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Події останнього часу у нашій країні 
актуалізували в медичній науці багато пи-
тань військової медицини і змусили більш 
уважно поставитися до можливостей ризику 
виникнення акутравми. Зросли випадки 
пошкодження слухової системи внаслідок 
мінно-вибухової та інших варіантів акуба-
ротравми [2, 3, 8, 12, 13].  

Вплив звуків високої інтенсивності – 
акутравма – може викликати значне ушко-
дження слухової системи – не тільки пери-
феричних, але і центральних (стовбуромоз-
кових і коркових) її структур [4, 5, 9-11, 15]. 

В діагностиці порушень слухового 
аналізатора важливе місце посідають об'єк-
тивні методи дослідження. Не викликає 
сумніву цінність методу реєстрації слухо-
вих викликаних потенціалів (коротколатен-
тних та довголатентних) як об’єктивного 
отоларингологічного, отоневрологічного та 
неврологічного тесту в клінічній практиці 
для оцінки функціонального стану провід-
никових структур, стовбуромозкових і кор-
кових відділів слухового аналізатора [1, 6, 
7, 14]. Цей метод дозволяє достовірно ви-
явити порушення у функціонуванні центра-
льних відділів слухового аналізатора, в то-
му числі на ранніх стадіях розвитку патоло-
гії.  

Метою даної роботи було визначити 
зміни в стані центральних відділів слухово-
го аналізатора за даними довголатентних 
слухових викликаних потенціалів (ДСВП) у 
осіб, які отримали акутравму в зоні прове-
дення антитерористичної операції (АТО), в 

залежності від ступеня зниження слухової 
функції. 

 
Матеріали і методи 
Основну  групу склали 50 хворих, які 

отримали акутравму під час перебування в 
зоні проведення  АТО, контрольну – 15 здо-
рових нормально чуючих осіб, які не мали 
скарг на порушення слуху, не мали контакту 
зі звуками високої інтенсивності та при об-
стеженні у них не було виявлено порушень з 
боку слухового аналізатора. Всього обсте-
жено 65 осіб.  

Ми відібрали для аналізу серед усіх 
обстежених нами хворих з акутравмою групу 
військовослужбовців з найбільш характер-
ними, типовими формами аудіометричних 
кривих. Всього за період 2014-2016 рр. до 
нас звернулося по допомогу понад 700 бійців 
з акутравмою, отриманою в реальних бойо-
вих умовах. Переважну більшість серед усіх 
проаналізованих нами аудіограм бійців АТО 
склав низхідний тип тональної порогової 
кривої (76,0%). Тому у представленій роботі 
нами були відібрані для аналізу результати 
обстеження 50 бійців з акутравмою саме з 
низхідним обривчастим типом аудіометрич-
ної кривої, які були розподілені нами на 2 
групи в залежності від ступеня вираженості 
сенсоневральної приглухуватості. 

Реєстрація довголатентних слухових 
викликаних потенціалів проводилася з ви-
користанням загальноприйнятої методики 
за допомогою аналізуючої системи 
«Eclipse» фірми «Interacoustics». ДСВП ре-
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єстрували у відповідь на іпсилатеральну 
моноауральну стимуляцію – тональні поси-
лки тривалістю 300 мс, інтенсивністю 40 дБ 
над суб'єктивним  порогом чутливості з 
частотою заповнення 1 та 4 кГц (час зрос-
тання і спаду 20 мс).  Частота слідування 
імпульсів становила 0,5 кГц, кількість вибі-
рок – 32. Використовувався час аналізу 750 
мс при смузі пропускання фільтрів (2-20) 
Гц. При аналізі отриманих кривих прийма-
лись до уваги чіткість отриманої відповіді, 
форма кривої, латентні періоди піків (ЛПП) 
хвиль Р1, N1, Р2 і N2  ДСВП. 

Статистичну обробку отриманих ре-
зультатів здійснювали за загальноприйня-
тими методами математичної варіаційної 
статистики. Вірогідність змін і відмінностей 
між порівнювальними величинами оціню-
вали за критерієм достовірності різниці (t) 
за таблицею Стьюдента.  

 
Результати та їх обговорення 
Проведені нами раніше дослідження 

за даними аналізу понад 700 випадків бойо-
вої акутравми дозволили виявити, що при 
систематизації отриманих даних всі резуль-
тати обстежень слухової функції бійців з 
перцептивними порушеннями слуху за да-
ними суб’єктивної аудіометрії вкладаються 
у декілька характерних типів [13]. Найбільш 
чисельну групу серед всіх обстежених нами 
військовослужбовців з бойовою акутравмою 
склали пацієнти з низхідною формою  ауді-
ометричної кривої (76,0 %) з переважним 
порушенням базальної та медіобазальної 
частини завитки (1-3 виділені нами типи в 
залежності від ступеня порушення слухової 
функції), причому серед них більшу частину 
становили пацієнти з 1-им та 2-им типом 
аудіометричної кривої. 

Тому у представленій роботі нами бу-
ли відібрані для аналізу 50 бійців з акутрав-
мою з двобічними сенсоневральними пору-
шеннями, низхідним типом аудіометричної 
кривої, з найбільш вираженим підвищенням 
порогів слуху до тонів 4, 6 та 8 кГц. Пацієн-
тів основної групи було розподілені на 2 
підгрупи за ступенем порушення слухової 
функції: 1-а підгрупа – 24 особи з початко-
вими, невираженими порушеннями слухової 
функції та 2-а підгрупа – 26 осіб з більш ви-
раженою СНП, що супроводжувалася пору-

шеннями мовної та надпорогової аудіометрії. 
1-у підгрупу склали учасники АТО з пору-
шенням функції звукосприйняття переважно 
в області базальної частини завитки. До 2-ї 
підгрупи увійшли учасники АТО, у яких 
мало місце порушення слуху по типу звуко-
сприйняття з ураженням медіобазальної час-
тини завитки та часто (28,0%) з уповільне-
ним зростанням розбірливості мовного тесту 
при збільшенні інтенсивності. 

За даними суб’єктивної аудіометрії, 
найбільш виражене достовірне (P<0,01) під-
вищення порогів слухової чутливості відно-
сно норми у обстежених нами бійців з акут-
равмою на тональній пороговій аудіометри-
чній кривій  спостерігалося в області 4; 6 та 
8 кГц конвенціонального, та на усіх часто-
тах досліджуваного високочастотного (9-16 
кГц) діапазонів, як в 1-й, так і, особливо, в 
2-й підгрупі. Причому, починаючи з частоти 
3 кГц конвенціонального діапазону, досто-
вірною була і різниця в показниках в підг-
рупах між собою. Так, на частоті 4 кГц по-
казники порогів слуху для 1-ї та 2-ї підгруп 
становили, відповідно, 25,20±1,60 та 
35,26±1,92 дБ при нормі 7,2±0,4 дБ (t=4,03; 
P<0,01); на частоті 6 кГц – 34,29±2,02 та 
43,98±2,58 дБ  (t=2,95; P<0,05),  на частоті 8 
кГц – 36,41±2,29 та 45,94±2,99 дБ (t=2,53; 
P<0,05).  

Отже, нами було проведено дослі-
дження функції центральних відділів слухо-
вого аналізатора за даними ДСВП у осіб з 
акутравмою, які постраждали в зоні АТО.  

Зауважимо, що при вивченні стану 
центральних відділів слухової системи за 
даними реєстрації слухових викликаних 
потенціалів у військовослужбовців з бойо-
вою акутравмою нами було виявлено пору-
шення у корковому відділі слухового аналі-
затора за даними ДСВП майже у всіх об-
стежених хворих з акутравмою і у 88,0 % 
випадків  – у стовбуромозкових структурах 
за даними КСВП, у багатьох пацієнтів такі 
розлади поєднувались. Порушення у 
центральних відділах слухового аналізато-
ра, виявлені у обстежених нами хворих з 
акутравмою із зони проведення АТО, були 
виражені в різному ступені, зміни швидко 
розвивалися та охоплювали як коркові, так і 
підкоркові, а також стовбуромозкові струк-
тури.  
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Порушення за даними ДСВП прояв-
лялися у змінах комплексу піків (їх згла-
дженість, наявність додаткових хвиль, зни-
ження або підвищення амплітуди), а також 
подовження часових характеристик – латен-
тних періодів піків хвиль (ЛПП), нерідко 
дані СВП були асиметричні.  

Наводимо приклад запису ДСВП вій-
ськовослужбовців з акутравмою, отрима-
ною в зоні проведення АТО (рис. 1 та 2). На 
рис. 1 представлено низькоамплітудну від-
повідь ДСВП зі згладженими хвилями ком-
плексу. На рис. 2 – висока амплітуда відпо-
віді, чіткий комплекс, збільшення часових 
характеристик хвиль. З даних, наведених на 
рис. 3  видно, що записи кривих ДСВП 
справа та зліва відрізняються за формою та 
часовими параметрами, наявні додаткові 
хвилі. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1.  Запис ДСВП бійця з акутравмою 

(низька амплітуда, згладженість комплексу). 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Запис ДСВП бійця з акутравмою 

(низька амплітуда, згладженість комплексу) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3. Запис ДСВП військовослужбовця з 

бойовою акутравмою (асиметричність кривих, 
наявність додаткових коливань) 

 
Отже, нами були виявлені порушення 

функціонування у коркових структурах 
слухового аналізатора за даними ДСВП у 
всіх 50 обстежених пацієнтів з акутравмою, 
які постраждали в зоні проведення АТО. 
Звертає на себе увагу, що практично у всіх 
(88,0 %, 44 особи) обстежених нами хворих 
з акутравмою виявлені суттєві зміни ЛПП 
«пізніх» компонентів ДСВП, причому 25 
осіб з них становили обстежені бійці 2-ї 
підгрупи. 

Зауважимо, що у разі повторних акут-
равм та після багаторазового вражаючого 
впливу звуків високої інтенсивності, спо-
стерігаються «накладання» ефекту від кож-
ної наступної акутравми, що обумовлює 
значне ураження структур слухового аналі-
затора, як периферичного відділу, так і, 
особливо, центральних (стовбуромозкового 
та коркового). 

Відомо, що в модуляції «пізніх» ком-
понентів P2 і N2 ДСВП приймають участь 
лімбічні структури мозку, які є інтегрую-
чою системою сприйняття подразнень через 
органи чуття і підтримують тонус кори го-
ловного мозку [6]. Саме структури ретику-
лярної формації «відповідають» за внутріш-
ньомозкові комунікації, забезпечуючи зв'я-
зок та скоординовану роботу різних ділянок 
і структур головного мозку, сприйняття 
інформації, що надходить від сенсорних 
систем, забезпечуючи таким чином реаліза-
цію складних функцій, у тому числі так зва-
них «сторожових рефлексів» і стресорних 
реакцій. 

Всі, хто займався проблемами надання 
допомоги постраждалим із зони АТО, у різ-
них медичних спеціальностях, звернули 
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увагу на виражені порушення у функціона-
льному стані ЦНС у осіб, які перебували в 
зоні проведення АТО. Це диктувало необ-
хідність корекції таких змін і залучення 
відповідних фахівців – невропатологів, пси-
хіатрів, психологів – до лікування постраж-
далих. У таких хворих часто мають місце 
розлади адаптації, ПТСР (посттравматич-
ний стресовий розлад), гостра реакція на 
стрес та інші порушення. Такий стан можна 
пояснити надзвичайно стресовою ситуаці-
єю, яка обумовлює розвиток у постражда-
лих ураження психіки, ЦНС, сенсорних 
систем, в т.ч. центральних відділів слухово-
го аналізатора.  

Можливо, виявлені виражені зміни на 
рівні стовбуромозкових та коркових струк-
тур слухового аналізатора відображають 
порушення центральної регуляції та ознаки 
недостатності компенсаторно-пристосу-
вальних механізмів слухової системи у пос-
траждалих в зоні АТО. 

Нами було виявлене достовірне збі-
льшення середньостатистичних значень 
ЛПП компонентів P2 і N2 ДСВП у обох підг-
рупах обстежених хворих з бойовою акут-
равмою. Це підтверджується при порівня-
льному аналізі показників ДСВП підгруп 
осіб, які отримали акутравму в зоні АТО, та 
контрольної (табл. 1). Причому спостеріга-
ється достовірна різниця ЛПП N2 ДСВП у 
обстежених підгруп 1 та 2 між собою. Так, 
ЛПП компонента Р2 у пацієнтів з акутрав-
мою 1-ї підгрупи склав 186,8±3,2 мс, 2-ї – 
196,6±3,3 мс при значенні в контрольній 
групі 175,9±2,6 мс (P<0,05); а N2 – 298,5±3,9 
та 306,2±4,2 мс у 1-й та 2-й підгрупах, від-
повідно, при нормі – 251,4±3,1 мс (P<0,01). 
Отже, у 2-й підгрупі обстежених хворих з 
бойовою акутравмою, з більш значними 
порушеннями слухової функції, спостеріга-
ються достовірно більш виражені зміни у 
коркових та підкоркових структурах слухо-
вого аналізатора. 

 
 

Таблиця 1 
Латентні періоди піків компонентів ДСВП у осіб, які отримали акутравму  

в зоні проведення АТО з різним ступенем порушення слухової функції  (1-а та 2-а підгрупа),  
а також у здорових нормальночуючих осіб контрольної (к) групи при іпсілатеральній  

звуковій стимуляції тоном 1 кГц 

Групи 
ЛПП компонентів ДСВП, мс 

Р1 N1 Р2 N2 

Контрольна 50,0±2,5 112,9±2,7 175,9±2,6 251,4±3,1 

Основна 
1-а підгрупа 58,5±3,8 115,4±3,4 186,8±3,2 298,5±3,9 

2-а підгрупа 61,5±3,6 118,8±2,8 196,6±3,3 306,2±4,2 

t|p (К-1) 2,02 
P>0,05 

0,58 
P>0,05 

2,64 
P<0,05 

9,45 
P<0,01 

t|p (К-2) 2,22 
P<0,05 

1,52 
P>0,05 

4,93 
P<0,01 

10,50 
P<0,01 

t|p (1-2) 0,65 
P>0,05 

0,77 
P>0,05 

2,14 
P<0,05 

2,13 
P<0,05 

 
 
Отримані дані дозволяють зробити 

припущення про важливу роль стану корко-
вих та підкоркових відділів слухового ана-
лізатора у розвитку сенсоневральних пору-
шень при акутравмі, отриманій у реальних 
бойових умовах. 

Можливо, розвиток тяжкої прогресу-
ючої СНП у випадку акутравми спостеріга-
ється саме на фоні  порушень у центральних 

відділах слухового аналізатора та лімбіко-
ретикулярних структурах головного мозку, 
що може відображати розлади процесів 
центральної регуляції слухової системи, а 
також збій компенсаторних механізмів у 
процесі реалізації стресорних реакцій у від-
повідь на бойову акутравму. 

Зауважимо, що застосування 
об’єктивних методів обстеження слухової 
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системи, зокрема ДСВП, має велике зна-
чення в плані топічної діагностики, вирі-
шення експертних питань, визначення та 
об’єктивізації тяжкості перебігу захворю-
вання у пацієнтів із зони АТО та при прове-
денні лікувально-профілактичних заходів. 

Більш наочно ці дані представлено на 
рис. 4. 

 
 

 

 

 

 

 
Рис. 4. Латентні періоди піків компонентів 

ДСВП у осіб, які отримали акутравму в зоні про-
ведення АТО з різним ступенем порушення слухо-
вої функції  (1-а та 2-а підгрупа), а також у осіб 
контрольної (к) групи при іпсілатеральній звуковій 
стимуляції тоном 1 кГц.  

 

 
Таким чином, при акутравмі відбува-

ються порушення не тільки в периферично-
му, але і в центральних (корковому та під-
корковому) відділах слухового аналізатора, 
що свідчить про доцільність обстеження 
методом реєстрації ДСВП постраждалих в 
зоні проведення АТО. У таких пацієнтів 
відмічаються поширені порушення функці-
онування центральних відділів слухового 
аналізатора, в тому числі і глибоких струк-
тур головного мозку. За допомогою 
об’єктивної  методики можна підтвердити  

наявність дисфункції у центральних відді-
лах слухового аналізатора у хворих з акут-
равмою, отриманою в реальних бойових 
умовах.  

Проведені дослідження сприяють пог-
либленню розуміння процесів, які відбува-
ються в центральних відділах слухового 
аналізатора при бойовій акутравмі.  

 
Висновки 
1. При акутравмі в учасників АТО ві-

дбуваються порушення не лише в перифе-
ричному, але і в центральних відділах слу-
хового аналізатора. 

2. За даними ДСВП у осіб, які отрима-
ли акутравму в зоні проведення АТО, вияв-
лено порушення у коркових і підкоркових 
структурах слухового аналізатора, про що 
свідчать достовірне (P<0,01) подовження 
ЛПП компонента P2 та N2 ДСВП у всіх об-
стежених, більш виражені у пацієнтів 2-ї 
підгрупи з більш значним зниженням слу-
хової функції. Так, ЛПП компонента Р2 у 
пацієнтів з акутравмою склав 186,8±3,2 та 
196,6±3,3 мс, а N2 – 298,5±3,9 та 306,2±4,2 
мс у 1-й та 2-й підгрупах, відповідно. 

3. Чим більш виражені порушення 
слухової функції мають місце у військовос-
лужбовців з бойовою акутравмою, тим дос-
товірно більш значними є зміни у централь-
них відділах слухового аналізатора.  При 
цьому не виключено також механізм прямо-
го первинного ураження центральних відді-
лів слухового аналізатора при бойовій акут-
равмі. 

4. Отримані дані свідчать про важливу 
роль стану коркових та підкоркових відділів 
слухового аналізатора у розвитку сенсонев-
ральних порушень при бойовій акутравмі, 
отриманій у зоні проведення АТО. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЛИННОЛАТЕНТНЫХ СЛУХОВЫХ ВЫЗВАННЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ У ЛИЦ, 

ПОЛУЧИВШИХ АКУТРАВМУ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ  
ОПЕРАЦИИ, С РАЗНОЙ СТЕПЕНЬЮ НАРУШЕНИЙ СЛУХОВОЙ ФУНКЦИИ 

Шидловская Т.А., Петрук Л.Г. (Киев) 

А н н о т а ц и я  

События последнего времени в нашей стране актуализировали в медицинской науке много вопро-
сов военной медицины и заставили более внимательно отнестись к возможностям риска возникновения 
акутравмы. Участились случаи повреждения слуховой системы в результате минно-взрывной и других 
вариантов акубаротравмы. Влияние звуков высокой интенсивности – акутравма – может вызывать значи-
тельное повреждение слуховой системы – не только периферических, но и центральных (стволомозговых 
и корковых) ее структур. 

В диагностике нарушений слухового анализатора важное место занимают объективные методы ис-
следования. Не вызывает сомнения и ценность метода регистрации слуховых вызванных потенциалов 
(коротколатентных и длиннолатентных) как объективного отоларингологического, отоневрологического и 
неврологического теста, который позволяет достоверно выявить нарушения в функционировании цен-
тральных отделов слухового анализатора, в том числе и на ранних стадиях развития патологии. 

Целью данной работы было определить изменения в состоянии центральных отделов слухового 
анализатора по данным длиннолатентных слуховых вызванных потенциалов (ДСВП) у лиц, которые по-
лучили акутравму в зоне проведения антитеррористической операции (АТО), в зависимости от степени 
снижения слуховой функции.  

Материалы и методы. Основную группу составили 50 больных, которые получили акутравму во 
время пребывания в зоне проведения АТО, контрольную – 15 здоровых нормально слышащих лиц, кото-
рые не жаловались на нарушения слуха, не имели контакта со звуками высокой интенсивности и при об-
следовании у них не было выявлено нарушений со стороны слухового анализатора. Для анализа были 
отобраны 50 бойцов с акутравмой с двусторонними сенсоневральными нарушениями, нисходящим обры-
вистым типом аудиометрической кривой, с наиболее выраженными повышениями порогов слуха к тонам 
4, 6 и 8 кГц. Пациенты основной группы были подразделены на 2 подгруппы в зависимости от степени 
нарушения слуховой функции: 1-я подгруппа – 24 больных с начальными, невыраженными нарушениями 
слуховой функции, поражением преимущественно в области базальной части улитки; 2-я подгруппа – 26 
обследованных с более выраженной СНТ, с поражением медиобазальной части улитки, что сопровожда-
лось нарушениями речевой и надпороговой аудиометрии. Регистрация длиннолатентных слуховых вы-
званных потенциалов проводилась с использованием обшепринятой методики при помощи анализирую-
щей системы «Eclipse» фирмы «Interacoustics». 

Результаты и их обсуждение. Нами было проведено исследование функции центральных отделов 
слухового анализатора по данным ДСВП, полученной  в реальных боевых условиях. Нарушения по дан-
ным ДСВП проявлялись в изменениях комплекса пиков (их сглаженность, дополнительные волны, пони-
жение или повышение амплитуды), а также удлинением временных характеристик – латентных периодов 
пиков волн (ЛПП), нередко данные СВП были асимметричны.  

Нарушение функционирования в корковых структурах слухового анализатора были выявлены нами 
у всех 50 обследуемых пациентов с акутравмой. Было выявлено достоверное (P<0,05); (P<0,01) в сравне-
нии с контрольной группой увеличение среднестатистических значений ЛПП компонентов P2 и N2 ДСВП 
в обеих подгруппах обследованных больных с боевой акутравмой, а также достоверная разница ЛПП N2 
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ДСВП в подгруппах 1 и 2 между собой. Причем у обследованных больных с боевой акутравмой 2-й под-
группы, с более значительными нарушениями слуховой функции, наблюдаются достоверно более выра-
женные изменения в корковых и подкорковых структурах слухового анализатора. 

Полученные данные позволяют сделать предположение о важной роли состояния корковых и под-
корковых отделов слухового анализатора в развитии сенсоневральных нарушений при акутравме, полу-
ченной в реальных боевых условиях. Очевидно, развитие тяжёлой прогрессирующей СНТ в случае аку-
травмы, наблюдается на фоне нарушений в центральных отделах слухового анализатора и лимбико-
ретикулярных структурах головного мозга, что может отображать расстройство процессов центральной 
регуляции слуховой системы, а также сбой компенсаторных механизмов в процессе реализации стрессо-
вых реакций в ответ на боевую акутравму. 

Таким образом, при акутравме происходят нарушения не только в перифирическом, но и в цен-
тральных (корковом и подкорковом) отделах слухового анализатора, что свидетельствует о целесообраз-
ности обследования методом регистрации ДСВП пострадавших в зоне проведения АТО. Проведенные 
исследования способствуют углублению понимания процессов, которые происходят в центральных отде-
лах слухового анализатора при боевой акутравме.  

Выводы 
1. При акутравме у участников АТО происходит нарушение не только в переферическом, но и в 

центральных отделах слухового анализатора. 
2. По данным ДСВП у лиц, которые получили  акутравму в зоне проведения АТО, выявлены нару-

шения в корковых и подкорковых структурах слухового анализатора, о чем свидетельствует достоверное 
(P<0,01) удлинение ЛПП компонента P2 и N2 ДСВП у всех обследованных, более выраженнное во 2 груп-
пе с более значительным понижением слуховой функции. Так, ЛПП компонента P2 у пациентов с акутрав-
мой составил (186,8±3,2) и  (196,6±3,3) мс, а N2 – (298,5±3,9) и (306,2±4,2) мс в 1 и 2 группах соответст-
венно. 

3. Чем более выраженные нарушения слуховой функции имеют место у военнослужащих с боевой 
акутравмой, тем достоверно более значительными являются изменения в центральных отделах слухового 
анализатора.  При этом не исключён также механизм прямого первичного поражения центральных отде-
лов слухового анализатора при боевой акутравме. 

4. Полученные данные свидетельствуют о важной роли состояния корковых и подкорковых отделов 
слухового анализатора в развитии сенсоневральных нарушений при боевой акутравме, полученной в зоне 
проведения АТО. 

Ключевые слова: сенсоневральные нарушения слуха, акутравма, слуховой анализатор, длиннола-
тентные слуховые вызванные потенциалы. 
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A b s t r a c t  
The events of the last time in our country actualized in medical science many questions of military medi-

cine and compelled to apply more attentively to the possibilities of risk of appearance of acoustic trauma, thus not 
only for servicemen. The cases of damage of the hearing system grew as a result of mine-explosion and other 
variants of acoustic trauma.  

Influence of sounds of high intensity – acoustic trauma – can cause the considerable damage of the hearing 
system – not only peripheral but also central (brain stem and cortex) structures. 

In diagnostics of violations of hearing analyzer an important place is occupied by the objective methods of 
research. The value of method of registration of the hearing caused potentials (short- and long-latency) as objec-
tive otorhinolaryngologic does not cause any doubt, otoneurological and neurological test that allow for certain 
finding out violation in functioning of central parts of hearing analyzer, including an early stages of development 
of pathology.  

The aim of this work was to define changes in the state of central parts of hearing analyzer from data of the 
long-latency auditory evoked potentials (LLAEP) for persons that got acoustic trauma in the zone of realization of 
anti-terroristic operation (АТО), depending on the degree of decreasing of hearing function. 

mailto:amtc@kndio.kiev.ua


 

36 Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №1, 2018 

Materials and methods: A base group was composed of 50 patients that got acoustic trauma during their 
staying in the zone of realization of АТО. A control group was composed of 15 healthy normaly-hearing persons 
that didn′t have complaints about violation of hearing, didn’t have a contact with the sounds of high intensity and 
didn′t have violations of hearing analyzer during their examination. It was inspected 65 persons. For an analysis 
50 fighters were selected with the acoustic trauma with bilateral sensorineural violations, descending abrupt type 
of audiometrical curve, with the most expressed increasing of thresholds of hearing to tones 4, 6 and 8 кHz. Pa-
tients of base group were divided into 2 subgroup depending on the degree of violation of hearing function:  1 
subgroup – 24 persons with the initial, unexpressed violations of hearing function, defeat mainly in area of basal 
part of cochlea; 2 subgroup – 26 persons with more expressed SHL, with the defeat of mediobasal part of cochlea 
that was accompanied by violations of speech and supra-threshold audiometry. Registration of the long-latency 
evoked potentials was conducted with the use of the generally accepted methodology by means of the analyzing 
system "Eclipse" firms "Interacoustics". 

Results and discussions: The study of function of central parts of hearing analyzer was conducted by us 
from data of LLAEP for persons with acoustic trauma, got in the real combat terms. Violations from data of 
LLAEP showed up in the changes of complex of peaks (their smoothness, additional waves, decreasing or increas-
ing of amplitude), and also increasing in time characteristics- latent periods of peaks of waves (LPP), data were 
asymmetric quite often.  

Violations of functioning in the cortex structures of hearing analyzer were revealed by us for all 50 in-
spected patients with acoustic trauma. Worth noticing, that practically in all (88,0 %) of examined by us patients 
with acoustic trauma from the zone of realization of АТО, the substantial changes of LPP of "late" components of 
LLAEP were revealed. 

Reliable (P<0,05); (P<0,01) comparatively with the control group increase of average meanings of LPP of 
components of P2 and N2 LLAEP in both groups of the examined patients with combat acoustic trauma were 
found. Thus there is a reliable difference of LPP N2 LLAEP in groups 1 and 2 takes place between themselves. So, 
LPP of component of P2 in patients with acoustic trauma was in a 1 group (186,8±3,2)  ms, in 2 - (196,6±3,3) ms 
with the meanings in the control group (175,9±2,6) ms (P<0,05), and N2 - (298,5±3,9) and (306,2±4,2) ms in 1 
and 2 groups accordingly at a norm - (251,4±3,1) ms (P<0,01). Thus, in 2 groups of the examined patients with 
combat acoustic trauma, with more considerable violations of hearing function, there are for certain more ex-
pressed changes in the cortex and brain stem structures of hearing analyzer. 

The obtained data allow doing supposition about the important role of the state of cortex and brain stem 
parts of hearing analyzer in development of sensorineural violations at acoustic trauma, got in the real combat 
terms. 

Maybe, development of heavy progressing SHL in case of acoustic trauma take place on a background vio-
lations in the central parts of hearing analyzer and limbic-reticular structures of the brain, that can represent disor-
ders of processes of the central regulation of the hearing system, and also failure of compensatory mechanisms in 
the process of realization of stress reactions in reply to combat acoustic trauma. 

Thus, at acoustic trauma there are violations not only in peripheral but also in the central (cortex and brain 
stem) parts of hearing analyzer that testifies about expedience of examining by registration of LLAEP of the suf-
fered in the zone of realization of АТО. Undertaken studies assist deepening of understanding of processes that 
take place in the central parts of hearing analyzer at combat acoustic trauma.  

Conclusions: 
1. At acoustic trauma the participants of АТО have violations not only in peripheral but also in the central 

parts of hearing analyzer. 
2. From data of LLAEP for persons that got acoustic trauma in the zone of realization of АТО, educed vio-

lations in the cortex and brain stem structures of hearing analyzer, testify the reliable (P<0,01) lengthening of LPP 
of component of P2 and N2 LLAEP in all examined, more shown in 2 subgroup with more considerable decreasing 
of hearing function. So, LPP of component of P2 for patients with acoustic trauma was (186,8±3,2)  and 
(196,6±3,3) ms, and N2 - (298,5±3,9) and (306,2±4,2) ms in 1 and 2 subgroups accordingly. 

3. The more expressed violations of hearing function take place for servicemen with combat acoustic 
trauma, the more considerable are changes in the central parts of hearing analyzer. Thus the mechanism of direct 
primary defeat of central parts of hearing analyzer is not eliminated also at combat acoustic trauma. 

4. The obtained data testify about important role of the state of cortex and brain stem parts of hearing ana-
lyzer in development of sensorineural violations at combat acoustic trauma, got in the zone of realization of АТО. 

Keywords: sensorineural violation of hearing, acoustic trauma, hearing analyzer, long-latency auditory 
evoked potentials. 


