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ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ 

 

       Թեմայի արդիականությունը 

Ականջի հիվանդությունների շարքում ուշագրավ տեղ են զբաղեցնում 

քրոնիկական միջին օտիտները, որոնք բերում են ծանրալսության առաջացման, 

իսկ բարդությունների դեպքում լուրջ վտանգ են սպառնում կյանքին: Ըստ տար-

բեր հեղինակների քրոնիկական միջին օտիտները շարունակում են ունենալ մեծ 

տարածվածություն` բնակչության մեջ, կազմելով 1,5-ից մինչև 5% (Մեսրոպյան 

Հ.Բ., 2013; Кочергин Г.А. и соавт., 2012; Eisenbeis J.F., Herrmann B.W., 2004):  

Ծանրալսողության դեպքերի շուրջ 30%-ը պայմանավորված է միջին 

ականջի ախտաբանությամբ (Янюшкина Е.С., 2003; Бобошко М.Ю., 2005): Առաջին 

անգամ որպես ինքնուրույն հիվանդություն քրոնիկական սեկրետոր միջին 

օտիտը (ՔՍՄՕ) նկարագրվել է 1862 թվականին Պոլիտցերի կողմից (Бурмистрова 

Т.В., 2004; Honjo J. et al., 1983): Այն բնորոշվում է երկարատև ընթացքով, դասա-

կան միջին օտիտի բուժման նկատմամբ կայունությամբ և ունի հակում կրկնում-

ների: Բացի այդ, ՔՍՄՕ-ն ընթանում է կայուն լսողության իջեցումով, որը պայ-

մանավորված է ինչպես բուն հիվանդությունով, այնպես էլ նրա հետևանքներով: 

Հիվանդության այս բնորոշ գծին տալիս են հատուկ նշանակություն` հաշվի առ-

նելով համաշխարհային բժշկության մեջ ի հայտ եկած «կյանքի որակ» հասկա-

ցողությանը: Լսողության իջեցումը` տվյալ ախտաբանության ժամանակ լինում է 

հիմնականում հիվանդի միակ գանգատը (Хаитова P.M., 2003; Бурмистрова Т.В., 

2004): Հիվանդության ախտաբանությունը չի կանխորոշում պրոցեսի ինքնուրույն 

լուծմանը, հետևաբար նաև լսողության լավացմանը: Հիվանդության ընթացքը 

բերում է անվերադարձ լսողության կորուստի և հիվանդի սոցիալ դեզադապտա-

ցիայի (Арефьева H.A.,1998; Бурмистрова Т.В., 2004): 

Վերը շարադրվածից ելնելով` պետք է եզրակացնել, որ ՔՍՄՕ-ն պետք է 

բնութագրել որպես հատուկ միջին ականջի քրոնիկական բորբոքման ձև, որն 

ունի իրեն առաջացման ուրույն մեխանիզմները, որից էլ բխում է հատուկ բու-

ժական և կանխարգելիչ միջոցառումների ընտրությունը: 

Գրականության տվյալներով ՔՍՄՕ-ն նկարագրվում է որպես մանկա-

կան տարիքի հանդիպող ամենահաճախակի հիվանդություն` վերին շնչառական 

ուղիների հիվանդություններից հետո: Կարևոր նշանակություն է տրվում այս հա-

սակի հիվանդների մոտ առաջացած լսողության խանգարմանը, որը նպաստում է 

երեխայի մտավոր թերզարգացման և սոցիալ դեզադապտացիային, իսկ չափա-

հասների մոտ ՔՍՄՕ-ով հիվանդացության մասին տվյալները ավելի քիչ են` 

հատկապես հայրենական գրականության մեջ, չնայած որ պրակտիկ գործու-

նեության ընթացքում նկատվում է հիվանդության տարածվածության միտում 

նաև այս տարիքային խմբում: 

Վերոնշյալից կարելի է եզրակացնել, որ գրականության տվյալներով մեծ 

է անդրադարձը ՔՍՄՕ-ի մասին որպես հատուկ միջին ականջի քրոնիկական 

բորբոքման ձև, որը կարող է նպաստել հատկապես մանկական հասակում 
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լսողության խնդիրների առաջացման և չնայած սրան կարևոր կլինիկական ցու-

ցանիշ է հանդիսանում նաև հիվանդության համար վեստիբուլյար ապարատի վի-

ճակը, ընդ որում վեստիբուլյար խանգարումների (ՎԽ) առկա լինելը խոսում է 

հիվանդության բարդացման հավանականության մասին: 

Վերջին տասնամյակներում արտասահմանյան հեղինակների կողմից 

ՔՍՄՕ-ի ժամանակ առկա ՎԽ-ների մասին  հետազոտումները եղել են անբավա-

րար` տալով մեզ միայն քանակական բնութագիր, իսկ հայրենական գրականու-

թյան մեջ ՎԽ-ների մասին ՔՍՄՕ-ի ժամանակ մինչև օրս տվյալներ չեն նշվում:  

Այսպիսով, տարբեր հասակային խմբերի հիվանդների մոտ ՔՍՄՕ-ի ժա-

մանակ ՎԽ-ների ախտորոշումը, ազդեցությունը հիվանդության ընթացքի վրա, 

բուժումը և հետագա կանխարգելումն ունի կարևոր արդիական գիտագործնական 

նշանակություն և ենթադրում է լուրջ վեստիբուլյար և աուդիոլոգիական հետազո-

տություններ, դրանցից բխող համալիր միջոցառումներ` կանխարգելելու հիվան-

դության առաջխաղացող  ընթացքը` վեստիբուլյար բարդություններով: 

             Հետազոտության նպատակն է ուսումնասիրել ՔՍՄՕ-ի ժամանակ վես-

տիբուլյար ֆունկցիան և տալ նրա համեմատական բնութագիրը, արտահայտման 

աստիճանը ՔՍՄՕ-ի տարբեր միկրոօտոսկոպիկ փուլերի ժամանակ, ինչպես նաև 

ելնելով Վխ-ի արտահայտման աստիճանից կանխորոշել ՔՍՄՕ-ի բուժման հե-

տագա ընթացքը: 

Նշված նպատակին հասնելու համար մեր կողմից  ուսումնասիրվել են  4-

ից մինչև 65 տարեկան հիվանդների մոտ հետևյալ խնդիրները՝ 

ա) վեստիբուլյար խանգարումների տարածվածությունը ՔՍՄՕ-ի տարբեր 

միկրոօտոսկոպիկ փուլերում. 

բ) ուսումնասիրվել և բացահայտվել է ՔՍՄՕ-ի զարգացման տեմպերի և վես-

տիբուլյար ախտաբանության միջև առկա կապերի օրինաչափությունը` հաշվի 

առնելով ՔՍՄՕ-ի տարբեր միկրոօտոսկոպիկ փուլերում առաջացած ռետրակ-

ցիոն գրպանների տեղակայումը և արտահայտման աստիճանը. 

գ) ՔՍՄՕ-ի տարբեր միկրոօտոսկոպիկ փուլերի ժամանակ վեստիբուլյար 

ախտաբանության վերաբերյալ գանգատների և պատճառների տարածվածութ-

յունը. 

դ) ՔՍՄՕ-ի տարբեր միկրոօտոսկոպիկ փուլերի ժամանակ վեստիբուլյար 

խանգարումների բուժման արդյունավետության մասին տվյալների մշակում և 

հավաքագրում. 

ե) գիտականորեն հիմնավորված բժշկասոցիալական միջոցառումների հա-

մալիր մշակում, որն ուղղված կլինի կանխելու վեստիբուլյար ախտաբանության 

զարգացմանը ՔՍՄՕ-ի տարբեր միկրոօտոսկոպիկ փուլերի ժամանակ: 

 

Աշխատանքի գիտական նորույթը 

 Տրվել է ՎԽ-ի տարածվածության մասին գնահատական ՔՍՄՕ-ի տար-

բեր միկրոօտոսկոպիկ փուլերում` հաշվի առնելով ռետրակցիաների տեղակայու-

մը և արտահայտման աստիճանը. 
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 բացահայտվել է ՔՍՄՕ-ի և Վխ-ի զարգացման տեմպերի միջև գոյություն 

ունեցող կապերի բնույթը հիվանդության տարբեր միկրոօտոսկոպիկ փուլերում. 

 ՎԽ-ները մանկական տարիքի երեխաների մոտ վաղաժամ բացահայ-

տելու նպատակով կիրառվել է  Բ-Օ փորձի հավասարակշռության ենթափորձըը, 

որը հանդիսանալով նյարդաբանական փորձ` չի գտել իրեն նպատակային կիրա-

ռությունը հայրենական օտոռինոլարինգոլոգիական պրակտիկայում. 

 գնահատվել է ՔՍՄՕ-ի անցկացված բուժման արդյունավետությունը` 

ելնելով ՎԽ-ների արտահայտման աստիճանից հիվանդության տարբեր միկրոօ-

տոսկոպիկ փուլերում:    
 

Պաշտպանությանը ներկայացվող հիմնական դրույթները 

 ՔՍՄՕ-ի և ՎԽ-ների զարգացման տեմպերի միջև գոյություն ունեցող կա-

պերի օրինաչափությունը հիվանդության տարբեր միկրոօտոսկոպիկ փուլերում  

 Վխ-ների տարածվածության մասին բնութագիրը ՔՍՄՕ-ի տարբեր միկրո-

օտոսկոպիկ փուլերում՝ ելնելով ռետրակցիաների տեղակայումից և արտահայտման 

աստիճանից 

 Մանկական տարիքում վաղաժամ Վխ-ները բացահայտելու նպատակով 

նյարդաբանական փորձերի կիրառումը` խաղային տարբերակով 

 ՔՍՄՕ-ի ժամանակ բուժման արդյունավետությունը՝ ելնելով ՎԽ-ների 

արտահայտման աստիճանից հիվանդության տարբեր միկրոօտոսկոպիկ փուլերում: 
 

Աշխատանքի նախնական փորձաքննությունը 

Ատենախոսության հիմնական դրույթները քննարկված և ներկայացված 

են` Ռուսաստանի «Բժշկակենսաբանական գիտությունների ժամանակակից հե-

տազոտություններ» միջազգային կոնֆերանսում (2013թ.), Սանկտ-Պետերբուրգի 

օտոլարինգոլոգների միջազգային ֆորումում (2014թ.): Աշխատանքը նախնական 

փորձաքննության նպատակով զեկուցվել է Հայկական քիթկոկորդականջաբանների 

ասոցիացիայի նիստում (Երևան, 2013թ.), ԵՊԲՀ գիտխորհրդի «Ստոմատոլոգիա, 

ԼՕՌ հիվանդություններ, աչքի հիվանդություններ» փորձագիտական հանձնաժողովի 

նիստում  և ԵՊԲՀ Գիտակոորդինացիոն խորհրդի նիստում: 
 

Տպագիր աշխատանքներ 

       Ատենախոսության թեմայով տպագրված են 9 գիտական աշխատանքներ:  
 

Ատենախոսության կառուցվածքը 

       Ատենախոսությունը շարադրված է 101 համակարգչային տեքստի էջերում և 

կազմված է ներածությունից, երեք գլուխներից` սեփական հետազոտություննե-

րով և քննարկումներով, 32 աղյուսակներից, 7 նկարներից, եզրահանգումներից, 
գործնական առաջարկներից, գրականության ցանկից, որը ներառում է 4 հայալե-

զու, 50  ռուսալեզու, 67 անգլալեզու հեղինակներ: 
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ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՆՅՈՒԹՆ ՈՒ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ 

 

Ելնելով հետազոտության նպատակից և խնդիրներից` ուսումնասիրութ-

յուններն անցկացվել են մի քանի փուլերվ: Հետազոտության մեջ ընդգրկվել են ընդ-

հանուր թվով 100 հիվանդ: Հետազոտության առաջին փուլի ընթացքում կատարվել է 

ՔՍՄՕ-ով տառապող տարբեր հասակային խմբերի հիվանդների մոտ ընդհանուր 

քիթ-կոկորդ-ականջաբանական հետազոտումներ և տվյալների գնահատում: Ուսում-

նասիրության մեջ ընդգրկվել են 4-65 տարեկան 100 ՔՍՄՕ-ով հիվանդներ, որոնք 

նախնական բժշկական քննության ժամանակ ներկայացրել են ՔՍՄՕ-ին վերա-

բերվող գանգատներ և նաև անամնեզում նշել են քիթ-կոկորդ-ականջաբանական 

հիվանդություններ, որոնք նպաստել են ՔՍՄՕ-ի զարգացմանը: 

Սակայն վերջնական վերլուծության համար 100 ՔՍՄՕ-ով հիվանդներից 

24-ը չեն  ընդգրկվել: Դրանցից 4-ի մոտ ռետրակցիոն գրպանները լիարժեք ձևավոր-

ված չեն եղել, իսկ 20 երեխաներ՝ վաղ մանկական տարիքի, Բ-Օ փորձի ժամանակ 

հստակ վերջնական տվյալներ չեն ներկայացրել: Բոլոր հետազոտությունները իրա-

կանացվել են ԵՊԲՀ-ի քիթ-կոկորդ-ականջաբանության ամբիոնում, «Արմենիա» 

ՀԲԿ-ի ականջի միկրովիրաբուժության և լսողության վերականգման բաժանմուն-

քում: 

Հետազոտության 2, 3 և 4 փուլերում մեր կողմից վերլուծության է 

ենթարկվել և գնահատվել ՔՍՄՕ-ի ժամանակ աուդիոլոգիական և վեստիբուլյար 

հետազոտման տվյալները տարբեր հասակային խմբերի մոտ: Նպատակ ունե-

նալով պարզել այս տարիքային խմբերի մոտ ՔՍՄՕ-ին և վեստիբուլյար ախտա-

բանությանը վերաբերվող գանգատների տարածվածությունը, մեր կողմից իրա-

կանացվել է հարցաթերթային հարցում, ընդ որում փոքր տարիքային խմբերի 

համար կարևորվել է նաև ծնողների հարցումը հարցաշարով: Մեր հետազո-

տության խնդիրների մեջ էր մտնում նաև ՔՍՄՕ-ի կապակցությամբ անցկացրած 

բուժման գնահատումը՝ ելնելով վեստիբուլյար խանգարումների աստիճանից: 

Որպես ստուգիչ խումբ ծառայել են նույն տարիքային խմբի 100 առողջ ան-

հատներ:  

Վեստիբուլյար ապարատի հետազոտումը կատարվել է համընդհանուր 

ճանաչում գտած դասական մեթոդներով, իսկ մանկական հասակի երեխաների 

համար, որոնց դասական մեթոդներով հնարավոր չէ հետազոտել, կիրառվել է 

հատուկ նյարդաբանական փորձ՝ Բրուինինկս-Օսերետսկի փորձը (Bruininks 

Robert H., Bruininks Brett D., 2005):  

Լաբիրինթոսի ախտահարման համար կարևոր նշանակություն ունի 

սպոնտան կամ ինքնաբերաբար նիստագմի առաջացումը: Նիստագմը որոշվում է 

սկզբում տեսողական: Հետազոտողին խնդրում են նայել անշարժ առարկային, 

որը տեղակայվում է աչքից 50-60 սմ հեռավորության վրա, 450 անկյան տակ աչքի 

մակարդակով: Լաբիրինթային նիստագմին բնորոշվում է հորիզոնական լինելը, 

ըստ ամպլիտուդի միջին կամ փոքր, I աստիճանի, այսինքն ի հայտ է գալիս, երբ 

հայացքը շեղված է դեպի արագ բաղադրիչի կողմը:  
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Տեսողական հետազոտումից հետո էլեկտրոնիստագմոգրաֆիայով օբյեկ-

տիվ գրանցում ենք նիստագմը, ընդ որում այս մեթոդով 4-5 անգամ ավելի 

հաճախակի կարող ենք գրանցել նիստագմը: Կարգավորելով նիստագմոգրաֆի 

ինքնագրիչը որոշում են նիստագմի ուղղությունը` իզոգծից դեպի վերև և ներքև, 

համապատասխանաբար աջ և ձախ: Հետազոտման նպատակն է գրանցել սպոն-

տան նիստագմը` աչքերին տալով որոշակի դիրք, առանց մարմնի տեղաշարժի: 

Ընդ որում հատկանշական է, որ հետազոտվողի մոտ սպոնտան նիստագմ կարող 

ենք նաև չստանալ, եթե նա չի հետազոտվում սրացումից անմիջապես հետո: 

Հետազոտության ընթացքում պարտադիր սպոնտան նիստագմը տարբերակում 

են բնածին նիստագմից, որն աչքերը փակելուց հետո հաճախ անհետանում է: 

Հիվանդը հետազոտումից առաջ 24-72 ժամվա ընթացքում չպետք է ընդունի դե-

ղորայք, որոնք կարող են ազդել փորձի արդյունքների վրա, բացառվում է նաև 

ալկոհոլի օգտագործումը: Հիվանդի դիրքը հետազոտման ընթացքում նստածն է: 

Հստակ պետք է նայի կենտրոնական կետին, այնուհետ առանց մարմնի և գլխի 

տեղաշարժի շեղի աչքերը դեպի աջ և ձախ 10, 20 և 30 աստիճան անկյան տակ: 

Ընդ որում, հիվանդը ֆիքսում է կենտրոնական կետի վրա աչքերը 30 վայրկյան, 

իսկ ծայրամասային կետի վրա`10 վայրկյան: Հետազոտման ընթացքում ամեն 

անգամ հիվանդը փակում է աչքերը ճնշելու կենտրոնական ֆիքսացիան և 

բացառելու բնածին նիստագմը:  

Կլինիկական պրակտիկայում կարևորվում է վեստիբուլյար ապարատի 

վիճակի որոշումը գրգռիչների օգնությամբ: Այդ նպատակով օգտագործել ենք 

Բարանիի պտտման փորձը: Հետազոտությունը կատարվել է Բարանիի կողմից 

առաջարկված աթոռի միջոցով: Հետազոտվողի գլուխը թեքվել է դեպի առաջ 30-

350-ով, որպեսզի հորիզոնական կիսաբոլոր խողովակը ստանա ճիշտ հորիզո-

նական դրություն: Կատարվել է 20 վայրկյանի ընթացքում 10 պտույտ: Պտտումը 

վերջացնելուց հետո հետազոտվողն անմիջապես բարձրացրել է գլուխը, բացել 

աչքերը և նայել բժշկի ցուցամատին` որից սպասվում է արագ բաղադրիչի 20-30 

սմ հեռավորության վրա հանդես գալը: Եթե պտտումը եղել դեպի աջ, ապա հե-

տազոտողի մատը պետք է լինի ձախ` արագ բաղադրիչի կողմը և հակառակը: 

Նորմայում հետպտտման նիստագմի տևողությունը 20-30 վայրկյան է: Նրա երկա-

րատևությունը խոսում է լաբիրինթոսի գրգռման, իսկ կարճատևությունը` 

ընկճման մասին:  

Կալորիկ փորձի ժամանակ հորիզոնական կիսաբոլոր խողովակի վրա 

ունենում է ազդեցություն թերմիկ ազդակը: Որոշվում է ըստ Ֆիդջերալդ–Հալպի-

գեի մեթոդի: Բիթերմալ փորձով որոշվում է լաբիրինթի նորմո, հիպո և հիպեր-

ռեֆլեքսիան, ասիմետրիան և նաև որոշվում է ասիմետրիան ըստ լաբիրինթի և 

ուղղության: 

Հատուկ ուշադրության արժանի է նաև Ռոմբերգի փորձը, որի միջոցով 

որոշվում է մարմնի մկանային տոնուսը: Հետազոտվողը կանգնում է ոտքերը իրար 

մոտ, ձեռքերը առաջ, աչքերը փակ: Այս դիրքով որոշվում է՝ արդյոք առկա է մարմնի 

դիրքի շեղում, տատանում դեպի որևէ կողմ կամ էլ նույնիսկ անկում: Լաբիրինթային 
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ախտահարման դեպքում հիվանդը մշտապես շեղվում է որոշակի ուղղությամբ՝ 

սպոնտան նիստագմի դանդաղ բաղադրիչի կողմը [Солдатов И.Б., 1997]: 

Մանկական տարիքի երեխաներին հետազոտել ենք հատուկ նյարդա-

բանական փորձով, որը նախնական գաղափար է տալիս նրա հավասարակշռու-

թյան մասին: Սույն աշխատանքում կիրառված Բ-Օ շարժողականությունը որո-

շող փորձի հավասարակշռության ենթափորձի միջոցով փորձել ենք նախնական 

տվյալներ ստանալ երեխայի հավասարակշռության մասին: Փորձը կազմված է 

ութ ենթափորձերից, որոնք որոշում են՝ վազքի արագությունը, մարմնի հավա-

սարակշռությունը, երկկողմանի կոորդինացիան, երկկողմանի ուժը, վերին վեր-

ջույթների կոորդինացիան, արագության պատասխան ռեակցիան, տեսաշար-

ժողական կոորդինացիան, ստորին վերջույթների արագությունը և ճկունությունը: 

Յուրաքանչյուր ենթափորձ կազմված է ենթակետերից, որոնք ունեն իրենց գնա-

հատման նորմերը ըստ բալերի: Հատուկ ուշադրության արժանի հավասա-

րակշռության ենթափորձերի գնահատման հավաքական բալը կազմում է ըստ հե-

ղինակների 32 բալ (Bruininks Robert H., Bruininks Brett D., 2005): Բոլոր ենթա-

փորձերը իրագործման տեսակետից հեշտ են և չեն պահանջվում հատուկ սար-

քավորումներ իրագործման համար: Ենթափորձերը իրագործվել են ծնողների 

պարտադիր ներկայությամբ: Ծնողները պարտադիր կարգով մասնակից են եղել 

գործընթացին՝ նախապես տանը տանելով բացատրական աշխատանք երեխայի 

հետ: 
 

Հետազոտության արդյունքների վիճակագրական վերլուծությունը 

Հետազոտության տվյալների վիճագրական վերլուծությունը իրականացվել է 

Microsoft Excel համակարգչային ծրագրով: Երկուսից ավելի որակական ցուցա-

նիշների միջև կախվածությունը գնահատելու համար կիրառել ենք 2-ի` Պիրսոնի 

համապատասխանության գործակցի արժեքը (С.К Лванта, Чжо-Ек Тыз, Обучение 

медицинской статистики,  1989; Стентон Гланц. Медико-биологическая статис-

тика, 1999): Երկուսի երկուս աղյուսակների ժամանակ կիրառվել է Յետսի ճշգըր-

տումը: Եթե սպասվող մեծությունները եղել են հինգից փոքր՝ կիրառվել է Ֆիշերի 

ճշգրիտ հավանականությունը:  

 
 

ՍԵՓԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  

ԵՎ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐԸ 
 

Տարիքային խմբերի վերլուծությունը ցույց տվեց, որ ՔՍՄՕ-ն առկա է և մե-

ծահասակների և մանկական տարիքի երեխաների մոտ, չնայած որ այն համար-

վում է մանկական տարիքի ամենահաճախակի հիվանդությունը ըստ գրականու-

թյան տվյալների: Հետազոտվող հիվանդներից քառասունը եղել են չափահաս 

տարիքի անձինք, իսկ երեսունվեց հիվանդներ եղել են երեխաներ: Նպատակ 

ունենալով վերլուծել ՔՍՄՕ-ով հիվանդների վեստիբուլյար գանգատները` մեր 

կողմից անցկացվել է  հարցում նախօրոք մշակված հարցաթերթի միջոցով: Հարց-

http://books.tr200.ru/v.php?id=24554
http://books.tr200.ru/v.php?id=24554
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մանը մասնակցել են հիվանդները, իսկ վաղ տարիքի երեխաների դեպքում նաև 

ծնողները և ընդհանրացնելով հարցաթերթային հարցման արդյունքները կարելի 

է փաստել, որ հետազոտվող հիվանդներից 20-ի մոտ առկա են եղել  թույլ արտա-

հայտված վեստիբուլյար համակարգի կողմից գանգատներ 

Հետազոտության ընթացքում ՎԽ տարածվածության վերլուծությունը բացա-

հայտեց, որ ՎԽ-ները ՔՍՄՕ-ի կառուցվածքում զբաղեցնում են նշանակալի տեղ:  
 

Աղյուսակ 1 

Վեստիբուլյար խանգարումների հաճախականությունը ՔՍՄՕ-ի ժամանակ 

Ախտորոշում 
Հիվանդների քանակը 

Վեստիբուլյար 

խանգարումներ 

բ.թ. % բ.թ. % 

Երկկողմանի ՔՍՄՕ 42 55.2% 23 54.8% 

Միակողմանի ՔՍՄՕ 
34 

 

44.8% 18 52.94% 

Նշում ՝   X2
=0,05, P=0,94 

Աղյուսակ 1-ից ելնելով՝ միակողմանի և երկկողմանի դեպքերի ժամանակ 

ստացել ենք վեստիբուլյար խանգարումների հաճախականությունը: Կարող ենք 

եզրակացնել, որ ՎԽ-ները ըստ ախտորոշման չնչին տոկոսային տարբերությամբ հան-

դիպել են թե երկկողմանի և թե միակողմանի դեպքերի ժամանակ:  

Նպատակ ունենալու բացահայտել ՎԽ-ները ՔՍՄՕ-ի ժամանակ՝ 9-65 տա-

րեկան 54 հիվանդների մոտ կատարվել են վեստիբուլյար դասական փորձեր: Կա-

տարված էլեկտրոնիստագմոգրաֆիայի արդյունքում հետազոտված 54 հիվանդ-

ներից 17 հիվանդների մոտ ստացել ենք սպոնտան կամ ինքնաբերաբար առաջա-

ցող նիստագմ՝ հորիզոնական,փոքր ամպլիտուդով:  
Գրաֆիկ 1 

Սպոնտան նիստագմով հիվանդների թմբկաթաղանթների ռետրակցիաների 
տեղակայումը և աստիճանը 

8
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թմբկաթաղանթների ռետրակցիաների աստիճանը  
 և միկրոօտոսկոպիկ խումբը 
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Գրաֆիկ 1-ում պատկերված է թմբկաթաղանթների ռետրակցիայի տե-

ղակայումը, աստիճանը և հիվանդների քանակը, որոնց մոտ ստացել ենք սպոն-

տան նիստագմը: Գրաֆիկից երևում է, որ 2 հիվանդներ ունեցել են  I աստիճանի 

ռետրակցիա թմբկաթաղանթի էպիտիմպանալ հատվածում, 7 հիվանդների մոտ 

ռետրակցիան էպիտիմպանալ հատվածում եղել է II աստիճանի և   8 հիվանդների 

ռետրակցիան՝ III-IV աստիճանի էպիտիմպանալ հատվածում, իսկ նրանցից մի 

քանիսի մոտ եղել են ռետրակցիաներ նաև թմբկաթաղանթի հետին հատվածում: 

Այսպիսով՝ եկել ենք եզրակացության, որ սպոնտան նիստագմը առաջացել է ավե-

լի խորը ռետրակցված ականջներում:  

Հետաքրքրական էր նաև Ռոմբերգի փորձի արդյունքները ՎԽ-ների բա-

ցահայտման գործընթացում: 

Աղյուսակ 2 

Ռոմբերգի փորձը ՔՍՄՕ-ի ժամանակ 
 

Ախտորոշում 

Ռոմբերգի փորձը 

նորմալ 
Ռոմբերգի փորձը շեղված 

բ.թ. % բ.թ. % 

Երկկողմանի ՔՍՄՕ 17 73,9% 6 26,1% 

Միակողմանի ՔՍՄՕ 
17 56,7% 13 43,3% 

Նշում՝   X2
=0,02, P=0,313 

Աղյուսակ 2-ից երևում է, որ չնայած ըստ էլեկտրոնիստագմոգրաֆիայի 

տվյալների 17 հիվանդների մոտ ստացվել է սպոնտան նիստագմ, Ռոմբերգի փոր-

ձի արդյունքներով ՎԽ-ն եղել են 19 հիվանդների մոտ, ընդ որում միակողմանի 

դեպքերի ժամանակ այն եղել է ավելի զգայուն՝ 43,3%: Այսպիսով կարող ենք 

եզրակացնել, որ Ռոմբերգի փորձը լինելով նյարդաբանական փորձ ունի նաև իր 

նշանակությունը ՔՍՄՕ-ների ժամանակ բացահայտելու ՎԽ-ները:  

Մեր հետազոտություները ցույց տվեցին, որ ՔՍՄՕ-ի ժամանակ ՎԽ-

ները ընթանում են լատենտ կամ թույլ արտահայտված, որի ապացույցն է էլեկտ-

րոնիստագմոգրաֆիայի ժամանակ ստացված ցածր արդյունքները և վիճակագ-

րական վերլուծության տվյալների անհավաստիությունը, այդ իսկ պատճառով 

մեր հետազոտություններում կիրառեցինք գրգռիչ փորձերը: Պտտման Բարանիի 

փորձը կատարել ենք 54 հիվանդներին: Արդյունքում՝ 23-ի մոտ առաջացել է 

հետպտտման նիստագմը գրգռված` ըստ տևողության 50 և ավելի վրկ., հորիզո-

նական, փոքր ամպլիտուդով, ուղղված հակառակ կողմ, իսկ 12-ի մոտ փորձը 

դադարեցվել է`կտրուկ վեստիբուլյար ռեակցիայի հետևանքով:  
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Աղյուսակ 3 

Բարանիի պտտման փորձը ՔՍՄՕ-ի ժամանակ 

Ախտորոշում 

Բարանիի պտտման փորձի արդյունքները 

նորմալ շեղված 

բ.թ. % բ.թ. % 

Երկկողմանի 

ՔՍՄՕ 
7 30% 16 70% 

Միակողմանի 

ՔՍՄՕ 
12 38,7% 19 61,3% 

Նշում ՝  X2
=0,12, P=0,733 

Ըստ աղյուսակ 3-ի կարող ենք տեսնել, որ Բարանիի փորձը հայտնա-

բերել է հետազոտված հիվանդների 65% մոտ վեստիբուլյար խանգարումներ: 

Փորձի զգայունությունը երկկողմանի դեպքերի ժամանակ եղել է 70%, միակող-

մանի դեպքերի ժամանակ 61%; Կլինիկորեն և վիճակագրորեն փորձի զգայու-

նությունը միակողմանի և երկկողմանի դեպքերի ժամանակ չնչին է տարբերվում, 

սակայն այս փորձով հայտնաբերել ենք հետազոտված հիվանդների նշանակալի 

քանակի մոտ վեստիբուլյար խանգարումներ: Ըստ Բարանիի պտտման փորձի 

արդյունքների ՎԽ-ներ ունեցող 23 հիվանդներից, որոնք ունեցել են փորձի շե-

ղում` 10 հիվանդների մոտ առկա է եղել III-IV աստիճանի ռետրակցիաներ էպի-

տիմպանալ հատվածում և համապատասխանաբար նրանք եղել են III-IV միկ-

րոօտոսկոպիկ խմբերից: Փորձը դադարեցվել է 12 հիվանդների մոտ, որոնցից 8-ը 

ունեցել են խորը ռետրակցիաներ, ոչ միայն թմբկաթաղանթի էպիտիմպանալ 

հատվածում, այլ նաև հետին մասում:  

Մեծահասակ հիվանդներից 10-ի մոտ, որոնք ունեցել են երկկողմանի 

ՔՍՄՕ և տարբեր աստիճանի ռետրակցիաներ աջ և ձախ ականջներում, կա-

տարվել է նաև կալորիկ փորձը, որի արդյունքում բացահայտեցինք յուրաքանչյուր 

լաբիրինթի մասին առանձին տեղեկատվություն: Հետազոտությունները և նաև 

գրականության տվյալները խոսում են այն մասին, որ պտտման փորձը հանդիսա-

նում է ավելի հզոր գրգռիչ վեստիբուլյար ապարատի համար, քան կալորիկը, սակայն 

մյուս կողմից էլ երկկողմանի ՔՍՄՕ-ի ժամանակ կալորիկ փորձը տալիս է յուրա-

քանչյուր լաբիրինթի մասին առանձին տեղեկատվություն: Արդյունքները ցույց են 

տվել, որ գրգռված են եղել մշտապես ավելի խորը ռետրակցիա ունեցող ականջները: 

Սակայն հաշվի առնելով, որ խորը ռետրակցիաների դեպքում թմբկաթաղանթը լի-

նում է ախտաբանական՝ բարակած, ներհրված, որոշ դեպքերում անջատված ոսկ-

րային օղից կալորիկ փորձի իրականացումը նախընտրելի չէ, մյուս կողմից  վի-

րահատական բուժումից 1 ամիս անց դեռ ցանկալի չէ այն կրկնել` միջին ականջ 
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հեղուկի ներհոսքի պատճառով: Այսպիսով Բարանիի պտտման փորձի արդյունք-

ներով՝  54 ՔՍՄՕ-ով  հիվանդներից  35-ի մոտ մենք հայտնաբերեցինք ՎԽ-ներ : 

Հաշվի առնելով, որ վաղ տարիքի երեխաների մոտ հնարավոր չէ կիրառել 

վեստիբուլյար դասական փորձերը, ՎԽ-ները լինելով ՔՍՄՕ-ի համար կարևոր կլի-

նիկական ցուցանիշ  մշտապես չեն ախտորոշվել: Հետազոտության մեջ ընդգրկվել 

են ՔՍՄՕ-ով 36 երեխաներ, որոնցից 29-ի մոտ այն եղել է երկկողմանի, իսկ 7-ի 

մոտ միակողմանի:  

Աղյուսակ 4 

Բրուինինսկ–Օսերետսկի փորձի արդյունքները ՔՍՄՕ-ի ժամանակ 

Ախտորոշում 
Նորմալ Շեղված 

բ.թ. % բ.թ. % 

Երկկողմանի ՔՍՄՕ 
15 51,7% 14 48,3% 

Միակողմանի ՔՍՄՕ 3 42,9% 4 57,1% 

Նշում ՝  Ֆիշեր=1,00 

Աղյուսակ 4-ում ներկայացված են Բ-Օ փորձի արդյունքները երկկող-

մանի և միակողմանի դեպքերի ժամանակ: Ըստ Բ-Օ փորձի արդյունքների հետա-

զոտված հիվանդների 50% մոտ առկա էին ՎԽ-ներ: Աղյուսակից երևում է, որ երկ-

կողմանի դեպքերի ժամանակ փորձի զգայունությունը եղել է 48,3%, իսկ միա-

կողմանի դեպքերի ժամանակ՝ 57,1%: Փորձը տալիս է մեզ ընդհանուր պատ-

կերացում վեստիբուլյար համակարգի մասին, սակայն յուրաքանչյուր ականջի 

լաբիրինթի մասին տեղեկություն չենք ստացել, իսկ միակողմանի և երկկողմանի 

դեպքերի ժամանակ փորձի զգայունությունը քիչ է տարբերվում մեկը մյուսից, որի 

մասին վկայում են նաև վիճակագրական տվյալները, սակայն այս փորձով հայտ-

նաբերել ենք հետազոտված հիվանդների նշանակալի քանակի մոտ վեստիբուլյար 

խանգարումներ: Այս տարիքում ՎԽ-ներ ունեցող երեխաները ունեցել են հիմնա-

կանում I-II աստիճանի ռետրակցիաներ և եղել են I-II միկրոօտոսկոպիկ խմբե-

րից: Ընդամենը չորս հիվանդ այս խմբից ունեցել են խորը` III-IV աստիճանի 

ռետրակցիաներ: Այսպիսով, հետազոտված ՔՍՄՕ-ով 36 երեխաներից 18-ի մոտ 

ըստ Բ-Օ փորձի հայտնաբերել ենք ՎԽ-ներ: 

ՎԽ-ներ ունեցող հիվանդները ստացել են կոնսերվատիվ բուժում,  ընդ-

հանուր կամ տեղային անզգայացումով միրինգոտոմիա շունտավորումով,  որոշ 

հիվանդներ կարիք են ունեցել հետագա վիրահատական միջամտության: Բոլոր 

հիվանդներին կատարվել է կրկնակի վեստիբուլյար ապարատի հետազոտություն 

բուժումից մեկ ամիս անց: 
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Աղյուսակ 5 
Միրիգոտոմիայի շունտավորումով արդյունավետությունը   
վեստիբուլյար խանգարումներ ունեցող երեխաների մոտ 

 

Վեստիբուլյար խանգարումներ M±m 

Մինչև բուժումը 18,0±2,3 

Միրինգոտոմիայից հետո 29,67±2,3 

Նշում՝   P<0,05  

Աղյուսակ 5-ում ներկայացված են ՎԽ ունեցող երեխաները, որոնց մոտ 

թբկաթաղանթի միրիգոտոմիան՝ շունտավորումով եղել է արդյունավետ, իսկ  վի-

ճակագրական տվյալները  հավաստի (P<0,05): 

 

Աղյուսակ 6 
Վեստիբուլյար խանգարումները ըստ Բ-Օ փորձի տվյալների՝ 

բուժումից առաջ և հետո 

  Բ-Օ փորձը հիվանդության 

տարբեր  փուլերում 
M±m 

Մինչև բուժումը 19,72±0,99 

Բուժումից հետո 23,11±1,42 

Նշում  - P=0,003 

Աղյուսակ 6-ից երևում է, որ ըստ Բ-Օ փորձի արդյունավետ բուժումից 

մեկ ամիս հետո տվյալները բարձրացել է դեպի նորմա՝ ՎԽ-ները վերացել են  

(P=0,003): 

Աղյուսակ 7 
Վեստիբուլյար խանգարումներ ունեցող երեխաների ռետրակցիաները և 

միկրոօտոսկոպիկ պատկերները միրիգոտոմիայի շունտավորման արդյունքում 
 

Ռետրակցիաները և միկրոօտոսկոպիկ 

պատկերը 
M±m 

Մինչև բուժումը 20,47±0,96 

Բուժումից հետո 24,60±1,33 

Նշում՝ P<0,005 

Աղյուսակ 7-ից երևում է, որ շունտավորման արդյունքում երեխաների 

մոտ առաջին և երկրորդ աստիճանի ռետրակցիաները վերացել են և դիտվել է 

վեստիբուլյար ֆունկցիայի վերականգնում: Կլինիկորեն և վիճակագրորեն  

ստացել ենք հավաստի տվյալներ: 

Այսպիսով կարող ենք եզրակացնել, որ միրինգոտոմիան շունտավորու-

մով մանկական տարիքում հանդիսանում է արդյունավետ միջոց օտոմիկրոս-
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կոպիկ պատկերը բարելավելու, վեստիբուլյար խանգարումները վերացնելու և 

ապահովելու հիվանդության բարենպաստ ելքը:  
Աղյուսակ 8 

Կոնսերվատիվ բուժման ցուցանիշները  
վեստիբուլյար խանգարումներ ունեցող երեխաների մոտ 

 

Վեստիբուլյար խանգարումները M±m 

Մինչև բուժումը 19,54±1,20 

 Կոնսերվատիվ բուժումից հետո 20,31±1,16 

Նշում՝   P>0,05 

Աղյուսակ 8-ում ներկայացված են ՎԽ-ներ ունեցող երեխաների խումբը, 

որոնք  ստացել են միայն կոնսերվատիվ բուժում հաշվի առնելով հիվանդության 

կարճատևությունը, ռետրակցիաների առաջին կամ երկրորդ աստիճանը և վեր-

ջապես կապված նրանց սոցիալ-տնտեսական վիճակից: Կոնսերվատիվ բուժումը 

ներառել է ընդհանուր և տեղային դեղորայքի օգտագործում, շնչառական վար-

ժություններ, եվստախյան փողի փչումներ՝ դեղորայքի ներմուծումով, ֆիզիոթե-

րապևտիկ միջոցառումներ: Սակայն կոնսերվատիվ բուժումը միշտ չէ արդյու-

նավետ եղել, քանի որ վեստիբուլյար խանգարումները չեն նվազել: 

Ընձեռնված կոնսերվատիվ բուժման արդյունքում նկատվել է վեստիբուլ-

յար ֆունկցիայի աննշան փոփոխություն՝ 0,5-1 բալ, ըստ Բ-Օ փորձի տվյալների; 

Սակայն վիճակագրական արդյունքները եղել են հավաստի,որը մեզ թույլ է 

տալիս եզրակացնել Բ-Օ փորձի զգայունության և չնչին փոփոխությունները 

հայտնաբերելու մասին:   Կոնսերվատիվ բուժում ստացած հիվանդների մի մասը՝ 

հրաժարվել է հետագա վիրահատական բուժումից, չնայած որ վերջինս  իրա-

կանացվում է անվճար՝ բուժօգնության պետպատվերի շրջանակներում: Ենթադ-

րյալ պատճառները բացահայտելու համար նպատակահարմար է անցկացնել 

հոգեբանական և սոցիալական հետազոտություններ:  

Ըստ գրականության աղբյուրների շատ հեղինակներ մանկական տա-

րիքում կիրառել են  կոնսերվատիվ բուժում, իսկ ՎԽ-ներով ուղեկցվող ՔՍՄՕ-ի 

ժամանակ անցկացրել են կոնսերվատիվ բուժման մի քանի կուրսեր և միայն 

դրանից հետո կատարել շունտավորում: Սակայն մեր հետազոտություններից 

ելնելով կարող ենք եզրակացնել, որ արդյունավետ չէ կլինիկորեն և ֆինանսապես 

կատարել կոնսերվատիվ  բուժման կուրսեր և անարդյունք լինելուց հետո կրկին 

դիմել հետագա վիրահատական բուժմանը: 
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Աղյուսակ 9 
Միրինգոտոմիայի շունտավորումով արդյունավետությունը 

վեստիբուլյար խանգարումներ ունեցող մեծահասակ խմբի հիվանդների մոտ 
 

 Վեստիբուլյար խանգարումներ M±m 

Մինչև բուժումը 61,9±2,9 

Միրինգոտոմիայից հետո 39,2±2,1 

 
Նշում՝ P<0,05 
 

Աղյուսակ 9-ից երևում է, որ մեծահասակ հիվանդների մոտ թմբկաթա-

ղանթի շունտավորման արդյունքում՝ ՎԽ-ները վերացել են: Բուժումը եղել է 

արդյունավետ, վիճակագրական տվյալները հավաստի (P<0,05):  

Աղյուսակ 10 
Վեստիբուլյարխանգարումների արդյունքները ըստ Բարանիի պտտման փորձի 

 

Բարանիի պտտման փորձ M±m 

Մինչև բուժումը 62,73±2,67 

Բուժումից հետո 53,5±3,80 

Նշում ՝ P<0,05 
 

Աղյուսակ 10-ում ներկայացված են այդ հիվանդների համար ՎԽ-ի արդ-

յունքները` ըստ Բարանիի պտտման փորձի մինչև բուժումը և բուժումից հետո: 

Միրինգոտոմիա՝ շունտավորումից հետո հետպտտման նիստագմի տևողությունը 

կարճացել է՝ մոտենալով նորմային, վիճակագրորեն ստացել ենք հավաստի 

տվյալներ (P=0,001): 

Աղյուսակ 11 
Հետագա վիրահատական միջամտության կարիք ունեցող հիվանդներ 

 

 Հիվանդության փուլը M±m 

Մինչև բուժումը 63,21±3,91 

Միրինգոտոմիայից հետո 62,29±4,17 

Նշում՝ P>0,05 

Աղյուսակ 11-ում ներկայացված են 16 հիվանդներ, որոնց մոտ միրին-

գոտոմիան շունտավորումով արդյունավետ չի եղել և այս հիվանդները նշել են 

կյանքի ընթացքում մի քանի կրած շունտավորում: Վեստիբուլյար խանգարումնե-

րը և հիվանդության միկրոօտոսկոպիկ պատկերը բուժումից առաջ և հետո 

արտահայտված են եղել նույնատիպ, որի մասին վկայում են վիճակագրական 
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տվյալների անհավաստիությունը (P>0,05): Այդ հիվանդները՝ հաշվի առնելով 3-4 

միկրոօտոսկոպիկ խմբի պատկանելիությանը, կարիք են  ունենցել հետագա 

վիրահատական բուժման:  

Աղյուսակ 12 
Հետագա վիրահատական միջամտության կարիք ունեցող հիվանդների 

ռետրակցիաները և միկրոօտոսկոպիկ պատկերը մինչև բուժումը և 
միրինգոտոմիա շունտավորումից հետո 
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10 III - IV շեղված 
71,67±3,23 
67,22±4,87 

6 III - IV 
փորձը 

դադարեցվել է 
- 

      Նշում՝ P>0,05 

Աղյուսակ 12-ում ներկայացված են 3-4 միկրոօտոսկոպիկ խմբի պատ-

կանելիության 16 հիվանդները, որոնցից միայն 10 են ենթարկվել վիճակագրական 

վերլուծության, քանի որ 6 հիվանդների մոտ Բարանիի մոտ պտտման փորձը 

դադարեցվել է կապված կտրուկ վեստիբուլյար ռեակցիայի հետ:  

Այսպիսով՝ բոլոր հիվանդների մոտ բացահայտել ենք հարաբերակցա-

կան կապ ՎԽ-ների և թմբկաթաղանթի ռետրակցիաների տեղակայման, աստի-

ճանի և միկրոօտոսկոպիկ պատկերների միջև: Առաջարկվել է բուժման ալգորիթմ 

ըստ որի, փոքր ռետրակցիաների ժամանակ միրինգոտոմիան շունտավորումով 

արդյունավետ է և արդյունքում կարգավորվում է վեստիբուլյար ֆունկցիան: Խորը 

ռետրակցիաների դեպքում միրինգոտոմիան շունտավորումով արդյունավետ չէ, 

վեստիբուլյար ֆունկցիան անփոփոխ է և հիվանդները կարիք ունեն հետագա 

վիրահատական միջամտության: 

 

ԵԶՐԱՀԱՆԳՈՒՄՆԵՐ 
 

1. Վեստիբուլյար խանգարումները քրոնիկական սեկրետոր միջին օտիտի ժա-

մանակ բացահայտելու նպատակով ավելի կիրառելի էր Բարանիի պտտման 

գրգռիչ փորձը: Ըստ փորձի արդյունքների 54 հիվանդներից 23-ի մոտ ստացել 

ենք հետպտտման նիստագմի երկարատևություն ըստ վայրկյանների, իսկ 12-

ի մոտ փորձը դադարեցվել է կտրուկ վեստիբուլյար ռեակցիայի հետևանքով:  

2. Մանկական տարիքի երեխաների մոտ քրոնիկական սեկրետոր միջին օտիտի 
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ժամանակ վեստիբուլյար խանգարումների բացահայտման գործում կարևոր-

վում է Բրուինինսկ-Օսերետսկի փորձի հավասարակշռության ենթափորձը: 

Ըստ փորձի արդյունքների՝ հետազոտվող 36 երեխաներից 18-ի մոտ արդյունք-

ները ըստ բալերի եղել են նորմայից ցածր: 

3. Վեստիբուլյար խանգարումների վերացման և հետևաբար քրոնիկական սեկ-

րետոր միջին օտիտի հետագա բարենպաստ ընթացքի համար մշակվել և 

առաջարկվել է բուժման ալգորիթմ ըստ որի փոքր ռետրակցիաների ժամա-

նակ միրինգոտոմիան շունտավորումով արդյունավետ է և արդյունքում կար-

գավորվում է վեստիբուլյար ֆունկցիան: Խորը ռետրակցիաների դեպքում մի-

րինգոտոմիան շունտավորումով արդյունավետ չէ, վեստիբուլյար ֆունկցիան 

անփոփոխ է և հիվանդները կարիք ունեն հետագա վիրահատական միջամ-

տության: 

4. Հետազոտված քրոնիկական սեկրետոր միջին օտիտով հիվանդներից 54%-ի 

մոտ հիվանդությունը ուղեկցվել է վեստիբուլյար խանգարումներով, որոնց 

վաղաժամ բացահայտումը կանխորոշել է բուժման ճիշտ մարտավարության 

ընտրությունը և հետագա բարդությունների կանխարգելումը: 

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

1.  Տեղեկացնել ստացիոնար և ամբուլատոր-պոլիկլինիկական բժիշկներին, կլի-

նիկական օրդինատորներին քրոնիկական սեկրետոր միջին օտիտի ժամա-

նակ ի հայտ եկած վեստիբուլյար խանգարումների մասին, որոնց վաղաժամ 

հայտնաբերումը կնպաստի բուժման արդյունավետությանը և հետագա բար-

դությունների կանխարգելմանը: 

2. Առաջարկել մանկական տարիքի երեխաների մոտ Բրուինինսկ–Օսերետսկի 

փորձի հավասարակշռության ենթափորձը կիրառել քրոնիկական սեկրետոր 

միջին օտիտը ուղեկցող վեստիբուլյար խանգարումների բացահայտման նպա-

տակով և դարձնել այն կիրառելի ինչպես ստացիոնար, այնպես էլ ամբու-

լատոր-պոլիկլինիկական պայմաններում: 

3. Կիրառել Բարանիի պտտման փորձը, որպես գրգռիչ փորձ քրոնիկական սեկ-

րետոր միջին օտիտի ժամանակ վեստիբուլյար խանգարումները բացահայ-

տելու նպատակով, քանի որ կալորիկ փորձի դեպքում մշտական վտանգ կա 

ջրի ներհոսքի դեպի միջին ականջ: 

4. Առաջարկել քրոնիկական սեկրետոր միջին օտիտի բուժման մարտավարու-

թյունը որոշելիս հաշվի առնել վեստիբուլյար խանգարումները և նրանց հա-

րաբերակցական կապը թմբկաթաղանթի ռետրակցիաների տեղակայման, աս-

տիճանների և միկրոօտոսկոպիկ խմբերի հետ: Վեստիբուլյար խանգարումնե-

րի վերացման և հետևաբար քրոնիկական սեկրետոր միջին օտիտի հետագա 

բարենպաստ ընթացքի համար կիրառել մեր կողմից առաջարկված բուժման  

ալգորիթմը: 
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РЕЗЮМЕ 

 

ВЕСТИБУЛЯРНЫЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ РАЗНЫХ СТАДИЯХ ХРОНИЧЕСКОГО 

СРЕДНЕГО СЕКРЕТОРНОГО ОТИТА 
 

Асланян Анна Робертовна 

Болезни верхних дыхательных путей и среднего уха имеют значительную 

долю в общей заболеваемости населения. Заболевания ЛОР органов, имея широкую 

распространенность, способствуют развитию болезней других органов и систем, 

ухудшая тем самым не только качество жизни, но и часто приводя к нетрудос-

пособности. В числе болезней среднего уха, особенно важное место занимают 

хронические секреторные средние отиты (ХССО), которые приводят к тугоухости, 

а при осложнениях являются серьезной угрозой для жизни.  

За последние десятилетия число больных с хроническим секреторным 

средним отитом резко возрасло, что связано с улучшением ранней диагностики 

данного заболевания. Наряду с этим, как в отечественной, так и в зарубежной 

литературе нет достаточно сведений о состоянии вестибулярного аппарата при 

хроническом секреторном среднем отите. И тем более нет фактически работ, 

освещающих их при разных стадиях ретракции барабанной перепонки. Одним из 

важных вопросов современной оториноларингологии является также раннее 

выявление скрытых форм вестибулярных нарушений. Это особенно важно в 

детской практике. Поиск новых, щадящих методов исследований вестибулярного 

аппарата имеет важное научно-практическое значение. 

Целью нашего исследования являлось изучение и оценка вестибулярных 

нарушений при разных микроотоскопических стадиях хронического среднего 

секреторного отита. 

Под нашим наблюдением находились 100 пациентав возрасте от 4 до 65 лет. 

Всем пациентам был проведен ЛОР осмотр, отомикроскопия, тональная пороговая 

аудиометрия, акустическая импедансометрия, исследования вестибулярного 

аппарата. 

  Оценка и результаты исследований дали нам возможность сделать вывод, 

что у 42 хронический средний секреторный отит был двухсторонним, а у 34 

односторонним. По данным тональной пороговой и игровой аудиометрии в 

большинстве случаев у больных наблюдалось кондуктивная тугоухость I или II 

степени, а по данным импедансной аудиометрии у всех больных наблюдалось 

тимпанограмма типа «B». По данным отомикроскопии у всех больных выявлены 

стадии заболевания по микроотоскопической группе, а также локализацию и 

степень  ретракционных карманов,  что является постоянным и патогномичным  

признаком для данного заболевания. 
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В результате вестибулярных исследований было выявлено, что  лишь у 17 

больных с помощью нистагмографии был обнаружен спонтанный нистагм.  

Провокационный ротаторный тест по методы Барании выявил у 23 больных 

раздражение вестибулярного аппарата, у 12 тест был остановлен в следствии 

резкой вестибулярной реакции. Эти же больные прошли также тест Ромберга, по 

которому у 19 из них был нарушен. 

Из исследованных 36 детей  прошедших тест на двигательные способности по 

методу Бруининкс-Осерецкого у 18  выявлены вестибулярные нарушения. 

Все больные прошли тестирование по вопроснику, составленному нами, с 

помощью которого обнаружилось, что у 20 есть жалобы на вестибулярную систему. 

У всех больных, имеющих вестибулярные нарушения были обнаружены 

ретракционные карманы разной степени в эпитимпанальной области, а также в 

задней части барабанной перепонки, учитывалось также микроотоскопическая 

группа и стадия заболевания.  
Таким образом, у 17 больных с вестибулярными нарушениями наблюдались 

ретракционные карманы 1-2-ой степени в эпитимпанальной области и 1-2- ая 

стадия заболевания по микроотоскопической группе. Из общего числа больных с 

вестибулярными нарушениями у 18 наблюдались ретракционные карманы 3-4-ой 

степени в эпитимпанальной области и 3-4-ая стадия заболевания по микроотос-

копической группе. У 8 больных 3-4 стадии заболевания наблюдались  3-4 степени 

ретракции в задних отделах барабанной перепонки и эпитимпанальной области 

одновременно. 

У детей с вестибулярными нарушениями были выявлены  ретракционные 

карманы 1- 2-ой степени в эпитимпанальной области и 1-2- ая стадия заболевания 

по микроотоскопической группе.Незначительное количество детей числом 4 

имели более глубокие ретракционные карманы. 

Было выявлено что все больные которые были в 1-ой и 2-ой микроотос-

копических группах и имели ретракционные карманы 1-2 степени после мирин-

готомии с шунтированием имели хороший лечебный эффект, также  исчезали 

вестибулярные нарушения. У больных из 3-4 группы после шунтирования эффект 

не всегда был хорошим. Этому свидетельствуют множественные шунтирования у 

некоторых больных из этой группы, а также продолжения вестибулярных 

нарушений. Этим больным была показана дальнейшая хирургическое вмеша-

тельство. 

Обобщая полученные данные, мы пришли к выводу, что вестибулярные 

нарушения у больных с ХССО часто протекают латентно, бессимптомно,  однако 

такое течение довольно нередко встречается. Правильная оценка микро-

отоскопических групп и стадии заболевания,  ретракционных карманов и степени 

ретракции, а также наличие вестибулярных нарушений имеет большое практи-

ческое значение в ранней диагностике заболевания, а также выборе стратегии 

последующего лечения. 
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SUMMARY 
 

VESTIBULAR DISORDERS IN DIFFERENT STAGES OF CHRONIC 

SECRETORY OTITIS MEDIA 

 

Anna Aslanyan 

 

Middle ear and upper respiratory tract diseases occupy a significant place in 

overall morbidity. ENT pathologies, having high prevalence, contribute to the 

other organs and systems diseases, which often lead to disability hence reducing 

the patients' quality of life. Chronic secretory otitis media (CSOM) is especially 

important among the diseases of the middle ear. Much of the morbidity of CSOM 

is further associated with conductive hearing loss and the social stigma. The 

mortality from CSOM is mainly due to its intracranial complications. 

 Over the past decade the number of patients with chronic secretory otitis media 

risen sharply, due to the improvement of early diagnosis of the disease. Along with 

this, both in domestic and foreign literature is not enough information about the 

state of the vestibular apparatus in chronic secretory otitis media. And the more 

work there is actually covering them at different stages of the retraction of the 

tympanic membrane. 

 One of the important issues of modern otorhinolaryngology is also early 

detection of latent forms of vestibular disorders. This is particularly important in 

pediatric practice. The search for new, benign research methods of the vestibular 

apparatus has a great scientific and practical significance. 

  The aim of our study was to research and evaluate the level of vestibular 

function in patients with CHSOM in relation to different stages of the eardrum 

retraction and the effectiveness of myringotomy and tube insertion in vestibular 

symptom resolution. 

We investigated 100 patients at the age of 4-65 years. All patients passed ENT 

examination, otomicroscopy, pure tone audiometry, acoustic impedansometry, 

vestibular testings. 

 Evaluation and research have enabled us to conclude that in 42 chronic 

secretory otitis average was bilateral and 34 unilateral. According to audiological 

testing they presented mild to moderate conductive hearing loss, in addition to a 

type ‘B’ tympanogram. Barany’s rotatory testing revealed hyperreactivity of the 

vestibular function in 23 patients. The test was not completed as a consequence of 

severe vestibular reactions in 12 patients.   
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 Results of Rombergs test were positive in 19 patients with abnormal vestibular 

testings. 

Of the 36 children studied were tested for motor abilities by the method 

Bruininks-Oseretsky in 18 identified vestibular disorders. 

From the data collected by questionnaire 20 patients reported vestibular 

complains, such as slight dizziness and incoordination. Otomicroscopy revealed in 

all patients retraction pockets in the epitympanum in the majority of cases and at 

the posterior part of eardrum in a few cases.  

 Thus, 17 patients with vestibular disorders observed retraction pockets 1-2-th 

degree in epitimpanal localization and  1-2- th stage of the disease. 18 patients with 

vestibular disorders observed retraction pockets of 3-4 th degree in epitimpanal 

localization of tympanic membrane and 3-4- th stage of the disease. In 8 patients 

with stage 3-4 disease observed grade 3-4 in posterior retraction of the eardrum 

and epitimpanal areas simultaneously. 

Children with vestibular disorders were identified retraction pockets 1- 2nd 

degree in epitimpanal localization and  1-2 stage of the disease. Only few patients 

including 4 children had a deep retraction pockets. 

It was found that all the patients who were in the 1st and 2nd stage of disease 

with retraction pockets of 1-2 degrees after myringotomy with the insertion of 

ventilation tubes had a good therapeutic effect, also disappeared vestibular 

disorders.  

Patients from group 3-4 after miringotomy with the insertion of  ventilation 

tubes effect was not always good. This is evidenced by the multiple insertions of 

ventilation tubes in some patients in this group, as well as the continuation of 

vestibular disorders. These patients had shown further surgery. 

Summarizing the findings, we concluded that vestibular disorders in patients 

with CHSOM often proceed latent, asymptomatic, but this for quite uncommon. 

Proper assessment of the disease stage, the  localization and degree of retraction 

pockets and as well as the presence of vestibular disorders is of great practical 

importance in the early diagnosis of the disease, as well as the choice of strategy 

follow-up treatment. 

 

 

 


