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Дослідження, присвячені акутравмі,
не чисельні [3-6, 8-12, 15]. Однак, на жаль,
частота виникнення акутравми у нашій країні у зв’язку з ситуацією на сході України
зростає. Питання діагностики та лікування
порушень слухової функції, пов’язаних з
акутравмою, в тому числі отриманою в реальних бойових умовах, набули великої актуальності [1, 2, 7, 13, 14].
В наш час суб’єктивна аудіометрія залишається найбільш доступним та достатньо інформативним методом дослідження
слухової функції. В плані первинної діагностики сенсоневральних порушень слуху у
осіб, постраждалих в зоні проведення АТО,
найбільш поширеними є клінічні методи,
ретельний аналіз скарг та дані анамнезу. Це
дозволяє відібрати контингент для подальшого обстеження. З інструментальних методів уже на другому та третьому етапі надання медичної допомоги в системі ЗСУ
може бути доступною оцінка слухової функції за даними психоакустичних методів –
суб’єктивної аудіометрії, хоча і не в повному обсязі. Принаймні, частіше існує змога
провести тональну порогову аудіометрію.
Більшість дослідників при вивченні проблем порушення слуху при акутравмі приділяли увагу саме даним суб’єктивної аудіометрії [3-5, 8, 9, 11, 12].
Інтенсивна звукова дія, яка перевищує
больовий поріг слухової чутливості людини, викликає зміни досить розширеного
характеру. Однак деякі автори вважають,
що найбільш вираженими вони є в тих ділянках завитки, які відповідають сприйняттю
спектрального складу діючих звукових частот [9].
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Дослідження, проведені нами та іншими авторами, показали, що дані
суб’єктивної аудіометрії у постраждалих
внаслідок акутравми в зоні бойових дій мають певні особливості, які слід враховувати
при діагностиці порушень слуху у даного
контингенту [13, 14]. Тому визначення особливостей даних суб’єктивної аудіометрії,
зокрема, тональних аудіометричних кривих,
у пацієнтів з сенсоневральними порушеннями слуху, які отримали акутравму в зоні
проведення АТО, є актуальним.
Мета роботи – визначити найбільш
характерні типи аудіометричних кривих за
даними суб’єктивної аудіометрії у осіб з
сенсоневральними порушеннями слуху, які
отримали акутравму в зоні проведення
АТО.
Матеріали і методи
Для досягнення поставленої мети нами було проведено аналіз результатів обстеження пацієнтів з сенсоневральними
порушеннями слуху, які отримали акутравму в зоні проведення АТО.
Аудіометричне дослідження виконувалось у звукоізольованій камері, де рівень
шумового фону не перевищував 30 дБ, за
допомогою клінічного аудіометра АС-40
фірми «Interacoustics» (Данія) та аудіометра
Madsen Xeta (G.N. Otometrics, Данія). Визначали пороги слуху на тони по кістковій
та повітряній звукопровідності в звичайному (конвенціональному) діапазоні (0,125-8
кГц) та по повітряній провідності в розширеному (9-16 кГц) діапазоні частот. В усіх
досліджуваних осіб також проводилась мовна аудіометрія (50% розбірливість тесту
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числівників за Є.М. Харшаком та 100% розбірливість мовного тесту Г.І. Гринберга,
Л.Р. Зиндера). Крім того, в області 0,5; 2 та
4 кГц досліджувались диференціальні пороги (ДП) сили звуку за інтенсивністю за допомогою методу Люшера, а також проводились камертональні проби Бінга і Федерічі
та акуметрія.
Було проаналізовано результати обстеження хворих з акутравмою з різним
ступенем вираженості порушень слухової
функції. За період 2014-2016 рр. до ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМНУ», клініки оториноларингології Військово-медичного клінічного
Центру південного регіону, а також 61 мобільного військового госпіталю звернулося
понад 650 постраждалих (бійців ЗСУ, Національної гвардії України та добровольчих
батальйонів, мирних жителів, які потрапили
під обстріл у зоні проведення АТО).
Результати та їх обговорення
Нами було проаналізовано результати
суб’єктивної аудіометрії у постраждалих,
що отримали акутравму в зоні проведення
АТО на протязі 2014-2016 рр. і звернулися
за допомогою до ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН
України», клініки оториноларингології Військово-медичного клінічного Центру південного регіону – всього їх було понад 650
осіб. При систематизації отриманих даних
нами було виявлено, що всі результати обстежень слухової функції вкладаються у
декілька характерних типів. Вони описані
нижче. Відсотки прораховані на кількість
480 спостережень, це кількість обстежених
хворих після виключення випадків комбінованого ураження слухової системи, з вираженими порушеннями функції звукопроведення, розривами барабанної перетинки,
вираженими рубцевими змінами, певними
супутніми захворюваннями, після некоректно проведених (в силу різних причин) досліджень.
Проведений нами аналіз результатів
досліджень дозволив виявити таке.
Найбільшу групу серед усіх опрацьованих нами аудіограм склав низхідний, часто – обривчастий тип аудіометричної кривої
(76,0%). Причому характерним було максиЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №2, 2017

мальне підвищення порогів слуху на тони у
області 4-8 кГц. Часто у обстежених на такій низхідній кривій мав місце своєрідний
пік підвищення порогів на частоті 4 або
6 кГц з подальшим його деяким зниженням
в області 8 кГц – характерний «акутравматичний пік» (46,3% випадків серед усіх проаналізованих аудіограм та 60,8% – серед
«низхідних»). У багатьох хворих характерні
«акутравматичні піки» спостерігалися як у
конвенціональному діапазоні, так і у високочастотному діапазоні частот. Приклад
такої аудіограми наведено на рис. 1. Справа
у цього пацієнта спостерігається ще один
прикметний приклад – «ломаної» кривої.

Рис.1. Аудіограма бійця АТО з характерними «піками» підвищення порогів у конвенціональному та розширеному діапазонах частот.

Порушення слухової функції у обстежених нами пацієнтів з акутравмою переважно були двобічними (88,1%). Практично
симетричних з них було 36,4% випадків,
асиметричних – 63,6%. Однобічні порушення слухової функції мали місце у 11,8% бійців. Всього серед проаналізованих нами
аудіограм бійців АТО випадків асиметричних порушень слухової функції (включаючи
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однобічні) було 67,8%. На рис. 2 наведено
аудіограму військовослужбовця з асиметричним (справа – 1 тип, зліва – 2 тип, див. нижче) порушенням слухової функції за даними тональної порогової (в тому числі в розширеному діапазоні частот), мовної та надпорогової аудіометрії.

Рис. 2. Дані суб’єктивної аудіометрії пацієнта з акутравмою з асиметричним порушенням
слухової функції

Зауважимо, що саме асиметричність
(але не однобічність) порушень у різних
відділах слухового аналізатора за даними
комплексного обстеження може бути характерною ознакою акутравми, отриманої в
реальних бойових умовах. У пацієнтів з
симетричною тональною пороговою аудіометричною кривою конвенціонального діапазону ми часто спостерігали асиметричні
порушення за даними мовної та надпорогової аудіометрії. Але навіть у випадку практично
повної
симетричності
даних
суб’єктивної аудіометрії ми згодом виявляли асиметрію змін у різних структурах слухового аналізатора за даними об’єктивних
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методів дослідження – акустичної імпедансометрії, отоакустичної емісії (ОАЕ) та реєстрації слухових викликаних потенціалів
(СВП). Такі зміни у центральних відділах
слухового аналізатора часто супроводжувалися асиметричними порушеннями у мозковому кровообігу та функціональному стані
ЦНС за даними реоенцефалографії та електроенцефалографії, відповідно. Симетричні
порушення у центральних відділах слухового аналізатора за даними СВП ми спостерігали лише в поодиноких випадках. Часто
асиметричними були порушення у вестибулярній системі. Зауважимо, що асиметричність порушень у різних ланках складних
функціональних систем, до яких належать
слуховий та вестибулярний аналізатор,
створюють додаткові ускладнення для їх
функціонування, призводять до надмірного
напруження процесів і зусиль для «балансування» діяльності та обумовлюють додаткові підґрунтя для розвитку дисфункції.
Серед усіх розглянутих нами аудіограм
випадки однобічного ураження слухової
системи (з нормальним слухом на протилежній стороні) склали лише 11,8% від загальної
кількості спостережень. В залежності від
вираженості порушення слуху, у таких пацієнтів на стороні більшого ураження спостерігалися низхідні типи кривої різного ступеня підвищення порогів слуху до тонів (переважно 1 та 2 типи, див нижче).
Нами було окремо розглянуто випадки однобічних уражень слухової системи
та вираженої асиметрії (коли на протилежному боці від більш постраждалого вуха
спостерігалося лише початкове порушення
– до 15-20 дБ переважно в зоні високих частот конвенціонального діапазону), і за даними суб’єктивної аудіометрії у таких хворих з акутравмою (15,8% серед усіх досліджуваних) було виявлено таке. На стороні
ураження переважно це були випадки низхідного типу аудіометричної кривої
(90,1%). Серед усіх випадків переважала 1
та 2 група (див. нижче) за ступенем вираженості порушень слухової функції (56,6 та
27,6%, відповідно). У 55,3% пацієнтів даної
групи мав місце характерний пік. В цій групі виявлено порушення мовної (32,8%) та
надпорогової аудіометрії (69,7%) на боці
ураження. За даними високочастотної аудіЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №2, 2017

ометрії в даній групі спостерігалися різнопланові порушення – від сприйняття усіх
тонів розширеного діапазону до «обривів»,
починаючи з частоти 9 кГц.
81,5% пацієнтів даної групи турбував
суб’єктивний вушний шум, постійний або
періодичний, переважно високочастотний (68 кГц), інтенсивністю 5 дБ з боку ураження.
У деяких хворих суб’єктивний вушний шум
був двобічним. Цікаво, що при аналізі даних
імпедансної аудіометрії ми нерідко спостерігали порушення реєстрації АРВМ (відсутність рефлексу, зниження його амплітуди та
ін.) саме з боку нормально чуючого або краще чуючого вуха. Нами також було проаналізовано наявність однобічних порушень при
розгляді кожної з основних виділених груп
досліджуваних, про що йтиметься при детальному описі кожної з груп. Характерні аудіограми постраждалих з акутравмою з однобічним порушенням слухової функції наведено на рис. 3 та 4.

ними порушеннями функції звукопроведення – від невеликих (підвищенням порогів
сприйняття повітрянопроведених звуків до
15 дБ на одній-двох частотах) до невеликих
(до 15 дБ) кістково-повітряних розривів на
частині тональної кривої, які охоплювали
від 4 до 7 досліджуваних частот. При аналізі
таких аудіограм виявилося, що розлади звукопроведення переважно були обумовлені
порушеннями функції слухової труби, незначними змінами барабанної перетинки
(після загоєння травматичних розривів),
наявністю рубцевих змін барабанної перетинки, можливими функціональними порушеннями у ланцюгу слухових кісточок. Однак у частини таких пацієнтів не було виявлено жодних візуальних ознак ураження
системи звукопроведення.

Рис. 4. Аудіограма бійця АТО з лівобічною
сенсоневральною приглухуватістю (1 тип, наявність характерного піку)
Рис. 3. Аудіограма військовослужбовця з
правобічною сенсоневральною приглухуватістю
(2 тип).

У деяких обстежених нами пацієнтів з
акутравмою сенсоневральні порушення
слухової функції супроводжувалися незначЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №2, 2017

Нами були окремо проаналізовані випадки СНП з більш вираженим (подовженим
на тон-шкалі) порушенням функції звукопроведення (серед невеликих, залишених нами для аналізу) без видимих при ЛОР-огляді
ознак порушень структур середнього вуха.
Саме такі хворі з «подовженим» невеликим
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кістково-повітряним розривом склали 6,0%
від загальної кількості обстежених. Нагадаємо, що в цей аналіз не було включено осіб з
розривами барабанної перетинки, вираженим
рубцевими змінами та ін. У всіх таких випадках крива кісткової провідності мала низхідний тип (переважно 1-2 тип). При аналізі
факторів, які призвели до розвитку акутравматичного ураження слухової системи, ми
виявили, що ці порушення переважно мали
місце при пострілах з гранатометів (РПГ 22,
РПГ 7), використанні АК, АКС, при артилерійських та мінометних обстрілах. При аналізі даних імпедансної аудіометрії лише у 5
(17,2%) з цієї категорії хворих було виявлено
порушення за даними реєстрації АРВМ на
фоні нормальної тимпанограми: відсутність
АРВМ з обох боків при незначному рівні
порушень тонального слуху, асиметричне
значне зниження амплітуди АРВМ при практично однаковому рівні тонального слуху з
обох боків, що може свідчити про розлади
захисної системи середнього вуха та дисфункцію стовбуромозкового відділу слухового
аналізатора. В інших випадках (82,8%) дані
акустичної імпедансометрії були без відхилень (тимпанограма тип А, реєстрація АРВМ
на відповідній інтенсивності стимулу із задовільними основними характеристиками) і
не давали відповіді на запитання про значущі
порушення у функціонуванні передавальних
структур середнього вуха. Отже, виявлені в
цій групі порушення функції звукопроведення визначалися іншими чинниками, можливо, специфічними для акутравми розладами
у слуховій системі, і потребують подальших
досліджень. Типову аудіограму пацієнта з
СНП та наявністю невеликих порушень звукопроведення наведено на рис. 5.
У значної частини обстежених з акутравмою, які перебували в зоні проведення
АТО, спостерігалось уповільнене зростання
розбірливості мовного тесту, наявність дискомфорту, зниження ДП за Люшером в області 2 та, особливо, 4 кГц, що свідчить про
ураження рецепторного відділу слухового
аналізатора. Відзначимо, що в деяких випадках спостерігалась певна невідповідність
порушень тонального слуху та проявів дискомфорту, ФУНГ. При невеликому порушенні слухової функції бійці відзначали
дискомфорт при підвищенні інтенсивності
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стимулу, в тому числі мовного, скаржилися
на погану переносимість гучних звуків, періодичне порушення розбірливості мови.

Рис 5. Аудіограма військовослужбовця з
сенсоневральними порушеннями (1 тип), які
супроводжуються наявністю кістково-повітряного
інтервалу без ознак патології за даними
імпедансної аудіометрії.

У бійців АТО порушення розбірливості мови часто спостерігалися на фоні невираженого зниження слухової функції (рис.
6). У деяких пацієнтів зустрічався дискомфорт сприйняття мовних тестів навіть при
невідповідно для цього виражених порушеннях слухової функції (рис. 7). Загалом,
ті чи інші ознаки порушень у рецепторному
відділі слухового аналізатора були виявлені
нами за даними суб’єктивної аудіометрії у
79,6% серед усіх обстежених нами пацієнтів
з акутравмою.
Отже,
ми
проаналізували
дані
суб’єктивної аудіометрії 480 військовослужбовців, які отримали акутравму в зоні
проведення АТО. Зауважимо, що розподіл
здійснювався насамперед за формою аудіометричної кривої за даними порогової тональної аудіометрії в конвенціональному діапазоні частот. Це обумовлене кількома чинниками. По-перше, саме тональна аудіометЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №2, 2017

рія у конвенціональному (звичайному) діапазоні частот є на сьогодні найбільш поширеним і доступним методом оцінки слухової
функції (хоча, на нашу думку, недостатнім).
Здійснити дослідження методом тональної
аудіометрії у звичайному діапазоні є можливість у багатьох установах другого та
третього рівня надання допомоги у системі
МОУ. Отже, можливість зорієнтуватися у
результатах даного дослідження є необхідною умовою надання цілеспрямованої допомоги хворим з акутравмою. З іншого боку, дані високочастотної аудіометрії – дослідження слухової чутливості до звуків розширеного діапазону частот (16-20 кГц) у
обстежених нами пацієнтів з акутравмою
були досить неоднорідними, при чому часто
звуки даного діапазону взагалі не сприймалися постраждалими. Прилади, що дозволяють здійснити дослідження слухової чутливості до тонів розширеного діапазону
частот, є лише на 4-му рівні надання допомоги військовослужбовцям.
Рис. 7. Аудіограма військовослужбовця
(1 тип аудіометричної кривої) з дискомфортом
сприйняття мовного тесту, уповільненим зростанням розбірливості мовного тесту, відносно зниженими ДП за Люшером на частотах 2 та 4 кГц з
обох боків.

Рис. 6. Дані суб’єктивної аудіометрії бійця
АТО (1 тип аудіометричної кривої). На фоні невиражених порушень тонального слуху підвищення
порогів мовної аудіометрії, уповільнене зростання
розбірливості мовного тесту, відносно знижені ДП
за Люшером на частотах 2 та 4 кГц з обох боків.
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №2, 2017

Наводимо результати проведеного
нами аналізу даних суб’єктивної аудіометрії
у осіб з сенсоневральними порушеннями
слуху, які отримали акутравму в зоні проведення АТО.
Як уже було зазначено вище, переважну більшість серед проаналізованих нами
аудіограм бійців АТО склав низхідний тип
тональної порогової кривої (76,0%). Всі
пацієнти з акутравмою, які мали низхідний
тип аудіограм, були розподілені нами на 3
групи за ступенем вираженості порушення
слухової функції. Розподіл відбувався не за
існуючими класифікаціями, а за частотою
подібних змін, які ми спостерігали у обстежених постраждалих у зоні АТО, а також
певними ключовими відмінностями.
До 1-ї групи увійшли хворі, у яких були невиражені порушення слухової функції з
переважним ураженням базальної частини
завитки (37,9% від загальної кількості; 49,9%
– від усіх випадків низхідного типу кривої).
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Порушення мали вигляд від початкових (невелике – до 15-20 дБ підвищення порогів
слуху у високочастотній зоні конвенціонального діапазону, «характерний пік» на фоні
майже нормальних порогів сприйняття на
інших частотах) до досить виражених обривчастих порушень у високочастотній зоні та
вираженого характерного піку з максимальним підвищенням порогів слуху до 50 дБ.
Порушення слухової чутливості переважно
починалися з частоти 2-3 кГц. У пацієнтів
даної групи не було значних порушень розбірливості мовного тесту, лише невеликі
ознаки уповільнення наростання розбірливості (часто лише з одного боку).
У обстежених 1-ї групи за даними
надпорогових тестів мали місце порушення
– відносно знижені ДП за Люшером на частоті 4 кГц. У деяких пацієнтів зустрічався
дискомфорт сприйняття мовних тестів навіть при невідповідно для цього виражених
порушеннях слухової функції (5,5%). У багатьох обстежених даної групи спостерігалося сприйняття тонів розширеного діапазону частот у повному обсязі. Зауважимо,
що серед пацієнтів даної групи характерний
пік на аудіограмі спостерігався у 55,4% випадків, ознаки уповільнення наростання
розбірливості мовного тесту – у 23,1%, відносно знижені ДП за Люшером на частоті 4
кГц – у 77,4%. 72,5% пацієнтів даної групи
турбував суб’єктивний вушний шум, постійний або періодичний, переважно високочастотний (6-8 кГц), за інтенсивністю порогів або до 5 дБ над порогом, дуже рідко – 10
дБ над порогом чутності. Другою за кількістю у обстежених даної групи були випадки
шуму на частоті 1 кГц (17,5%).
Характерні аудіограми пацієнтів 1-ї
групи наведені на рис. 8 та 9. На рис. 8
представлено дані суб’єктивної аудіометрії
пацієнта М. з характерним типом тональної
кривої конвенціонального діапазону та наявність «акутравматичного» зубця – з обох
боків має місце локальне підвищення порогів слуху до тонів з максимумом у зоні 4
кГц. На рис. 9 представлено більш пологу
форму кривої 1-го типу.
До 2-ї групи увійшли пацієнти з низхідним типом аудіометричної кривої та ураженням медіобазальної частини завитки (підвищення порогів слухової чутливості почи10

налися з 1-2 кГц) або з крутим обривчастим
типом аудіометричної кривої з вираженим
різким порушенням у високочастотній зоні з
підвищенням порогів слухової чутності понад 50-60 дБ. У частини хворих даної групи
(24,8%) підвищення порогів слуху починалося з тону 500 Гц. Кількісно ця група склала
26,8% від усіх обстежених постраждалих з
акутравмою та 35,3% від усіх випадків з низхідним типом аудіометричної кривої. Нерідко у пацієнтів даної групи мав місце «обрив»
сприйняття на частотах 6-8 кГц (45,7%).

Рис. 8. Дані суб’єктивної аудіометрії пацієнта з акутравмою (1 тип).

У 51,9% хворих даної групи виявлено
порушення розбірливості мовного тесту, у
9,3% – ознаки дискомфорту, порушення за
даними надпорогових тестів – відносно знижені та знижені ДП за Люшером на частоті 2
та 4 кГц (91,5%). У багатьох пацієнтів даної
групи спостерігався «обрив» сприйняття
тонів розширеного діапазону частот. Серед
пацієнтів даної групи характерний пік на
аудіограмі мав місце у 39,5%. Суб’єктивний
вушний шум, постійний або періодичний
спостерігався у обстежених цієї групи у
80,6% випадків. Переважно він був високоЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №2, 2017

частотним (4-6-8 кГц) з інтенсивністю 510 дБ над порогом. Типову аудіограму обстеженого 2-ї групи наведено на рис. 10.

Рис. 9. Дані суб’єктивної аудіометрії бійця
АТО (1 тип аудіометричної кривої)

Рис. 10. Дані суб’єктивної аудіометрії пацієнта з акутравмою (2 тип)
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До 3-ї групи увійшли постраждалі з
вираженим порушенням слухової функції,
низхідним типом аудіометричної кривої,
ураженням медіобазальної частини завитки,
часто – з «обривом» сприйняття тонів конвенціонального діапазону. Кількісно ця
група склала 11,3% від загального числа
обстежених та 14,8% від усіх випадків низхідного типу кривої. Підвищення порогів
слуху до тонів у пацієнтів починалося з 0,51 кГц (51,8%), або спостерігалося на всьому
протязі конвенціональної тон-шкали, тобто
починалось з 0,125 кГц (35,2%). Нерідко у
пацієнтів даної групи мало місце обрив
сприйняття уже на частотах 1-3 кГц (9,3%).
Загалом «обрив» сприйняття у конвенціональному діапазоні частот спостерігався у
87,0% обстежених 3-ї групи. У 94,4% пацієнтів 3-ї групи спостерігались порушення
розбірливості мовного тесту, у 12,9% відмічався мовний дискомфорт. Відносно знижені та знижені ДП за Люшером на частотах 2
та 4 кГц мали місце у всіх обстежених цієї
групи (100,0%).
За даними аудіометрії у розширеному
діапазоні частот часто у обстежених 3-ї
групи спостерігався «обрив» сприйняття
тонів, були випадки відсутності сприйняття
тонів даного діапазону взагалі, у 7,4% пацієнтів мав місце характерний «пік». Майже
всіх хворих даної групи (88,9%) турбував
суб’єктивний вушний шум інтенсивністю 510 дБ, постійний або періодичний, переважно високочастотний (4-8 кГц) або частотою
1 кГц. Характерну аудіограму пацієнта 3-ї
групи наведено на рис. 11.
Закінчуючи опис 1-3-ї груп з низхідною формою тональних аудіометричних
кривих, зазначимо, що зменшення відсотку
наявності характерного піку по мірі погіршення слухової функції (від 1-ї до 3-ї групи)
обумовлюється не останньою мірою тим,
що у частини пацієнтів 2-ї та, особливо, 3-ї
групи спостерігається «обрив» сприйняття
тонів саме цього діапазону – 4-8 кГц.
До 4-ї групи було включено постраждалих з полого-низхідним, майже горизонтальним типом кривої (14,8% від загальної
кількості обстежених). Порушення слуху
переважно стосувалося усієї тон-шкали,
тобто починалося вже з частоти 0,125 кГц.
Рівень порогів сприйняття тонів по всій
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тон-шкалі коливався у цій групі від 30-40 до
60-70 дБ. У розширеному діапазоні частот у
даній групі часто спостерігався «обрив» або
взагалі відсутність сприйняття. У 71,8%
пацієнтів були порушення розбірливості
мовного тесту, у 83,1% – знижені ДП за
Люшером на частоті 2-4 кГц. Суб’єктивний
вушний шум, переважно частотою 4 та 1
кГц, інтенсивністю 5-10 дБ над порогом
спостерігався у 85,9% випадків. Характерні
аудіограми наведено на рис. 12 та 13 (з більшим та менш вираженим порушенням
слуху, відповідно).

Рис. 11. Дані суб’єктивної аудіометрії пацієнта з акутравмою (3 тип).

До 5-ї групи ми віднесли пацієнтів з
акутравмою, у яких мав місце цікавий тип
кривої – у вигляді «ломаної» лінії або з піком підвищення порогів чутності на частоті
1-2 кГц – «кархардтоподібний» зубець
(7,5% від усіх проаналізованих аудіограм).
Ця група була не чисельна, однак дуже показова. Наша попередня думка з цього приводу полягає у тому, що, очевидно, внаслідок дії потужних звуків відбувається специфічне ураження слухової системи. Можливо, це відбиває в тому числі стан системи
компенсації середнього вуха, виснаження
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захисного механізму. Однак, за даними акустичної імпедансометрії у пацієнтів даної
групи ми не спостерігали характерних виражених змін. Так, порушення за даними
акустичної імпедансометрії ми реєстрували
лише у 11,1% випадків – асиметричний
АРВМ в цій групі реєструвався у однієї людини (2,8%), відсутність АРВМ при нормальному слухові – у 3 осіб (8,3%) (при нормальній тимпанограмі). В інших випадках
(88,9%) дані акустичної імпедансометрії
були без відхилень (тимпанограма тип А,
реєстрація АРВМ на відповідній інтенсивності стимулу і з задовільними основними
характеристиками), і не давали відповіді на
запитання про значущі порушення у функціонуванні передавальних структур середнього вуха. Отже, з’ясування даного феномену потребує накопичення даних та подальшого ґрунтовного аналізу. У 36,1% хворих даної групи були виявлені порушення
розбірливості мовного тесту, у 61,1% - знижені ДП за Люшером, переважно у зоні 4
кГц. Суб’єктивний вушний шум, постійний
або періодичний спостерігався у обстежених цієї групи у 55,5% випадків, переважно
«комбінований» з частотою 2-3 та 8 кГц,
інтенсивністю 5 дБ над порогом чутності. У
розширеному діапазоні частот у даній групі
нерідко спостерігався «обрив» сприйняття.
Аудіограми обстежених з 5 групи наведено
на рис. 14 та 15.
До 6 групи увійшли пацієнти з локальним підвищенням порогів слухової чутливості до низькочастотних тонів – з ураженням апікальної частини завитки (1,8%
від загальної кількості спостережень). Порушення розбірливості мовного тесту виявлено у третини (33,3%) військовослужбовців з даним типом аудіограм. Суб’єктивний
вушний шум турбував хворих даної групи у
66,6% випадків, переважно частотою 1 кГц,
інтенсивністю 5 дБ над порогом. Аудіограму пацієнта 6-ї групи наведено на рис. 16.
Закінчуючи розгляд аналізу аудіометричних даних у бійців АТО, відзначимо
таке. Нами разом було проаналізовано 480
аудіограм бійців, обстежених у лабораторії
професійних порушень голосу і слуху ДУ
«Інститут отоларингології НАМН України»
(231 досліджуваний) та Клініці оториноларингології Військово-медичного клінічного
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Центру південного регіону (249 випадків).
При проведенні аналізу даних у кожній з
цих установ виявилося, що за багатьма показниками вирахувані відсотки (а кількість
досліджень в обох випадках співмірна) відрізнялася лише на кілька відсоткових пунктів, що може ще раз засвідчити достовірність досліджень та обґрунтованість виявлених тенденцій. Однак, було кілька показників, частота виявлення яких мала суттєві
розбіжності. Так, наприклад, у військовому
госпіталі було значно більше випадків
більш тяжких порушень слуху (3 та 4), також більше було випадків вираженої асиметрії. На нашу думку, така різниця обумовлена тим, що наші установи знаходяться на
різному рівні надання медичної допомоги.
ДУ «Інститут отоларингології НАМНУ» це найвищий, 4-й рівень (високоспеціалізована допомога), а Військово-медичний клінічний Центр південного регіону – 3-й рівень, спеціалізований. Тому, очевидно, на 3й рівень швидше потрапляють за етапами
евакуації військовослужбовці з більш тяжкими ушкодженнями слухової системи.

Рис. 12. Дані суб’єктивної аудіометрії бійця
АТО з вираженою сенсоневральною приглухуватістю (4 тип, полого-низхідна тональна аудіометрична крива)
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Рис. 13. Дані суб’єктивної аудіометрії пацієнта з акутравмою із зони АТО з пологонизхідним типом аудіометричної кривої (4 тип)

Рис. 14. Дані суб’єктивної аудіометрії пацієнта з акутравмою (5 тип). Справа – «кархардтоподібний» пік, зліва – ще і «ломана» крива.
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Рис. 15. Дані суб’єктивної аудіометрії пацієнта з акутравмою (3-й тип, «кархардтоподібний»
зубець з обох боків )

Рис.16. Аудіограма військовослужбовця з
апекальним ураженням (6-а група)
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Зауважимо, що у обстежених нами
пацієнтів часто спостерігалась повторна
акутравма і вони потрапляли до нас на обстеження після багаторазового уражаючого
впливу звуків високої інтенсивності. Не
можна виключити у такому разі можливості
«накладання» ефекту від кожної наступної
акутравми, що обумовлює значне ураження
структур слухового аналізатора.
І нарешті, ми вважаємо за доцільне
окремо наголосити на наявності іще однієї
групи осіб, які потребують уваги оториноларинголога і, можливо, – поглибленого
аудіологічного обстеження. До цієї групи
ми віднесли постраждалих, які звернулися
по допомогу зі скаргами на суб’єктивний
вушний шум, погану переносимість гучних
звуків, періодичний дискомфорт у вухах,
закладеність вух. Але за даними порогової
тональної аудіометрії у конвенціональному
діапазоні частот у них не було виявлено
значимого порушення слухової функції.
Підвищення порогів мало місце лише у розширеному діапазоні частот. Однак, у всіх
них при поглибленому обстеженні ми виявили певні відхилення від норми у стані
центральних відділів слухового аналізатора,
порушення за даними ОАЕ та імпедансної
аудіометрії, а також екстраауральні порушення з боку мозкового кровообігу та біоелектричної активності головного мозку.
Такі хворі склали 6,5% від усіх комплексно
обстежених нами (в ДУ «Інститут отоларингології НАМНУ», 367 чол.) постраждалих
з акутравмою із зони АТО.
Отже, акутравма, отримана в бойових
умовах, може проявлятися порушеннями у
центральних відділах слухового аналізатору при незначних порушеннях слухової
функції за даними суб’єктивної аудіометрії. Тому всі пацієнти, що скаржаться на
зниження слухової функції, суб’єктивний
вушний шум, погану переносимість гучних
звуків, періодичний дискомфорт у вухах,
закладеність у вухах, на нашу думку, потребують аудіологічного обстеження, і бажано не тільки за допомогою тональної
аудіометрії у звичайному діапазоні частот.
Такі пацієнти можуть бути віднесені до
«групи ризику» щодо розвитку у них сенсоневральних порушень слуху і без належних лікувально-профілактичних заходів у
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них може розвинутися сенсоневральна
приглухуватість.
Оскільки на перших етапах надання
допомоги немає можливості всебічного аудіологічного обстеження, а при проведенні
досліджень доступними методиками такі
особи не відносяться до осіб з акутравмою,
що можуть розраховувати на лікувальні
заходи, вони випадають з уваги оториноларингологів. Однак у певної частини з них
згодом розвиваються сенсоневральні порушення слуху, причому у деяких відзначається швидке прогресування. Коли вони
проявляються, вже минає певний час і, з
одного боку, порушення у слуховій системі
стають більш значними, що тяжче піддаються лікуванню, з іншого боку, виявлені
сенсоневральні порушення не пов’язуються
з перенесеною раніше акутравмою, що не
дає змогу врахувати специфіку цих змін і
застосувати особливості надання медичної
допомоги таким хворим. Очевидно, значний
відсоток подібних випадків просто не враховується у загальній статистиці акутравматичного ураження слухового аналізатора
внаслідок бойових дій. Це обумовлене і
відсутністю відповідного обладнання, і,
очевидно, недостатньою увагою бійців до
свого здоров’я та недостатньою орієнтованістю медичних працівників загального
профілю на виявлення акутравматичних
порушень слухової системи у постраждалих. Через деякий час у таких осіб може
розвинутися прогресування сенсоневральних порушень слуху і вже тільки тоді вони
потрапляють у поле зору лікарівоториноларингологів.
На нашу думку, в цьому випадку доцільним був би такий підхід. Всі пацієнти,
які перенесли акутравму і висувають характерні скарги, але у них на перших етапах за
допомогою доступних методів не виявлено
значимих порушень слухової функції, певний час знаходяться на спостереженні. Якщо через певний час (наприклад, 1-2 місяці)
неприємні прояви у них не минають або
прогресують, їх потрібно спрямовувати на
більш поглиблене аудіологічне обстеження.
Наші дані до деякої міри корелюють з
даними інших дослідників. Так, Б.А. Шапаренко і співавтори [12], які вивчали слухову
функцію у підривників, під час роботи яких
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сила звуку при вибухах сягає 127-157 дБ, за
даними аудіометричного обстеження в конвенціональному (0,125-8 кГц) діапазоні частот виділили 4 типи аудіометричних кривих
(окрім нормальної), характерних для підривників: 1) горизонтальне зниження; 2) висхідна крива; 3) «завал» у сприйнятті високих тонів і 4) низхідний тип аудіометричної
кривої. Найчастіше, за даними авторів, зустрічалися два останніх типи кривих.
В. В. Изотова, А. Б. Селезнева, В. В.
Дворянчикова [5] обстежили 102 особи у
віці від 31 до 55 років, які тривалий час піддавалися впливу імпульсних низькочастотних акустичних коливань при експлуатації
об'єктів озброєння і військової техніки сухопутних військ. Аналізуючи результати
тональної аудіометрії, автори виявили, що
перші ознаки ураження органу слуху в результаті дії акустичних коливань проявляються спочатку підвищенням порогів слуху
на обидва вуха на частотах розширеного
діапазону (9-16 кГц). Надалі, у міру збільшення стажу роботи, відбувається зниження
слухової чутливості на частоті 4000 Гц у
вигляді «зубця». Ці зміни в початковій стадії захворювання практично не відбиваються на слуховому сприйнятті мови, тому особи, що піддаються впливу акустичних коливань, не помічають наявного зниження слуху. Надалі, при тривалому впливі шкідливого чинника, знижується слухова чутливість і
на інших частотах, включаючи мовний діапазон (500, 1000, 2000 Гц). Ці зміни розвиваються повільно, спочатку проявляючись
порушенням чіткості мовлення, особливо в
шумному середовищі. Порушення слуху
поступово зростає зі збільшенням стажу
роботи. Розвивається так званий «низхідний» тип аудіограми по повітряній та кістковій провідності з обривом на високих
частотах (10; 11,2; 12,5 кГц). Таким чином,
на думку авторів, підвищення порогів слуху
на тони розширеного діапазону частот (916кГц) є найбільш раннім, донозологічним
критерієм шкідливої дії акустичних коливань на орган слуху.
Слід зауважити, що за даними акустичної аудіометрії у обстежених нами осіб з
акутравмою, отриманою в зоні проведення
АТО, не завжди реєструвалися зміни, що
чітко корелювали б з даними суб’єктивної
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аудіометрії. Деяких питань такої невідповідності ми торкнулися при описі певних
форм тональної аудіометрії (див. однобічні
порушення, наявність кістково-повітряного
інтервалу, 5-а група). Детальніше результати проведених нами досліджень за даними
імпедансної аудіометрії ми розглянемо в
наших наступних повідомленнях. Однак в
рамках наведених результатів нашого дослідження, ми б хотіли звернути увагу на
певні особливості таких даних та зробити
деякі акценти. Вираженість змін за даними
акустичної імпедансометрії не завжди співпадає з такою за даними аудіометрії в звичайному і розширеному діапазонах частот.
Так, у значної частини обстежених нами
пацієнтів має місце асиметричне зниження
амплітуди АРВМ, причому нерідко з боку
краще чуючого вуха амплітуда АРВМ нижча, ніж з боку гірше чуючого. Також у частини хворих спостерігається відсутність
акустичного рефлексу з боку краще чуючого вухо, тоді як з боку гірше чуючого АРВМ
реєструється, причому з задовільними характеристиками. Відмітимо, що у значної більшості пацієнтів, які отримали акутравму в
зоні АТО, мають місце порушення за даними імпедансної аудіометрії, а саме – амплітудних та часових характеристик АРВМ.
Причому в характері цих порушень виділяється окрема тенденція до асиметрії показників, що, можливо, притаманне змінам у
слуховій системі внаслідок впливу ушкоджуючи факторів, які діють в зоні АТО.
При аналізі, наскільки це було можливо, характеру уражаючого впливу озброєння, використання якого призвело до розвитку акутравми у обстежених нами бійців
АТО, в тому числі у кожній з виділених
груп, виявилось таке. Обстежені нами бійці
отримували ураження під час обстрілів реактивної (частіше установки залпового вогню БМ-21 «Град») та важкої артилерії (в
т.ч. пушок-гаубиць Д 30, пушок танку калібру 122 мм, САУ 122 мм, 152 мм), у бойових зіткненнях з використаннями мінометного озброєння (калібру 82 та 120 мм) та
гранатометів (РПГ-7В, РПГ 16, РПГ-22, АКРПГ 7, ГП 25 та ін), кулеметів (ДШК
12,7 мм; ПКМ 7,62 мм) та озброєння БМП 2
(2А42-30 мм), з використанням стрілецької
зброї (АК, АКС-74, СВД-16 та ін.).
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Слід зазначити, що ізольоване ураження від окремого типу озброєння зустрічається рідко – переважно при пострілах з
гранатомету РПГ-7, РПГ-22, розривах мін.
Часто хворі відмічають кілька типів вражаючого агенту – наприклад, розрив міни та
підрив бойових машин з послідуючим артобстрілом. Взагалі в ході бойового зіткнення буває важко виділити один вражаючий
агент, накладання ефекту від дії різної зброї
створює умови для більш вираженого ураження структур слухової системи внаслідок
акубаротравми. Часто дія інтенсивного звуку і змін тиску різних характеристик посилюють один одного, створюючи потужний
руйнівний вплив на слухову систему людей.
Тому виділення основного озброєння, що
викликало акутравму у обстежених нами
військовослужбовців у багатьох випадках
до деякої міри умовне – за основним, найбільш вираженим чинником.
Отже, за нашими даними, найбільш
поширеним (у 18,5% випадків) було ураження при пострілах зі стрілецького озброєння (АК, АКС-74, СВД-16 та ін.), гранатометів (РПГ 22, РПГ 7, РПГ16 (28,8%); вибухах мін (82 мм, 122 мм) (21,9%). Комбіноване ураження різними видами озброєння
мало місце у 12,04% обстежених. Причому,
серед різних видів зброї, що застосовується
зараз під час гібридної війни, найбільший
травмуючий ефект на орган слуху спостерігається при обстрілах з тяжкої артилерії –
САУ 122 мм, 152 мм; пушок-гаубиць; вибухах мін 120, 122 мм, мінометних та гаранатометних обстрілах, при стрільбі бійцями з
РПГ 7, РПГ 22. Саме мінометні (31,2%),
гранатометні (19,1%) обстріли та задіяння
тяжкої артилерії (10,4%) викликали найбільш тяжкі ураження слухової системи.
В 1-й групі акутравма була отримана
переважно у бойових зіткненнях з використанням стрілецької зброї, мінометного та
гранатометного обстрілу та стрільби з гранатомета. 2-й тип аудіограм спостерігався
після пострілів з РПГ 22, АК-РПГ, ПКМ,
АКС-74; частина хворих відмітили ураження після застосування кількох видів озброєння. Найчастіше 3-й тип кривих відмічався
після обстрілів з установок «БН21-ГРАД»,
тяжкої артилерії, розриву мін (82 мм, 120
мм), комбінованих уражень внаслідок постЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №2, 2017

рілів з гранатометів РПГ 7, РПГ 22 та обстрілів з «ГРАДів» та вибухів мін. Серед
зброї, яка спричинила розлади слухової функції у пацієнтів 4-ї групи найчастіше відмічалися розриви мін – МОН 50 та міни 122
мм, обстріли з пушок-гаубиць Д30, пушок
танку 122, САУ-122, 152 мм, реактивної
артилерії, мінометних та гранатометних
обстрілів, при пошкодженні бойових машин
внаслідок обстрілів, комбіноване ураження.
У бійців 5-ї групи частіше акутравма виникала після пострілів з РПГ 7, РПГ 16, мінометного та гранатометного обстрілу, використання тяжкої артилерії. Хворі 6-ї групи
частіше потрапляли під мінометний обстріл,
стріляли з ДШК 12.7, ПКМ 7.62 та РПГ 22.
При аналізі обставин отримання акутравми бійцями з однобічними ураженнями
слухової системи виявилося таке. Серед
однобiчних порушень слухової функції при
акутравмі переважають пострiли з РПГ 22,
АК, АКС-74, ураження від розриву мiн –
МОН 50, гранатометні обстріли. Зауважимо, що при однобічних порушеннях деякі
хворі (гранатометники) зазначали, що це
сталося під час пострілів бійцями поряд з
ними одразу після виконання пострілів самими бійцями (ураження відбувалося зліва).
Отже, ступінь ураження слухової системи та тип аудіометричної тональної кривої
у пацієнтів з акутравмою, отриманою у зоні
АТО, знаходиться у певній залежності від
характеру уражаючого впливу звуків високої
інтенсивності та обставин отримання травми.
Таким чином, за даними суб’єктивної
аудіометрії у хворих з акутравмою, які перебували в зоні проведення АТО, найбільш
часто спостерігаються сенсоневральні порушення слухової функції з переважним ураження базальної та медіобазальної частини
завитки. Переважно порушення слуху за
типом звукосприйняття були двобічними
(88,1%). Серед проаналізованих нами аудіограм бійців АТО випадків асиметричних порушень слухової функції (включаючи однобічні) було 67,8%. Тональні аудіометричні
криві у хворих з акутравмою, які перебували
в зоні проведення АТО, в більшості випадків
мають низхідний, часто – обривчастий тип з
найбільш вираженим підвищенням порогів
слуху до тонів у області 4-8 кГц (76,0%). У
багатьох обстежених на такій низхідній криЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №2, 2017

вій мав місце своєрідний пік підвищення
порогів на частоті 4 або 6 кГц з подальшим
його деяким зниженням в області 8 кГц
(46,3% випадків). Ознаки дисфункції рецепторного відділу слухового аналізатора за
даними суб’єктивної аудіометрії мали місце
у 79,6% обстежених нами бійців АТО.
Отже, найбільш інформативними для
визначення сенсоневральних порушень слухової функції у осіб, які перебували у зоні
проведення
АТО,
за
допомогою
суб’єктивних методів обстеження є:
- скарги на зниження слуху; оглушеність, закладеність та біль у вухах після акутравми; запаморочення, порушення рівноваги; погану переносимість гучних звуків; головний біль, важливим симптомом є
суб’єктивний шум у вухах, особливо високочастотний. Причому слід звертати увагу на
тривалість та вираженість таких відчуттів;
- підвищення порогів слуху на тони в
області 4-8 кГц конвенціонального, а також
14 та 16 кГц розширеного діапазону частот,
низхідний тип тональної аудіометричної
кривої, часто – обривчастий. Часто мають
місце характерні «піки» підвищення порогів
слуху на тональній кривій з найбільшим
підвищенням порогів на 4-6 кГц та 12 кГц –
«акутравматичний» зубець. Можуть спостерігатися «обриви» сприйняття, особливо у
розширеному діапазоні частот;
- порушення розбірливості мовного
тесту (найчастіше уповільнене зростання);
наявність дискомфорту, нерідко – без значних порушень розбірливості; дискомфорт та
порушення розбірливості може спостерігатися і за відсутності виражених порушень
слухової функції (певна дисоціація ознак);
- зниження диференціальних порогів
(ДП) за методом Люшера, особливо в області 4 кГц.
Саме на ці показники насамперед слід
звертати увагу при обстеженні постраждалих, що перебували в зоні проведення АТО
з метою виявлення сенсоневральних порушень слухової функції, обумовлених акутравмою, отриманою в реальних бойових
умовах.
Висновки
1. За даними суб’єктивної аудіометрії
у хворих з сенсоневральними порушеннями
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слухової функції, які отримали акутравму в
зоні проведення АТО, найбільш часто (в
67,8% випадків) спостерігаються асиметричні ураження з різним ступенем вираженості асиметрії. Однобічне ураження виявлено
у 11,8% обстежених, двобічне – у 88,2%.
2. Найбільш розповсюдженим типом
тональної аудіометричної кривої у постраждалих в зоні АТО з акутравмою є низхідний, часто – обривчастий тип з найбільш
вираженим підвищенням порогів слуху до
тонів у області 4-8 кГц (76,0%). Часто таке
підвищення має вигляд характерного типового «зубця» («піку») – в 46,3% випадків.
3. У значної частини обстежених з
акутравмою, які перебували в зоні проведення АТО, спостерігається уповільнене
зростання розбірливості мовного тесту, наявність дискомфорту, зниження ДП за Люшером в області 2 та, особливо, 4 кГц, що
свідчить про ураження рецепторного відділу слухового аналізатора у таких хворих.

Ознаки дисфункції рецепторного відділу
слухового
аналізатора
за
даними
суб’єктивної аудіометрії мали місце у 79,6%
обстежених бійців АТО.
4. Для пацієнтів з акутравмою, отриманою в зоні проведення АТО, характерними є 6 типів аудіометричниї кривих. 1-3 –
низхідна, часто обривчаста крива з різним
ступенем порушення слухової функції (1-й
– початковий – 37,9%; 2-й – помірний –
26,8%; 3-й – виражений – 11,2%); 4-й – пологонизхідний, майже горизонтальний тип
(18,1%); 5-й – «ломана» крива, з «кархардтоподібним» зубцем (7,5%); 6-й – ураження
апікальної частини (1,8%).
5. Ступінь ураження слухової системи
та тип аудіометричної тональної кривої у
пацієнтів з акутравмою, отриманою у зоні
АТО, знаходиться у певній залежності від
характеру уражаючого впливу звуків високої інтенсивності та обставин отримання
травми.
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ТИПЫ АУДИОМЕТРИЧЕСКИХ КРИВЫХ У ПАЦИЕНТОВ, ПОЛУЧИВШИХ АКУТРАВМУ
В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ
Шидловская Т.А., Петрук Л.Г., Куренева Е.Ю., Шевцова Т.В., Пойманова Е.С., Волкова Т.В. (Киев)
Аннотация
Исследования, посвященные акутравме, не многочисленны. Однако частота возникновения акутравмы в
нашей стране в связи с ситуацией на востоке Украины возрастает. Вопрос диагностики и лечения нарушений
слуховой функции, связанных с акутравмой, в том числе полученной в реальных боевых условиях, приобрел
особую актуальность.
Проведенные нами и другими авторами исследования показали, что данные субъективной аудиометрии у
пострадавших вследствие акутравмы в зоне боевых действий имеют определенные особенности, которые следует учитывать при диагностике нарушений слуха у данного контингента.
Цель данной работы – изучить наиболее характерные типы аудиометрических кривых по данным субъективной аудиометрии у лиц с сенсоневральными нарушениями слуха, получившими акутравму в зоне проведения АТО.
Материалы и методы. Для достижения поставленной цели нами был проведен анализ результатов
субъективной аудиометрии 480 пациентов с акутравмой, полученной в зоне проведения АТО.
Результаты и их обсуждение. Анализ данных субъективной аудиометрии пациентов с акутравмой, полученной в зоне проведения АТО, позволил выявить характерные признаки для данного контингента. Наибольшую группу среди всех обработанных нами аудиограмм составил нисходящий, часто – обрывистый тип аудиометрической кривой (76,0%). При этом характерным было максимальное повышение порогов слуха на тоны в
области 4-8 кГц. При этом нарушения слуховой функции преимущественно были асимметричными (67,8%),
двусторонних было 88,1% случаев, одностороннего поражения слуховой системы – 11,8%. У многих обследованных наблюдались признаки поражения рецепторного отдела слухового анализатора (79,6%).
При анализе данных субъективной аудиометрии больных с акутравмой, полученной в зоне проведения
АТО, нами было выделено 6 характерных типов аудиометрических кривых. Пациенты с акутравмой, имевшие
нисходящий тип аудиограмм, были разделены на 3 группы по степени выраженности нарушения слуховой
функции. В 1-ю группу вошли больные с невыраженными нарушениями слуховой функции с преимущественным поражением базальной части улитки (37,9% от общего количества, 49,9% от всех случаев нисходящего
типа кривой). 2-ю группу составили случаи с нисходящим типом аудиометрической кривой и поражением медиобазальной части улитки или с крутым обрывистым типом с выраженным резким нарушением в высокочастотной зоне с повышением порогов более 50-60 дБ (26,8% от всех обследованных пострадавших с акутравмой;
35,3% - от всех типов нисходящего типа кривой). В 3-ю группу вошли пострадавшие с выраженным нарушением слуховой функции, нисходящим типом аудиометрической кривой, поражением медиобазальной части улитки (11,25 % от общего количества, 14,8% от всех случаев нисходящего типа кривой). В 4-ю группу были включены пострадавшие с пологонисходящим, почти горизонтальным типом кривой (14,8%); в 5-ю – пациенты с
акутравмой, у которых имел место тип кривой в виде «ломаной линии» или с пиком повышения порогов чувствительности на частоте 1-2 кГц – «кархартообразный» зубец (7,5%). В 6-ю группу вошли пациенты с локальным
повышением порогов слуховой чувствительности к низкочастотным тонам – с повреждением апикальной части
улитки (1,8%).
Выводы. 1. По данным субъективной аудиометрии у больных с сенсоневральными нарушениями слуховой функции, получившими акутравму в зоне проведения АТО, наиболее часто наблюдаются двусторонние
(88,1), асимметричные поражения (67,8%) с разной степенью асимметрии – от незначительной до выраженной.
Односторонние случаи составили 11,8%.
2. Наиболее распространенным типом тональной аудиометрической кривой у пострадавших в зоне АТО
с акутравмой является нисходящий, часто обрывистый тип с наиболее выраженным повышением порогов слуха
на тоны в области 4-8 кГц (78,0%). Часто такое повышение имеет вид характерного типичного «зубца» («пика»)
(46,3% случаев).
3. У значительного числа обследуемых с акутравмой, которые находились в зоне проведения АТО, наблюдаются замедленное нарастание разборчивости речевого теста, наличие дискомфорта, снижение ДП по
Люшеру в области 2 и особенно 4 кГц, что свидетельствует о поражении рецепторного отдела слухового анализатора у таких больных (79,6%).
4. Для пациентов с акутравмой, полученной в зоне проведения АТО, характерными являются 6 типов аудиометрических кривых. 1-3-й – нисходящая, часто обрывистая кривая с разный степенью нарушения слуховой
функции (1-й – 37,9%; 2-й – 26,8%; 3-й – 11,2%); 4-й – пологонисходящий, почти горизонтальный тип (14,8 %);
5-й – ломаная кривая с «кархартообразным зубцом» (7,5%); 6-й – поражение апикальной части (1,8%).
5. Степень поражения слуховой системы и тип аудиометрической тональной кривой у пациентов с акутравмой, полученной в зоне АТО, находится в определенной зависимости от характера повреждающего влияния
звуков высокой интенсивности и обстоятельств получения травмы.
Ключевые слова: сенсоневральные нарушения слуха, акутравма, слуховой анализатор, пороги слуха,
субъективная аудиометрия
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THE TYPES OF THE AUDIOGRAMMS IN PACIENTS WHO HAVE BEEN
IN THE ANTITERRORIST OPERATION ZONE
Shydlovska T.A., Petruk L., Kureneva K., Shevtsova T., Poіmanova O., Volkova T.
State institution «O.S. Kolomiychenko Institute of Otolaryngology of National Academy
of Medical Sciences of Ukraine»; e-mail: amtc@kndio.kiev.ua
Abstract
Studies concerning to acoustic trauma, are not numerous. However, the frequency of occurrence of acoustic trauma in
our country is increasing due to the situation on east of Ukraine. The question of the diagnostics and treatment of the hearing
function ,concerning the acoustic trauma, caused in real combat conditions is very actual.
Subjective audiometric stays one of the most available and sufficiently informative method of the investigation of hearing function. The majority of the investigators while studying the problem of hearing loss are paying their attention exactly to
the data of the subjective audiometric. Researches conducted by ourselves and other authors showed that zone data of subjective audiometric of patients who had suffered as a consequence of acoustic trauma in the antiterrorist operation are having
certain peculiarities, which must be considered while diagnoses hear impairment in such category of patients.
Aim of this work – to investigate the most characteristic types of the audiometric curves based on the data of the subjective audiometric in individuals who were having of sensoneural hearing loss and who had got acoustic trauma in the antiterrorist operation zone.
Materials and Methods. In order to achieve this aim we have conducted the analyzing of the results of the subjective
audiometric of 480 patients having acoustic trauma in the antiterrorist operation zone.
Results and discussion. The analyzing of the results of the subjective audiometric in patients who were having acoustic trauma in the antiterrorist operation zone allowed to see the typical signs for this category of patients. The largest group
amongst the all types of the analyzed audiogram made curves down, frequently precipitous types of the audiometric curves
(76,0%). Also, typically the ranges of hearing threshold were increased in the zone 4-8 kGc. Frequently, there was typical peak
of increasing hearing threshold on this go down curves on the frequency 4-6 kGc with their following insignificant decreasing
in the zone 8 kGc (46,3% happenings amongst the analyzed audiograms. Besides that, the hear impairments were mostly
asymmetry (67,8%). Double-sided with insignificant were (88,1%), one-side damages of hearing system 11,8%. The majority
of the patients with acoustic trauma, who were been in the antiterroristic zone was having the signs of the injury of the receptor
department (79,6%).
While analyzing of the results of the subjective audiometric in patients who were having acoustic trauma in the antiterrorist operation zone we have distinguished 6 characteristic types of audiometric curves. Patients who has had go down type of
the audiograms were divided into 3 groups depending on the severity level. There were patients in the 1 group, who had insignificant impairments of hearing loss when the basal part of the snail were injured predominantly (37,9% amongst all the quantity, 49,9% amongst the all happenings of go down curves). To the 2 group were comprised happenings when there was go
down type of the curves and there was injury of the mediobasal part of the snail increasing of the hearing threshold started at 12 kGc) or steep precipitous type with significant cutting increasing of the hearing thresholds in treble zone with increasing
hearing thresholds more then 50-60 dB (26,8% amongst all the quantity, 35,3% amongst the all happenings of go down
curves). To the 3 group were comprised injured persons with significant hear impairment , go down type of the curves, injury
of the mediobasal part of the snail (11,25% amongst all the quantity, 14,8% amongst the all happenings of go down curves),
frequently with the breakage of perception of tones 6-8 kGc (87,0%). To the 4 group were comprised injured persons with
gentle go down almost horizontal type of the curves (14,8%). To the 5 group were comprised injured persons with acoustic
trauma who had curves that looked like «broken» line or had peak of the increased thresholds perception on the frequency 1-2
kGc. To the 6 group were comprised injured persons with local increased thresholds of hearing perception of low-frequency
tones with the damage of the apical part of the snail (1,8%).
Conclusions.
1. The data of the subjective audiometric in patients who had sensoneural hearing impairment were having acoustic
trauma in the antiterrorist operation zone show that most frequently observed double-sided (88,1%), asymmetric injuries
(67,8%) with different degree of the asymmetry – from insignificant to more significant. One-side ones take 11,8%.
2. The most common type of the tonal audiometric curves in patients who were having acoustic trauma in the antiterrorist operation zone is go down precipitous with significantly increasing hearing threshold to the tones in the zone 4-8 kGc
(76,0%). Frequently, such the increasing looks like a characteristic typical «tooth» («peak») – 46,3% happenings.
3. The huge number of patients with acoustic trauma and who has been in the antiterrorist operation zone are having
slow increase of intelligibility speech test, having discomfort, decreasing DT by Lusher in zone 2 and especially 4 kGc that
witnesses of the damage of receptive part of hearing analyzer 79,6%.
4. Patients with acoustic trauma who has been in the antiterrorist operation zone are having 6 characteristic types of
audiometric curves. 1-3 go down, frequently precipitous curve with different degree of the impairment of hearing function (1 39,7%, 2 – 26,8%, 3 – 11,2%), 4 gently go down almost horizontal type (14,8%); 5 - «broken» line with «karchartlike» tooth
(7,5%); 6 - damage of the apical part of the snail (1,8%).
5. The degree of the injury of hearing system and the type of the audiometric tonal curve in patients with acoustic
trauma who has been in the antiterrorist operation zone are in certain dependence from the character of injuring influence of
the sounds of high intensity and depend upon the circumstances of trauma.
Keywords: sensorineural hearing loss, acoustic trauma, acoustic analyzer, hearing thresholds, subjective audiometry.
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