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Незважаючи на зусилля дослідників і 
клініцистів, частота розвитку сенсоневраль-
ної приглухуватості (СНП) дедалі зростає. 
Це – захворювання зі складним патогенезом 
та часто з низькою ефективністю лікування. 
Серед великої кількості етіологічних чин-
ників СНП одним з основних є шумовий 
фактор, причому професійна СНП обіймає 
провідні місця в структурі професійних за-
хворювань у багатьох країнах світу [4, 5]. 
Показана певна залежність ступеня і харак-
теру уражень слухової системи від характе-
ристик шумового навантаження [3, 13, 14]. 
Серед шумових факторів особливе місце 
займає вплив звуків високої інтенсивності – 
акутравма, яка може викликати значне ура-
ження слухової системи [1, 2, 6-12, 15]. 

На жаль, частота виникнення акутра-
вми у нашій країні в зв’язку з ситуацією на 
сході України збільшується, що актуалізує 
питання своєчасної діагностики та цілесп-
рямованого лікування таких хворих. Зросло 
число випадків пошкодження слухової сис-
теми внаслідок мінно-вибухової та інших 
варіантів акутравми. Це ставить вимоги 
швидко та надійно діагностувати порушен-
ня в різних структурах слухової системи у 
таких випадках та своєчасно надавати ціле-
спрямовану допомогу. При цьому важливо 
запобігти розвитку тяжких ушкоджень та 
інвалідизації.  

 Відомо, що пацієнти з перцептив-
ним порушенням слуху, особливо вираже-
ному у значному ступені, дуже складно 
піддаються лікуванню. Однак рання діаг-
ностика і своєчасне застосування лікуваль-
но-профілактичних заходів у багатьох ви-
падках може попередити виникнення тяж-

ких форм сенсоневральної приглухуватості 
[13].  

Мета даного дослідження – визначити 
особливості діагностики сенсоневральних 
порушень слуху у осіб, які перебували в 
зоні проведення АТО, за методом 
суб’єктивної аудіометрії . 

Для досягнення поставленої мети на-
ми було проведено аналіз результатів ком-
плексного обстеження 34 хворих з акутрав-
мою, які перебували в зоні проведення АТО 
(бійців ЗСУ, жителів Луганської та Донець-
кої областей і внутрішньо переміщених 
осіб). 

Аудіометричне дослідження викону-
валось у звукоізольованій камері, де рівень 
шумового фону не перевищував 30 дБ, за 
допомогою клінічного аудіометра АС-40 
фірми «Interacoustics» (Данія). Визначались 
пороги слуху на тони по кістковій та повіт-
ряній звукопровідності в звичайному (кон-
венціональному) діапазоні частот (0,125-8 
кГц) та по повітряній провідності в розши-
реному (9-16 кГц) діапазоні. В усіх обсте-
жуваних осіб також проводилась мовна ау-
діометрія (50% розбірливість тесту числів-
ників за Є.М. Харшаком та 100% розбірли-
вість мовного тесту Г.І. Грінберга, Л.Р. Зін-
дера). Крім того, в області 0,5; 2 та 4 кГц 
вивчались диференціальні пороги (ДП) сили 
звуку по інтенсивності за допомогою мето-
ду Люшера, а також проводились камерто-
нальні проби Бінга і Федерічі та акуметрія. 

Раніше нами уже було проведено дос-
лідження сенсоневральних порушень слуху 
при акутравмі та за допомогою комплекс-
них обстежень визначено найбільш інфор-
мативні показники, що характеризують по-
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рушення у різних відділах слухового аналі-
затора у таких хворих [6-12]. Це було ще до 
того часу, коли питання діагностики та лі-
кування порушень слухової функції, 
пов’язаних з акутравмою, в тому числі 
отриманою в реальних бойових умовах, 
набули великої актуальності. Останнім ча-
сом ми надаємо допомогу людям, постраж-
далим внаслідок перебування у зоні АТО. 
Це і бійці збройних сил України, і мирні 
жителі цих районів, які потрапили під об-
стріл. Проведені вже попередні досліджен-
ня у даного контингенту показали певні 
особливості діагностики та лікування таких 
пацієнтів не тільки порівняно з професій-
ною приглухуватістю, отриманою внаслідок 
тривалого хронічного шумового впливу, але 
і навіть при порівнянні з акутравмами «ми-
рного» часу. 

У виконаній нами раніше роботі вже 
при аналізі скарг ми виділили основні скар-
ги, що найчастіше пред’являлись хворими з 
акутравмою, були найбільш вираженими та 
мали найбільше прогностичне значення. До 
них належать скарги на тимчасове оглу-
шення (97,6%) в момент акутравми, зни-
ження слуху (100%). Шум у вухах турбував 
51,2% пацієнтів з акутравмою безпосеред-
ньо після негативного впливу на слуховий 
аналізатор, але згодом кількість таких осіб 
(з шумом у вухах) збільшилася до 75,5%, 
особливо серед тих, у яких розвинулася 
прогресуюча сенсоневральна приглухува-
тість. При цьому шум у вухах переважно 
був високочастотним – від 2 до 14 кГц, ін-
тенсивністю від порогового до 10 дБ. За-
кладання вух також турбувала переважну 
більшість (70,2%) таких хворих, 40,4% об-
стежених з аукутравмою хвилювало запа-
морочення, 34,5% – порушення рівноваги 
(хиткість ходи), 41,5% – біль у вухах під час 
акутравми. 

Ми виявили, що слід також врахову-
вати тривалість і вираженість таких відчут-
тів, як оглушення, закладання вух, запамо-
рочення, біль у вухах, порушення рівноваги 
(хиткість ходи), інтенсивність шуму. Трива-
лі закладання, оглушення, запаморочення, 
наявність інтенсивного високочастотного 
шуму, хиткість ходи (порушення координа-
ції), за нашими даними, є несприятливими 
ознаками виникнення та прогресування 

СНП при акутравмі. Чим довше тривало 
закладання вух після акутравми, тим більш 
виражені сенсоневральні порушення розви-
валися в подальшому в такому випадку. 
Навпаки, чим швидше у пацієнтів з акутра-
вмою зникали закладання вух, оглушення, 
біль у вухах, порушення рівноваги (хиткість 
ходи), тим кращим був прогноз. Тому при 
зборі анамнезу в осіб, що зазнали акутрав-
ми, слід звертати увагу не тільки на наяв-
ність закладання вух, оглушеності та ін., але 
і на тривалість такого відчуття.  

Приблизно такі ж закономірності ми 
спостерігали і в наших теперішніх дослі-
дженнях. Зараз ми відмічаємо у хворих з 
акутравмою, які перебували в зоні прове-
дення АТО, значну вираженість таких скарг 
і тривалість відчуттів буває значною. Так, 
суб’єктивний вушний шум відмічали 79,4% 
обстежених нами пацієнтів з акутравмою, 
які перебували в зоні проведення АТО. 
Шум у вухах у багатьох з них має постійний 
характер, періодично посилюючись. Часто 
він має «складні» характеристики, напри-
клад, високочастотний тон на тлі фонового 
шуму середньої інтенсивності. Інтенсив-
ність вушного шуму іноді сягала 10-15 дБ 
над порогом. У обстежених нами хворих, 
які перебували в зоні проведення АТО, час-
тіше мали місце скарги на больові відчуття 
у вухах після акутравми (70,5%), закладання 
вух (76,5%), запаморочення (82,4%), пору-
шення рівноваги (52,9%), а тривалість їх 
була вираженою. Зауважимо, що за даними 
вестибулометрії, у всіх обстежених нами 
пацієнтів була виявлена вестибулярна дис-
функція, часто – з наявністю центрального 
вестибулярного синдрома. Всі обстежені 
нами хворі з акутравмою, які перебували в 
зоні проведення АТО (100%), скаржилися 
на зниження слухової функції, виражене в 
різному ступені. Загалом спостерігається 
більша частота та вираженість скарг у таких 
пацієнтів порівняно з хворими на акутравму 
«мирного» часу. Також більш вираженими у 
них були і скарги, що відображають стан 
ЦНС, на головний біль (58,8% при 44,0% у 
обстежених раніше хворих) і підвищену 
дратівливість у 97,1%. Тяжкість в області 
потилиці турбувала 44,8% пацієнтів, майже 
всі обстежені (97,1%) скаржилися на пору-
шення сну. 
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Зауважимо, що у обстежених нами 
пацієнтів часто виявлялась повторна акут-
равма і вони потрапляли до нас після бага-
торазового вражаючого впливу звуків висо-
кої інтенсивності. Не можна виключити у 
такому разі можливість «накладання» ефек-
ту від кожної наступної акутравми, що обу-
мовлює значне ураження структур слухово-
го аналізатора. 

У попередніх дослідженнях, за дани-
ми суб'єктивної аудіометрії, серед обстеже-
них осіб з акутравмою у 4,73% порушення 
слухової функції було однобічним, а в 
95,27% – двобічним, при цьому у 97,5% 
мало місце асиметричне, а у 2,5% – симет-
ричне ураження. За даними порогової тона-
льної аудіометрії, відмічалось обмежене 
сенсоневральне порушення слухової функ-
ції переважно базальної частини завитки 
(64,3%), а у 35,7% – медіобазальних її відді-
лів. При аналізі форм тональних кривих 
переважно виявлявся обривчастий тип ауді-
ограм у високочастотній зоні. Ми часто 
спостерігали випадки, коли на кривій мав 
місце своєрідний пік підвищення порогів на 
частоті 4 або 6 кГц з подальшим його де-
яким зниженням в області 8 кГц (біля 44% 
всіх випадків). У будь-якому разі підвищен-
ня порогів слуху до тонів 4 та 6 кГц відмі-
чалось у переважної більшості обстежених 
нами хворих з акутравмою. За даними мов-
ної та надпорогової аудіометрії, приблизно 
у 20% пацієнтів ми спостерігали ознаки 
ураження рецепторного відділу слухового 
аналізатора, про що свідчили явища фено-
мену прискореного зростання гучності 
(ФПЗГ). Так, у 16,7% хворих з акутравмою 
мало місце уповільнене зростання розбірли-
вості мовного тесту, а у 7,14% – парадокса-
льне її падіння при збільшенні інтенсивнос-
ті. За даними визначення ДП за методом 
Люшера, у осіб з акутравмою було виявлено 
його достовірне зниження в області 4 кГц 
до 0,86±0,09 дБ. 

За даними суб’єктивної аудіометрії, у 
пацієнтів з акутравмою, які перебували у 
зоні проведення АТО, нами було визначено 
порушення звукосприйняття, виражене в 
різному ступені. Зараз ми спостерігаємо 
частіше всього двобічне асиметричне 
(94,1%) ураження базальних або медіобаза-
льних відділів завитки. У 2,9% було однобі-

чне, а у 2,9% - двобічне симетричне пору-
шення слухової функції. Порушення слуху 
у даного контингенту хворих нерідко су-
проводжуються розладами розбірливості 
мовного тесту, явищами дискомфорту, від-
носно зниженими або низькими ДП за Лю-
шером, особливо в області 4 кГц. Загалом 
серед пацієнтів з акутравмою, які перебува-
ли в зоні проведення АТО, порушення роз-
бірливості мовного тесту мало місце у 
29,4%, низькі або знижені рівні ДП за Лю-
шером – у 26,5%: 14,7 % – на частоті 4 кГц 
та 11,8% – на частотах 2 і 4 кГц. Відомо, що 
низькі ДП за методом Люшера, а також па-
радоксальне падіння та уповільнене зрос-
тання мовного тесту свідчать про порушен-
ня функції завитки та наявність феномену 
прискореного зростання гучності (ФПЗГ). 
Такі хворі звичайно скаржилися на підви-
щену дратівливість, погану переносимість 
гучних звуків, після акутравми у них довго 
тривали оглушеність, запаморочення, за-
кладння вух, порушення рівноваги, розлади 
сну. 

За даними порогової тональної аудіо-
метрії в конвенціональному діапазоні час-
тот, в переважній більшості випадків 
(85,3%) ми спостерігали низхідний, часто 
обривчастий тип кривої та характерне під-
вищення порогів у зоні 4 та 6 кГц (47,1%). 
За даними високочастотної тональної ауді-
ометрії, ми часто відмічали «обрив» – від-
сутність слухової чутливості до тонів роз-
ширеного (9-16 кГц) діапазону частот. На 
різних частотах «обрив» мав місце у 34,6% 
випадків. Оскільки такий «обрив» часто був 
асиметричним, ми враховували окремо по-
казники кожної сторони, тобто розрахова-
ний відсоток випадків по відношенню до 
кількості вух, а не обстежених осіб. 

Наводимо кілька прикладів аудіограм 
у хворих з акутравмою, які перебували в 
зоні проведення АТО. 

На рис. 1 представлено дані 
суб’єктивної аудіометрії у бійця Т. Спостері-
гається двобічне асиметричне порушення 
звукосприйняття, більше виражене зліва. 
Зліва також має місце «обрив» сприйняття на 
частоті 4 кГц конвенціонального діапазону 
частот по кістковій провідності, а також на 
частоті 11,2 кГц розширеного діапазону по 
повітряній. Показники ДП за Люшером у 
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цього пацієнта є відносно зниженими на час-
тоті 4 кГц справа та в області 2 і 4 кГц зліва 
інтенсивністю 5 дБ над порогом. Хворий 
відмічає високочастотний суб’єктивний шум 

у вусі зліва. Все це свідчить про порушення 
слухової функції з ураженням рецепторного 
відділу слухового аналізатора (явищами 
ФПЗГ), більш вираженими зліва. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Рис. 1. Дані суб’єктивної аудіометрії у хворого Т.  Рис. 2. Дані суб’єктивної аудіометрії хворого С. 

 
 
 

На рис. 2 представлені результати об-
стеження методом суб’єктивної аудіометрії 
постраждалого С. У нього має місце симет-
ричне сенсоневральне порушення слухової 
функції як в конвенціональному, так і в ро-
зширеному (9-16 кГц) діапазонах частот, 
суб’єктивний шум частотою 6 кГц на обид-
ва вуха. У хворого спостерігаються віднос-
но знижені (до 0,8 дБ) ДП за Люшером на 
частотах 2 і 4 кГц з обох сторін та двобіч-
ний дискомфорт сприйняття мовного тесту 
при високій його інтенсивності. У пацієнта 
діагностується двобічне сенсоневральне 
зниження слуху з ураженням рецепторного 
відділу слухового аналізатора. 

На рис. 3 наведено результати обсте-
ження методом суб’єктивної аудіометрії 
пацієнта М. з акутравмою, який перебував в 
зоні проведення АТО. На тональній кривій 
видно характерне сенсоневральне порушен-

ня слухової функції з «піком» підвищення 
порогів слуху в області 4 кГц, більш вира-
жене зліва. Справа, за даними високочасто-
тної аудіометрії, також спостерігається сво-
єрідний пік підвищення порогів слухової 
чутливості в області 14 кГц справа, а зліва у 
нього зареєстровано «обрив» сприйняття, 
починаючи з частоти 12,5 кГц. У цього хво-
рого зліва також має місце незначне упові-
льнення розбірливості мовного тесту і висо-
кочастотний суб’єктивний шум. ДП за Лю-
шером відносно знижений справа на частоті 
4 кГц, зліва – відносно знижений на частоті 
2 кГц і низький (0,6 дБ) в області 4 кГц. 

Отже, за даними суб’єктивної аудіо-
метрії, у обстежених нами хворих з акутра-
вмою, які перебували в зоні проведення 
АТО, спостерігаються виражені сенсонев-
ральні порушення слухової функції, пере-
важно базальної та медіобазальної частини 



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

завитки, часто – з явищами ФПЗГ, що свід-
чить про дисфункцію рецепторного відділу 
слухового аналізатора. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Рис. 3. Дані суб’єктивної аудіометрії у паці-

єнта М. 
 

Висновки 
1. За даними суб’єктивної аудіометрії 

у обстежених нами хворих з акутравмою, 
які перебували в зоні проведення АТО, спо-
стерігаються переважно двобічні асиметри-
чні (94,1%) розлади слуху за типом пору-
шення звукосприйняття. 

2. У значної частини пацієнтів з акут-
равмою, які перебували в зоні проведення 
АТО, відмічаються явища ФПЗГ: уповіль-
нене зростання розбірливості мовного тесту 
та зниження ДП за Люшером в області 2 та 
4 кГц, що свідчить про ураження у них ре-
цепторного відділу слухового аналізатора. 

3. Тональні аудіометричні криві у 
хворих з акутравмою, які перебували в зоні 
проведення АТО, переважно мають низхід-
ний, часто – обривчастий тип з ураженням 
базальної і медіобазальної частини завитки 
з найбільш вираженим підвищенням поро-
гів слуху до тонів в області 4-8 кГц. 

4. Найчастішими і найбільш вираже-
ними у обстежених нами пацієнтів були 
скарги на суб’єктивний вушний шум 
(79,4%), больові відчуття у вухах після аку-
травми (70,5%), закладання вух (76,5%), 
запаморочення (82,3%), порушення рівнова-
ги (52,9%), зниження слухової функції 
(100%), головний біль (58,8%), підвищену 
дратівливість (97,1% випадків), а тривалість 
їх була значною. 
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ДАННЫЕ СУБЪЕКТИВНОЙ АУДИОМЕТРИИ У ЛИЦ, КОТОРЫЕ НАХОДИЛИСЬ  
В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ 

Шидловская Т.А., Петрук Л.Г. (Киев) 

А н н о т а ц и я  

Среди большого количества этиологических факторов СНП одним из основных является шумовой. 
Причем особое место занимает влияние звуков высокой интенсивности – акутравма, которая может вы-
звать значительное повреждение слуховой системы. К сожалению, частота возникновения акутравмы в 
нашей стране в связи с ситуацией на востоке Украины растет, что актуализирует вопрос своевременной 
диагностики и целенаправленного лечения таких пациентов. Возросла частота случаев повреждения слу-
ховой системы в результате минно-взрывной и других вариантов акутравмы. Сложившаяся ситуация 
предъявляет требования быстро и надежно диагностировать нарушения в различных структурах слуховой 
системы в таких случаях и своевременно предоставлять целенаправленную помощь больным. При этом 
важно предотвратить развитие тяжелых повреждений и инвалидизации. 

Материалы и методы: Обследовано 34 больных с акутравмой, которые находились в зоне прове-
дения АТО. Обследование проводилось на клиническом аудиометре АС-40 фирмы «Interacoustics» (Дания) 
в звукоизолированной камере. Выполнялась пороговая тональная аудиометрия в конвенциональном и 
расширенном (9-16 кГц) диапазонах частот, речевая аудиометрия и надпороговые тесты (ДП по методу 
Люшера), а также определялись характеристики субъективного шума. 

Результаты: Исследования показали, что чаще всего больные с акутравмой, которые находились в 
зоне проведения АТО, жаловались на субъективный ушной шум (79,4%), болевые ощущения в ушах после 
акутравмы (70,5%), заложенность ушей (76,5%), головокружение (82,4%), нарушение равновесия (52,9%), 
снижение слуховой функции (100%), головную боль (58,8%), повышенную раздражительность (97,1% 
случаев), а продолжительность их была значительной. 

Согласно полученным данным, у большинства обследованных имело место ограниченное ухудше-
ние слуховой функции по типу нарушения звуковосприятия преимущественно в базальной и медиоба-
зальной части улитки с нисходящим, часто – обрывистым типом аудиометрической тональной кривой. У 
многих пациентов мы наблюдали замедленное нарастание разборчивости речевого теста при увеличении 
интенсивности, а также снижение ДП по методу Люшера на частотах 2 и 4 кГц. Это свидетельствует о 
дисфункции рецепторного отдела слухового анализатора у обследованных больных с акутравмой. Полу-
ченные данные будут полезными при диагностике и лечении больных с акутравмой. 

Выводы: По данным субъективной аудиометрии, у обследованных нами больных с акутравмой, ко-
торые находились в зоне проведения АТО, наблюдаются преимущественно двустороннее асимметричное 
(94,1%) нарушение звуковосприятия. У значительной части этих пациентов наблюдаются явления ФУНГ: 
замедленный рост разборчивости речевого теста и снижение ДП по Люшеру в области 2 и 4 кГц, что сви-
детельствует о поражении у них рецепторного отдела слухового анализатора. Тональные аудиометриче-
ские кривые у этих больных имеют нисходящий, часто – обрывистый тип с поражением базальной и ме-
диобазальной частей улитки, а также с наиболее выраженным повышением порогов слуха на тоны в об-
ласти 4-8 кГц. 

Ключевые слова: сенсоневральные нарушения слуха, акутравма, субъективная аудиометрия, пороги 
слуха, слуховой анализатор. 

 
 

DATA OF THE SUBJECTIVE AUDIOMETRY IN INDIVIDUALS WHO HAVE BEEN  
IN THE ANTITERRORIST OPERATION ZONE 

Shidlovska T.A., Petruk L.G. 

State institution «O.S. Kolomiychenko Institute of Otolaryngology  
of National Academy of Medical Sciences of Ukraine»; e-mail: doctor_sh@ukr.net 

A b s t r a c t  

Among the large number of etiological factors in SHL the most prominent one is the noise factor, moreo-
ver high intensity sounds occupy a special place in the damage of the auditory system – acoustic trauma, which 
can cause significant impairment to the auditory system. Unfortunately, the number of cases of acoustic trauma is 
growing in our country in connection with the situation in the east of Ukraine, which highlights the issue of timely 
diagnosis and targeted treatment of such patients. The number of acoustic trauma increased as a result of mine 
explosion. This situation raises a demand of quickly and reliably diagnose of disorders in different structures of 
the auditory system in such cases and to provide timely targeted care to patients. It is important to prevent the 
development of severe injuries and disability. 



Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3, 2015   63 

Materials and Methods: The results of examination of 34 patients with acoustic trauma who were in the 
ATO zone. Examination was conducted on clinical audiometer AC-40 «Interacoustics» (Denmark) in a 
soundproof chamber. Threshold tonal audiometry was carried out in conventional and advanced (9-16 kHz) fre-
quency range, speech audiometry and suprathreshold tests (DT Lusher’s method), and also were defined characte-
ristics of subjective noise.  

Results: Studies have shown that the large number of patients with acoustic trauma who were in the ATO 
zone, complained on subjective tinnitus (79,4%), pain in the ears after acoustic trauma (70,5%), stuffiness in ears 
(76,5%), dizziness (82,4%), impaired balance (52,9%), reduction of auditory function (100%), headache (58,8%), 
irritability (97,1% of cases), and the duration of such complains was high. 

According to the study many patients with acoustic trauma, who were in the ATO zone, have a limited dis-
order of auditory function by the type of sound perception mainly in the basal and mediobasal parts of the cochlea, 
with a descending, more often - steep type of audiometric tonal curve. In many patients we observed a slow in-
crease of the intelligibility speech test with intensity increasing, as well as reducing the DT Luscher’s test at the 2 
and 4 kHz. It indicates the auditory analyzer receptor part dysfunction in the examined patients with acoustic 
trauma. The data obtained will be useful in the diagnosis and treatment of patients with acoustic trauma. 

Conclusions: According to the objective audiometry predominantly bilateral asymmetric (94,1%) violation 
of auditory function by the type of sound perception observed in the surveyed patients with acoustic trauma, who 
were in the ATO zone. The large number of surveyed patients with acoustic trauma, who were in the ATO zone, 
had the phenomenon of the accelerated volume growth: a slow increase of the intelligibility speech test and the 
DT Lucher’s test reduction in 2 and 4 kHz, indicating the auditory analyzer receptor part lesion in these patients. 
Abnormalities in the tonal audiometric curves in the surveyed patients with acoustic trauma who were in the ATO 
zone are predominantly descending, frequently – steep with lesions in the basal and mediobasal parts of the coch-
lea with the most pronounced increase of hearing thresholds in 4-8 kHz. 

Key words: sensorineural hearing loss, acoustic trauma, subjective audiometry, hearing thresholds, audi-
tory analyzer. 


