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Серед існуючих об’єктивних методів 
дослідження слуху широке розповсюдження 
отримала методика вимірювання імпедансу 
середнього вуха [1, 8, 11, 12] та ін. Метод 
імпедансної аудіометрії набув широкого 
застосування в аудіологічній практиці за-
вдяки своїй високій інформативності та від-
носній доступності. Імпедансна аудіометрія 
являє собою двоетапний моноауральний 
тест, складовими якого є динамічна тимпа-
нометрія та реєстрація акустичного рефлек-
су внутрішньовушних м’язів (АРВМ). До-
слідження АРВМ з успіхом застосовується в 
діагностиці та диференціальній діагностиці 
сенсоневральних розладів різного ґенезу. В 
роботах Т.В. Шидловської і співавторів [7], 
О.І. Котова [4] досліджується динаміка по-
казників акустичного рефлекса під впливом 
виробничого шуму. Авторами показано, що 
після робочого дня реєструється зниження 
амплітуди АРВМ, яка після відпочинку вер-
тається на вихідний рівень. При проведенні 
дослідження через 1 рік у тих самих робіт-
ників відмічалося достовірне зниження ам-
плітуди АРВМ у порівнянні з минулим ро-
ком. В акустичному рефлексі визначаються 
кількісні характеристики –порогові, часові 
та амплітудні. За даними цілої низки дослі-
дників, ці параметри відображають взаємо-
дію процесів збудження і гальмування у ре-
флекторній дузі АРВМ, яка замикається на 
рівні стовбуру мозку [2, 3, 5, 9]  та ін. 
Hammershlag [10] вважає, що АРВМ реагує 
змінами своєї амплітуди на найнезначніші 
розлади на рівні стовбуру мозку. 

Нові діагностичні можливості відкри-
ла і високочастотна аудіометрія, яка дозво-
ляє дослідити стан слухової функції в роз-

ширеному (9-20 кГц) діапазоні частот і тим 
самим забезпечує доклінічну діагностику 
слухових розладів [6]. 

Метою даної роботи стало досліджен-
ня порогових, часових та амплітудних па-
раметрів АРВМ у робітників «шумових» 
професій з початковими сенсоневральними 
порушеннями. 

Для досягнення поставленої мети на-
ми були обстежені 52 працівники (104 вуха) 
шумових виробництв з початковими сенсо-
невральними порушеннями. Про розлади 
функції звукосприйняття у таких робітників 
свідчили позитивні досліди  Бінга, Федерічі, 
„мовного Рінне” та відсутність кістково-
повітряного інтервалу.  

За станом слухової функції в конвен-
ціональному (0,125-8,0 кГц) та розширено-
му (9,0-16,0 кГц) діапазонах частот пацієнти 
були розподілені нами на дві групи. До 1-ї 
групи увійшло 28 робітників, у яких слух на 
тони в області конвенціонального (0,125-8,0 
кГц) діапазону частот знаходився в межах 
норми, а в розширеному (9,0-16,0 кГц) - був 
порушеним. До 2-ї групи включено 24 робі-
тника, у яких мало місце порушення слухо-
вої функції як в розширеному, так і в конве-
нціональному діапазоні частот, починаючи 
з 2 кГц, тобто мала місце початкова сенсо-
невральна приглухуватість. 

В якості контролю обстежено 20 со-
матично і отологічно здорових осіб у віці 
від 20 до 30 років. 

Тональна порогова аудіометрія у всіх 
обстежених виконувалась як в конвенціона-
льному (0,125-8 кГц), так і в розширеному 
(9-12 кГц) діапазонах частот. Дослідження 
слухової функції проводилося з викорис-
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танням клінічного імпедансометра АС-40, 
фірми  „Interacoustics” (Данія), в звукоізо-
льованій камері, де рівень шуму не переви-
щував 30 дБ. 

Імпедансна аудіометрія здійснювалася 
на імпедансометрах “Amplaid-720” (Італія) 
та “Siemens-SD 30” (Німеччина). Спочатку 
виконувалась динамічна тимпанометрія для 
виключення патології середнього вуха, а 
далі визначалися пороги АРВМ при іпсі- та 
контралатеральній стимуляції. 

Проведені дослідження показали на-
ступне. Так, на частотах 9,0; 10,0; 11,0; 12,0; 
14,0 i 16,0 кГц середньостатистичні пороги 
звукосприйняття у пацієнтів 1-ї групи ста-
новили, відповідно, 20,77±2,54; 22,54±2,26; 
25,48±3,61; 36,42±4,61; 39,15±4,43 i 
41,86±4,76 дБ. Однак скарг на зниження 
слуху не висував жоден з них, але 70,8% 
робітників скаржилися на наявність шуму у 
вухах. Таким чином, високочастотна аудіо-
метрія дозволила виявити у обстежуваних 
1-ї групи ранні доклінічні прояви сенсонев-
ральних порушень.   

Пороги слуху на тони на частотах 2,0; 
3,0; 4,0; 6,0 i 8,0 кГц в 2-й групі становили, 
відповідно, 21,11±4,32; 28,11±4,62; 
32,11±4,76; 36,41±4,89 i 39,31±4,93 дБ. В 
розширеному діапазоні частот у них відмі-
чалось більш виражене, ніж у 1-й групі, під-
вищення порогів слуху на тони. Так, в обла-
сті 9 кГц слух на тони, відповідно, в 1 і 2-й 
групах становив 20,77±2,54 та 36,67±6,27 дБ 
(t=2,35; P<0,01); при 10 кГц – 22,54±2,57 та 
37,22±6,34 дБ (t=2,16; P<0,05); 11 кГц – 
25,48±3,61 і 46,67±8,16 дБ (t=2,37; P<0,05); 
12 кГц – 36,42±4,62 та 52,48±9,76 дБ 
(t=1,49; P>0,05); 14 кГц – 39,15±4,43 дБ та 
58,75±7,36 дБ (t=2,28; P<0,05); 16 кГц – 
41,86±3,72 дБ і 59,65±4,87 дБ (t=2,90; 
P<0,01).  

В контрольній групі як в області кон-
венціального, так і розширеного діапазону 
частот середньостатистичні пороги слуху на 
тони не перевищували 15 дБ. 

За даними динамічної імпедансомет-
рії, у всіх обстежених була зареєстрована 
тимпанограма типу «А». Зазначимо, що до 
аналізу увійшли лише ті робітники, які не 
мали порушення в системі звукопроведен-
ня, тобто у яких і виявлялася тимпанограма 
типу «А», за класифікацією Jerger (1973). 

Що стосується порогових характеристик 
АРВМ, то в обох групах нами не було вияв-
лено достовірних їх відмінностей у порів-
нянні з даними в контрольній групі. Так, у 
пацієнтів 1-ї групи з нормальним слухом в 
конвенціональному діапазоні частот серед-
ня величина порогу АРВМ при іпсі- та кон-
тралатеральній стимуляції становила 
88,91±4,87 та 89,43±5,12 дБ, відповідно. У 
пацієнтів 2-ї групи з початковими порушен-
нями слуху в дискантовій області пороги 
АРВМ складали 90,27±5,88 та 90,48±6,89 дБ 
при іпсі- та контралатеральній стимуляції, 
відповідно. Що стосується контрольної гру-
пи, то  нами були визначені наступні показ-
ники порогу АРВМ при іпсі- та контралате-
ральній стимуляції, відповідно: 87,69±7,58 
та 87,49±6,41 дБ. 

Відносно часових характеристик 
АРВМ, нами виявлено наступне. У пацієн-
тів 1-ї групи було зареєстровано достовірне 
(p<0,05) скорочення латентного періоду 
АРВМ (Тл) у порівнянні з даними контро-
льної групи при іпсі- та контралатеральной 
стимуляції. Так, Тл в 1-й групі становив 
109,34±6,96 мс та 108,78±5,79 мс при іпсі- і 
контралатеральній стимуляції, відповідно, в 
той час як аналогічні дані в контрольній 
групі дорівнювали 115,25±4,98  та 
117,86±7,53 мс. Також у пацієнтів цієї групи 
ми виявили достовірне (p<0,01) подовження 
періоду дії АРВМ (Тд) у порівнянні з конт-
рольною групою при іпсі- та контралатера-
льній стимуляції. Так, середні величини Тд 
в 1-й і контрольній групах складали 
789,67±12,65 та 724,34±11,98 мс, а також 
784,97±4,51 і 722,45±12,14 мс при іпсі- та 
контралатеральній стимуляції, відповідно. 
У обстежуваних 2-ї групи з початковими 
порушеннями слухової функції ми також  
спостерігали зміни часових параметрів 
АРВМ, які мали більшу вираженість, ніж у 
пацієнтів 1-ї групи. Так, нами було зареєст-
ровано достовірне (p<0,01), (p<0,05) подов-
ження періодів латентного (Тл), дії (Тд), спа-
ду (Тс) у порівнянні з даними контрольної та 
1-ї груп як при іпсі-, так і при контралатера-
льній стимуляції. Так, середні значення зга-
даних показників при іпсі- латеральній сти-
муляції в 2-й групі складали 128,98±12,76 
мс; 809,35±13,88 і 169,89±9,87 мс, тоді як в 
контрольній групі аналогічні дані становили 
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115,25±4,98; 724,34±11,98 і 139,78±8,99 мс. 
При контралатеральній стимуляції періоди 
латентний, дії і спаду в 2-й групі, відповідно,  
дорівнювали 131,75±9,78; 806,86±15,75 та 
179,67±12,43 мс. Аналогічні показники в ко-

нтрольній групі складали 117,86±7,53 мс;  
722,45±12,14 мс і 143,75±7,98 мс. Середні 
величини часових  характеристик АРВМ в 
досліджуваних групах представлені в табл. 1 
та 2. 

 
 

Таблиця 1 
Часові характеристики АРВМ в обстежених групах та контролі при  

іпсілатеральній стимуляції  

Часові характеристики АРВМ, мс (M±m) 
Групи 

Тл Тд Тс 
1-а 109,34±6,96 789,67±12,65 135,05±6,08 
2-а 128,98±12,67 809,35±13,38 169,89±9,87 
К 115,25±4,98 724,34±11,98 139,78±8,99 

t (1-2) 2,57* 1,05 3,01** 
t (1-K) 2,04* 3,75** 0,44 
t (2-K) 2,05* 4,64** 2,26* 

 
Примітки: * - p<0,05, **- p<0,01- величини достовірно відрізняються між собою 

 
Таблиця 2 

Часові характеристики АРВМ в обстежених групах та контролі 
при контралатеральній стимуляції  

Часові характеристики АРВМ, мс (M±m) 
Групи Тл Тд Тс 

1-а 108,78±5,79 784,97±4,51 145,08±7,38 
2-а 131,75±9,78 806,86±15,75 179,67±12,43 
К 117,86±7,53 722,45±12,14 143,75±7,98 

t (1-2) 2,04* 2,34* 2,39* 
t (1-K) 2,09* 4,83** 0,12 
t (2-K) 2,13* 4,24** 2,43* 

 
Примітки: * - p<0,05, **- p<0,01- величини достовірно відрізняються між собою 
 
 
При дослідженні амплітудних харак-

теристик АРВМ в обох групах пацієнтів з 
початковими порушеннями слуху виявлено 
достовірне (p<0,01) зниження амплітуди 
АРВМ порівняно з контрольною групою як 
при іпсі-, так і при контралатеральній сти-
муляції.  

При цьому в 1-й групі (з порушенням 
слуху на тони лише в розширеному діапа-
зоні частот) вже мало місце достовірне 
(p<0,01) зниження амплітуди АРВМ до 
0,17±0,004 та 0,16±0,004 см3 як при іпсі-, 

так і при контралатеральній стимуляції (в 
контрольній групі – 0,20±0,002 та 
0,19±0,003 см3, відповідно). 

Ще більш суттєве зниження амплітуди 
АРВМ спостерігалося у обстежуваних 2-ї 
групи (з більш вираженими порушеннями 
функції звукосприйняття) в розширеному 
(9-16 кГц) діапазоні частот, а також в кон-
венціальному, починаючи з 2 кГц. При іпсі- 
та контралатеральній стимуляції амплітуда 
АРВМ в 2-й групі становила, відповідно, 
0,10±0,003 та 0,11±0,005 см3. 
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За даними Hammershlag (1998), зни-
ження амплітуди АРВМ свідчить про наяв-
ність дисфункції в стовбуромозкових струк-

турах слухового аналізатора. Середні зна-
чення амплітуди показників АРВМ пред-
ставлені в табл. 3. 

 
 

Таблиця 3 

Показники амплітуди АРВМ у робітників обстежуваних груп та контрольної  

Амплітуда АРВМ, см3 (M±m) 
Групи обстежуваних 

іпсі- латеральна стимуляція контралатеральна стимуляція 
1-а 0,17±0,004 0,16±0,004 
2-а 0,10±0,003 0,11±0,005 
K 0,20±0,002 0,19±0,003 

t (1-2) 14,00* 7,81* 
t (1-K) 6,71* 6,06* 
t (2-K) 16,71* 18,86* 

 
Примітка: * - p<0,01 – величини достовірно відрізняються між собою 
  
 
Таким чином, проведене дослідження 

свідчить про те, що вже в ранні строки по-
чаткових сенсоневральних  порушень у ро-
бітників „шумових” професій настають змі-
ни в стовбуромозкових структурах слухово-
го аналізатора, про що свідчить зменшення 
у них амплітуди АРВМ.  

Отримані дані важливі при ранній то-
пічній діагностиці слухових розладів у робі-
тників шумових виробництв, а також для 
своєчасного призначення їм лікувально-
профілактичних заходів. 

 
Висновки 
1. У працівників "шумових" професій 

знижується захисна дія акустичного рефле-
ксу внутрішньовушних м’язів, на що вказу-
ють зміни в часових характеристиках акус-

тичного рефлексу. Тому для раннього вияв-
лення доклінічних порушень в слуховій си-
стемі при дії шуму доцільно проводити аку-
стичну імпедансометрію, звертаючи при 
цьому увагу на латентний період і час дії 
АВРМ. 

2. При початкових порушеннях слуху 
у робітників "шумових" професій спостері-
гаються функціональні зміни в стовбуромо-
зкових структурах слухового аналізатора, 
про що свідчить достовірне зниження амп-
літуди АРВМ при іпсі- та контралатераль-
ній стимуляції. 

3. Амплітуда АРВМ може бути вико-
ристана в якості додаткового об’єктивного 
критерію при вирішенні питань трудової 
експертизи та профвідбору робітників «шу-
мових виробництв». 
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ПОКАЗАТЕЛИ ИМПЕДАНСНОЙ 
АУДИОМЕТРИИ У РАБОЧИХ  ШУМОВЫХ 

ПРОФЕССИЙ С НАЧАЛЬНЫМИ  
СЕНСОНЕВРАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

Куренёва Е.Ю. (Киев) 

Р е з ю м е  

Авторами проведено изучение количест-
венных параметров акустической импедансомет-
рии у рабочих «шумовых» производств с началь-
ными проявлениями сенсоневральных нарушений. 
Установлено, что у всех обследованных имеет ме-
сто некоторое снижение амплитуды АРВМ и из-
менение временных его характеристик, при этом 
более выраженные нарушения были зарегистриро-
ваны у рабочих с нарушениями слуха в конвен-
циональном диапазоне частот. Полученные дан-
ные могут бать использованы при топической ди-
агностике ранних слуховых нарушений у рабочих 
«шумовых» производств, а также в целях своевре-
менного применения лечебно-профилактических 
мероприятий в соответствующих случаях. 

THE INDEXES OF IMPEDANCE 
AUDIOMETRY OF THE NOISE PROFESSIONS’ 
WORKERS WITH INITIAL SENSORINEURAL 

DISTURBANCES 

Kuren’ova E.Yu. (Kiev) 

S u m m a r y  

Authors have studied quantitative parameters 
of acoustic impedancemetry of the noise profes-
sions’ workers with initial manifestations of sen-
sorineural disturbances. It were established that all 
the tested patients have some increase of amplitude 
of acoustic reflex and altering of its temporary pa-
rameters. More expressed violations were deter-
mined in the workers with disturbances of hearing 
in conventional range. Obtained data may be used 
for topic diagnostics of initial acoustic disturbances 
in workers of “noise” professions as well as for 
timely application of curative and prophylactic 
measures in correspondent cases. 

 
 

 




