проводити через 6 місяців після лікування, незважаючи на те, що го-
лос у них не був порушеним і не було скарг на головні болі, запаморочення і підви-
щену дратівливість. У деяких випадках при повторному обстеженні через 6 місяців у 
хворих спостерігалися зміни в показниках РЕГ, хоч у них і не було зазначених скарг. 

Реоенцефалографічний контроль таких хворих на ХФПГ доцільно проводити і в 
більш ранні терміни, особливо осіб, які перенесли психоемоційний стрес. Отже, ви-
користання реоенцефалографії в динаміці лікування хворих на ХФПГ, що мали кон-
такт з радіацією, набуває особливого значення, оскільки вони забезпечують об'єк-
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тивну оцінку динаміки лікувально-профілактичних заходів і дозволяють цілеспрямо-
вано коригувати і покращувати їх якість. 

При такому комплексному підході у хворих на ХФПГ, які мали контакт з радіаці-
єю, значно покращилась або відновилась голосова функція, зникли головні болі, роз-
дратованість та інші суб'єктивні прояви порушень з боку функціонального стану ЦНС 
та мозкового кровообігу, покращився сон та працездатність, відмічалось менше ре-
цидивів захворювання. Однак слід зазначити, що у хворих на ХФПГ, які проживали 
за межами зон, забруднених в результаті аварії на ЧАЕС, значно швидше проходить 
відновлення голосової функції, ніж у хворих, які мають контакт з радіацією або по-
стійно проживають на забруднених територіях 

Клініко-електрофізіологічні дослідження розширюють обсяг інформації про хво-
рих на хронічні функціональні порушення голосу, які мали контакт з радіацією, сприя-
ють покращанню їхньої діагностики і є надійними критеріями оцінки стану централь-
ної нервової та слухової систем, а також мозкового кровообігу, яким дослідники на-
дають великого значення. 

Проведені дослідження свідчать також про необхідність комплексного тривалого 
моніторингу населення, яке проживає на забруднених територіях. Виявлення хворих 
на ранніх стадіях захворювання дасть змогу своєчасно призначити коригуюче ліку-
вання, що дасть можливість попередити розвиток голосових порушень та глибоких 
змін у ЦНС і мозковому кровообігу в осіб, які постраждали внаслідок Чорнобиль-
ської катастрофи. 
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