УДК 616.28-008.1-072.7:613.62.001.8

Т.А. ШИДЛОВСЬКА, А.В. БАСАНЕЦЬ, В.А.ГВОЗДЕЦЬКИЙ,
Т.В. ШЕВЦОВА
СТАН СЛУХОВОЇ ФУНКЦІЇ ЗА ДАНИМИ ТОНАЛЬНОЇ
ПОРОГОВОЇ АУДІОМЕТРІЇ У КОНВЕНЦІОНАЛЬНОМУ
ДІАПАЗОНІ ЧАСТОТ У РОБІТНИКІВ РІЗНИХ ПРОФЕСІЙНИХ
ГРУП ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України»
(дир. – акад. НАМН України, проф. Д.І. Заболотний)

Шум є одним з провідних етіологічних чинників сенсоневральної приглухуватості (СНП). До теперішнього часу шум і
вібрація залишаються розповсюдженими
техногенними факторами виробничого середовища, в зв’язку з чим залишається високою захворюваність на професійну сенсоневральну приглухуватість (ПСНП). За
даними обстежень, ПСНП займає перші
місця в структурі професійних захворювань
в багатьох країнах світу в різних галузях
промисловості, особливо це стосується вугільного, металургійного і машинобудівного виробництв [4, 5, 9 та ін.].
Дії промислового шуму на слухову
систему робітників в умовах виробництва
присвячена велика кількість робіт [2, 8,
19]. При цьому слід зазначити, що наукові
дослідження, присвячені вивченню стану
слухової функції у робітників вугільної
промисловості, малочисельні [1, 6, 7]. А
механізм ушкоджуючого впливу виробничого шуму залишається до кінця не вивченим.
Найбільш поширеним і доступним методом оцінки слухової функції залишається
суб'єктивна аудіометрія, насамперед тональна порогова. Метод не втратив своєї актуальності і відрізняється високою інформативністю та інформативністю.
Мета даної роботи – вивчення інформативності даних тональної порогової аудіометрії у конвенціональному діапазоні
частот для діагностики сенсоневральної
приглухуватості в різних професійних групах шахтарів, зокрема у забійників, прохід64

ників та гірничих робітників очисного вибою (ГРОВ).
Для досягнення поставленої мети нами було обстежено 87 робітників вугільної
промисловості у віці від 32 до 50 років для
виключення можливих виражених вікових
змін з боку слухового аналізатора (вікова
норма враховувалась). До складу обстежуваних увійшли 28 прохідників, 25 забійників і 34 ГРОВ (відповідно 1, 2 та 3 групи).
Контролем слугували 15 молодих здорових
нормально чуючих осіб, які не мали інфекційних і судинних захворювань, ЧМТ та
контакту з виробничим шумом і радіацією.
Суб’єктивна аудіометрія виконувалась
в повному обсягу: камертональні досліди,
акуметрія, порогова тональна аудіометрія, в
тому числі в розширеному діапазоні частот,
мовна та надпорогова аудіометрія. В даній
роботі аналізується слух на тони в конвенціональному (0,125-8 кГц) діапазоні частот.
Дослідження виконувались із застосуванням клінічного аудіометра АС-40 фірми
“Interacoustics” (Данія) в екранованій звукоізольованій камері, де рівень шуму не перевищував 30 дБА. Результати оцінювались з
використанням методів варіаційної статистики із застосуванням таблиці критеріїв
Стьюдента.
За даними аудіометрії, в усіх оюстежуваних робітників мало місце зниження
слуху по типу порушення звукосприйняття,
про що свідчили позитивні досліди Бінга,
Федерічі
та
відсутність
кістковоповітряного інтервалу на аудіометричній
кривій.
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Рис. 1. Аудіограма у робітника ГРОВ з початковими сенсоневральними порушеннями слуху.

Рис. 3. Аудіограма у прохідника з сенсоневральною приглухуватістю і порушеннями тонального слуху
переважно в області медіобазальної частини завитки.

Рис. 2. Аудіограма у забійника з сенсоневральною приглухуватістю і порушеннями тонального слуху переважно в області базальної частини
завитки.

Рис. 4. Аудіограма у прохідника з сенсоневральною приглухуватістю, порушеннями тонального слуху в
області медіобазальної частини завитки та наявністю
уповільненого зростання розбірливості мовного тесту.

Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3, 2015

65

За станом слухової функції обстежувані
були розподілені в свою чергу на 4 групи. У Iу групу увійшли робітники з початковою
СНП; в II-у – з помірною СНП, у яких порушення слухової функції стосувалося переважно базальної частини завитки; в III-ю – особи, у котрих мало місце ураження, головним
чином, медіобазальної частини завитки; до
IV-ї – з ураженням медіобазальної частини
завитки, яке супроводжувалося уповільненим
наростанням розбірливості мовного тесту Г.І.
Грінберга, Л.Р. Зіндера при збільшенні інтенсивності. Характерні аудіограми у робітників,
яких ми віднесли до вищезазначених груп,
представлені на рис. 1, 2, 3 та 4.
Згідно з таким розподілом, найбільш
виражена СНП виявлена у прохідників і
дещо менша – у забійників. У прохідників
спостерігалося більш виражене порушення
слуху (частіше в порівнянні з іншими групами) в області медіобазальної частини завитки, а також найбільш часто у них мали
місце і явища уповільненого наростання
розбірливості мовного тесту Г.І. Грінберга,
Л.Р. Зіндера при збільшенні інтенсивності.
Так, медіобазальний виражений кохлеїт без уповільненого наростання розбірливості мовного тесту Г.І. Грінберга, Л.Р.
Зіндера виявлений у 42,9% прохідників, у
36,0% забійників, у 26,6% ГРОВ. З уповільненим наростанням мовного тесту медіобазальний кохлеїт був відмічений у 14,3%
прохідників і у 8,0% забійників. При цьому
серед ГРОВ не виявлено жодного робітника
з медіобазальним кохлеїтом як з уповільненим наростанням розбірливості мовного
тесту, так і без нього.
Базальний кохлеїт у прохідників, забійників і ГРОВ спостерігався, відповідно, у 32,1;
36,0 і 47,1%. У 10,7% прохідників і 20,0% забійників визначалася початкова СНП, в групі
ГРОВ таких випадків було 26,5% .
Показники слуху на тони в конвенціональному діапазоні частот в різних професійних групах вугільної промисловості
представлені у таблиці. Оскільки обстежувались робітники з сенсоневральними порушеннями слуху, пороги слуху на тони по
повітряній та кістковій провідності у них
цілком співпадали, в зв`язку з чим у таблиці
і надалі наводяться дані лише по кістковій
провідності.
66

За даними проведеного обстеження,
найбільш виражені порушення слуху на
тони у всіх обстежених робітників мали
місце в області 4, 6 та 8 кГц.
Порівняно з контрольною групою
здорових нормально чуючих осіб у обстежених робітників усіх груп відмічалось достовірне (р<0,05; р<0,01) підвищення порогів
слуху на тони конвенціонального (0,125-8
кГц) діапазону частот, починаючи з 1 кГц,
найбільш виражене у прохідників. Так, в
області 2 кГц поріг слуху становив у групах
прохідників, забійників та ГРОВ 25,95±3,92;
20,57±3,18 та 19,11±3,06 дБ, відповідно, при
нормі 5,8±0,6 дБ (р<0,01). А на частоті 3
кГц
відповідні
величини
складали
28,46±4,18; 26,78±3,98 та 25,45±4,01 дБ при
нормі 6,9±0,6 дБ (р<0,01). Найбільш високими у обстежених були пороги слуху на
тони в області 4, 6 і 8 кГц, які, відповідно,
дорівнювали 39,29±3,23; 50,72±3,58 та
58,92±3,69 дБ у прохідників, 33,16±4,23;
45,42±4,52 та 48,52±3,62 дБ – у забійників
та 30,57±2,69; 39,58±4,18 та 47,76±4,01 дБ у
ГРОВ і були достовірно (р<0,01) підвищені
порівняно з нормою в усіх групах. Також
звертає на себе увагу те, що у прохідників
(І-а група) значення порогу слуху до тону 6
кГц достовірно (р<0,05) відрізнялось не
тільки від контролю, але і від показника в
групі ГРОВ, а до тону 8 кГц – і від показників в групах забійників і ГРОВ (ІІ-а та ІІІ-я
групи).
Зауважимо, що у обстежених нами
робітників різних професійних груп вугільної промисловості порушення тонального
слуху стосувалися переважно області високих частот, у частини – із залученням середніх. На думку ряду авторів, саме порушення слуху у високочастотній області характерне для сенсоневральних порушень слуху
шумового ґенезу [2, 3, 12, 13].
Отже, найбільш виражені порушення
слуху на тони, за даними тональної порогової аудіометрії в конвенціональному діапазоні частот, за нашими даними, спостерігаються у прохідників і дещо менш виражені
– у забійників, особливо в області 4, 6 та 8
кГц. Що стосується хворих ІІІ-ї групи
(ГРОВ), то у них також мало місце підвищення порогів слуху на тони, однак воно
було дещо менш вираженим.
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При цьому в області 0,125-3 кГц достовірної різниці в середньостатистичних
показниках порогів слуху на тони у обстежуваних групах робітників між собою нами
не виявлено. Однак, починаючи з 6 кГц,
визначалось достовірне порушення у
сприйнятті тонів прохідниками порівняно з
робітниками ГРОВ (p<0,05). Більш наочно
ці дані представлені на рис. 5.

Таким чином, було визначено, що серед обстежених нами груп робітників вугільної промисловості найбільш часто і більш
виражена СНП була у групі прохідників. До
того ж слід зазначити, що у прохідників
діагностувались більш виражені підвищення порогів слуху до тонів конвенціонального діапазону частот порівняно із забійниками та ГРОВ.
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Рис. 5. Середньостатистичні показники порогів слуху (в дБ) на тони по кістковій провідності в конвенціональному діапазоні частот у робітників різних професійних груп вугільної промисловості: 1 – прохідники, 2 – забійники, 3 – ГРОВ та особи контрольної групи (К).

Зауважимо, що такі тенденції спостерігалися не лише за даними порогової тональної аудіометрії. Показники мовної аудіометрії (пороги 50% розбірливості тесту числівників Є.М. Харшака та 100% розбірливості мовного тесту Г.І. Грінберга, Л.Р. Зіндера) теж свідчать про більш виражені порушення слухової функції у прохідників, ніж у
забійників та ГРОВ. Нами були виявлені
явища уповільненого зростання розбірливості мовного тесту при збільшенні інтенсивності в 13,6% випадків у робітниківпрохідників, а також у 9,5% – забійників. У
ГРОВ таких випадків не відмічено. Мало
місце зниження диференційних порогів
(ДП) за методом Люшера в області 2 і, осо68

бливо, 4 кГц у більшості обстежених шахтарів. Цим, очевидно, пояснюється визначене нами уповільнене наростання розбірливості мовного тесту Г.І. Грінберга, Л.Р. Зіндера при збільшенні інтенсивності у 13,6%
прохідників і у 9,5% забійників. У ГРОВ не
було аудіограм з низькими ДП в області 2 и
4 кГц. Відомо, що низькі ДП за методом
Люшера, а також ППР та уповільнене зростання розбірливості мовного тесту свідчать
про порушення функції завитки та наявність
феномену прискореного зростання гучності
(ФПЗГ).
Таким чином, за даними тональної,
мовної та надпорогової аудіометрії, найбільш виражені порушення слухової функЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3, 2015

ції спостерігалися у прохідників, що, очевидно, пов'язано з високим рівнем виробничого шуму і вібрації та іншими чинниками
виробничого середовища (мікроклімат, фізичне перевантаження та ін.).
Висновки
1. За даними порогової тональної аудіометрії у конвенціональному діапазоні
частот, у всіх професійних групах робітників вугільної промисловості найбільш виражені підвищення порогів слуху на тони
спостерігаються в області 4, 6 і 8 кГц.
2. Найбільш виражені порушення слухової функції до тонів конвенціонального

діапазону частот визначались у прохідників,
умови праці яких характеризуються впливом шуму на рівні 93,6±4,9 дБА. Сенсоневральні порушення слуху в даній групі робітників також найбільш виражені за даними
усіх тестів суб’єктивної аудіометрії, в тому
числі мовної та надпорогової.
3. Виявлену різницю в тяжкості і частоті розладів слуху за типом порушення
звукосприйняття у працівників різних професій вугільної промисловості, очевидно,
можна пояснити характером виробничого
шуму та особливостями гігієнічних умов
праці на робочих місцях.
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СОСТОЯНИЕ СЛУХОВОЙ ФУНКЦИИ ПО ДАННЫМ ТОНАЛЬНОЙ ПОРОГОВОЙ
АУДИОМЕТРИИ В КОНВЕНЦИОНАЛЬНОМ ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ У РАБОЧИХ
РАЗНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ГРУПП УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Шидловская Т.А., Басанец А.В., Гвоздецкий В.А., Шевцова Т.В. (Киев)
Аннотация
Актуальность: Влияние шума является одним из ведущих этиологических факторов развития сенсоневральной тугоухости (СНТ), при этом профессиональная СНТ занимает ведущие места в структуре
профессиональных заболеваний. В работах многих исследователей описаны изменения, возникающие при
действии производственного шума в слуховом анализаторе, однако работы, посвященные состоянию слуховой функции у рабочих угольной промышленности, немногочисленны.
Наиболее распространенным и доступным методом оценки слуховой функции остается субъективная аудиометрия, прежде всего тональная пороговая. Метод не утратил своей актуальности и обладает
высокой информативностью.
Материалы и методы: Обследовано 87 шахтеров различных профессий: проходчики, забойщики и
горнорабочие очистного забоя – ГРОЗ, подвергающихся воздействию производственного шума и другим
факторам производственной среды (микроклимат, физ. нагрузки). Исследования проводились на клиническом аудиометре АС-40 фирмы «Interacoustics» (Дания) в звукоизолированной камере. Результаты оценивались с использованием методов вариационной статистики с применением критерия Стьюдента.
Результаты: У всех обследованных рабочих различных профессиональных групп угольной промышленности имели место достоверные нарушения слуха на тоны конвенционального диапазона частот,
начиная с 1 кГц, преимущественно в области 4-8 кГц. Наиболее выраженные среди всех обследованных
нами групп рабочих нарушения слуховой функции, по данным тональной пороговой аудиометрии в конвенциональном диапазоне частот, выявлены у проходчиков, менее выраженные – у забойщиков и наименее значительные – у рабочих ГРОЗ. При этом у проходчиков наиболее выраженное повышение порогов
слуха на тоны было в области 4-8 кГц, где они достоверно отличались не только от нормы, но и от показателей в группе ГРОЗ. Среди обследованных рабочих у проходчиков и забойщиков определялись наиболее
выраженные нарушения также по данным речевой и надпороговой аудиометрии.
Выводы: Во всех профессиональных группах шахтеров, по данным пороговой тональной аудиометрии в конвенциональном диапазоне частот, имеет место снижение слуховой функции по типу нарушения
звуковосприятия, более выраженное в области 4-8 кГц. Наиболее выраженные отклонения от нормы наблюдаются у проходчиков и в несколько меньшей степени – у забойщиков. Об этом свидетельствуют достоверное повышение среднестатистических значений порогов слуха на тоны конвенционального диапазона, начиная с 1 кГц, особенно выраженные в области частот 4, 6 и 8 кГц. Выявленную разницу в тяжести и
частоте снижения слуха по типу нарушения звуковосприятия в исследуемых группах работников угольной
промышленности, очевидно, можно объяснить характером производственного шума и особенностями
гигиенических условий труда на их рабочих местах.
Ключевые слова: сенсоневральная тугоухость, угольная промышленность, профессиональные нарушения слуха, производственный шум.

HEARING FUNCTION IN CONVENTIONAL FREQUENCY RANGE IN DIFFERENT GROUPS OF
COAL INDUSTRY PROFESSIONALS ACCORDING TO PURE TONE AUDIOMETRY
Shydlovska T.A., Basanets A.V., Gvozdetskyi V.A., Shevtsova T.V.
State institution «O.S. Kolomiychenko Institute of Otolaryngology
of National Academy of Medical Sciences of Ukraine»; e-mail: amtc@kndio.kiev.ua
Abstract
Actuality: Among the large number of etiological factors noise influence takes one of the leading role in
the development of sensorineural hearing loss (SHL) and the occupational SNT holds leading positions in the
structure of occupational diseases in many countries. Many studies describe changes that occur in the auditory
analyzer under the influence of industrial noise, however studies describe a state of the auditory function in the
coal industry workers are not numerous.
The most common and available method for assessing auditory function is pure tone audiometry.The
method still remains up-to-date and highly informative.
Materials and Methods: 50 workers of the coal industry: drifters, miners and long wall miners (1, 2 and 3
group) with different levels of industrial noise and hygienic conditions in their workplaces. All examinations were
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performed on АС-40 clinical audiometer (Interacoustics, Denmark). The results of the studies were rated using
variation statistics Student's test.
Results: In all the examined workers of different professional groups of the coal industry a significant
hearing impairment was observed at the tones of conventional frequency range starting from 1 kHz, mainly in the
4-8 kHz. The most pronounced violations of auditory function among all surveyed groups of workers according to
the tone threshold audiometry in conventional frequency range were in drifters, miners had less pronounced and
the least significant disturbances were in long wall miners. At the same time drifters had the most pronounced
increase in hearing thresholds in 4-8 kHz tones, where these indicators differed significantly not only from the
norm, but also from that in the long wall miners group. Also among all the examined workers the most prominent
violations according to the above-threshold and speech audiometry were identified in drifters and miners.
Conclusions: In all occupational groups of coal industry workers disturbances of auditory function of
sound perception were found, the most pronounced in the 4-8 kHz, according to the threshold tonal audiometry in
the conventional frequency range. The most pronounced abnormalities were observed in drifters and then in miners. This is evidenced by a significant increase in average hearing thresholds of conventional tone range starting
from 1 kHz and the most pronounced in 4, 6 and 8 kHz. Detected differences in the severity and frequency of
hearing disturbances of sound perception, obviously, could be explained by the nature of industrial noise and
hygienic working conditions in the workplaces of the studied workers of coal industry.
Keywords: sensorineural hearing loss, the coal industry, professional hearing loss, industrial noise.
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