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Частота виникнення акутравми в на-
шій країні у зв’язку з ситуацією на сході 
України зростає, що обумовлює важливість 
вивчення викликаних нею слухових розла-
дів. Питання діагностики та лікування по-
рушень слухової функції, пов’язаних з аку-
травмою, в тому числі отриманою в реаль-
них бойових умовах, набули великої актуа-
льності [1, 2, 13, 14]. Однак, загалом, дослі-
дження, присвячені акутравмі, не чисельні 
[3-5, 7, 11, 21]. 

В плані першої діагностики сенсонев-
ральних порушень слуху у осіб, постражда-
лих в зоні проведення АТО, найбільш по-
ширеними і доступними, особливо на пер-
ших етапах, є клінічні методи, ретельний 
аналіз скарг та дані анамнезу. Це дозволяє 
відібрати контингент для подальшого об-
стеження, визначити попередньо ймовір-
ність та ступінь ураження слухової системи 
у постраждалих. Більшість дослідників при 
вивченні проблем порушення слуху при 
акутравмі приділяли увагу саме клінічним 
показникам та даним суб’єктивної аудіоме-
трії [3-5, 7, 13, 14].  

За даними багатьох авторів, досить 
поширеною скаргою при сенсоневральній 
приглухуватості (СНП) будь-якої етіології є 
вушний шум (tinninus), який часто є перед-
вісником захворювання [6, 8-10, 12, 15-20]. 
Однак лише в поодиноких роботах автори 
звертали увагу на інтенсивність шуму та 
його частотну характеристику. В.Е. Кузов-
ков та співавтори [8] зазначають, що досить 
часто зниження слуху відбувається непомі-

тно (поступово), однак при появі шуму, 
який може бути нестерпним та тяжко пере-
носиться, хворий акцентує увагу на зміні 
свого стану, що і примушує його звернутися 
за допомогою до спеціаліста. За даними 
Fioretti та співавторів [18], у осіб з вушним 
шумом можуть спостерігатися зміни в по-
ведінці, як то: підвищення дратівливості або 
депресія, безсоння, порушення концентрації 
уваги, звукові галюцинації та ін. Більшість 
пацієнтів з вираженим шумом у вухах, за 
даними Henry [19], відмічають важке заси-
нання. 

 За даними С.В. Морозової та співав-
торів [10], проблема діагностики та ліку-
вання вушного шуму обумовлена широкою 
розповсюдженістю такого симптому, чисе-
льністю та різноманітністю причинних фак-
торів, варіабельністю клінічних параметрів, 
складністю реєстрації шуму у вухах тощо. 

При аналізі скарг хворих з акутрав-
мою, за даними різних авторів та нашими 
власними спостереженнями, окрім знижен-
ня слухової функції, провідною скаргою є 
суб’єктивний шум у вухах [3-5, 7, 11, 13, 
14]. Тому визначення характеристик 
суб’єктивного вушного шуму у пацієнтів з 
сенсоневральними порушеннями слуху, які 
отримали акутравму в зоні проведення 
АТО, є актуальним завданням отоларинго-
логії. 

Мета даної роботи – визначити най-
більш показові характеристики за частотою 
та інтенсивністю суб’єктивного вушного 
шуму у осіб з сенсоневральними порушен-
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нями слуху, які отримали акутравму в зоні 
проведення АТО. 

 
Матеріали і методи 
Аудіометричне дослідження викону-

валось 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). Вико-
нувалась суб’єктивна аудіометрія у повному 
обсязі, а також визначення характеристик 
суб’єктивного вушного шуму (частота та 
інтенсивність над порогом чутності). 

Були проаналізовані результати об-
стеження хворих з акутравмою, з різним 
ступенем вираженості перцептивних пору-
шень слухової функції.  

За період 2014-2016 рр. до ДУ «Інсти-
тут отоларингології ім. проф. О.С. Коломій-
ченка НАМНУ», Клініки оториноларинго-
логії Військово-медичного клінічного 
Центру південного регіону, а також 61-го 
мобільного військового госпіталю зверну-
лося понад 650 постраждалих (бійців ЗСУ, 
Національної гвардії України та доброволь-
чих батальйонів, мирних жителів, які пот-
рапили під обстріл в зоні проведення АТО). 
Для поглибленого аналізу нами було відіб-
рано результати обстеження 209 пацієнтів з 
сенсоневральними порушеннями слуху, які 
отримали акутравму в зоні проведення 
АТО, що мали скарги на суб’єктивний вуш-
ний шум. 

 
Результати та їх обговорення 
При дослідженні характеристик 

суб’єктивного шуму у бійців АТО врахову-
вався стан слухової функції та дані аудіоме-
трії. 

Проведені нами та іншими авторами 
дослідження показали, що дані суб’єктивної 
аудіометрії у постраждалих внаслідок акут-
равми в зоні бойових дій мають певні особ-
ливості, які слід враховувати при діагности-
ці порушень слуху у даного контингенту [4, 
7, 14].  

При систематизації отриманих даних 
нами було виявлено, що всі результати об-
стежень слухової функції пацієнтів, які 
отримали акутравму в зоні проведення 
АТО, за даними суб’єктивної аудіометрії, 

вкладаються в декілька характерних типів. 
Вони описані нижче. Відсотки прораховані 
на 480 спостережень, це кількість обстеже-
них хворих після виключення випадків 
комбінованого ураження слухової системи, 
з вираженими порушеннями функції звуко-
проведення, розривами барабанної перетин-
ки, вираженими рубцевими змінами, пев-
ними супутніми захворюваннями та інше. 

Проведений нами аналіз результатів 
досліджень дозволив виявити, що 
суб’єктивний вушний шум відмічали 81,9% 
(383) з 480 обстежених нами хворих з аку-
травмою, які перебували в зоні проведення 
АТО. Шум у вухах виникав після інтенси-
вного звукового впливу, і у багатьох з них 
набував стійкого характеру, періодично 
посилюючись, особливо при психоемоцій-
них навантаженнях. Часто він мав «склад-
ні» характеристики, наприклад, високочас-
тотний тон на тлі фонового шуму середньої 
інтенсивності. Інтенсивність вушного шу-
му іноді сягала 10-15 дБ над порогом чут-
ності. 

Аналіз даних суб’єктивної аудіометрії 
480 пацієнтів з акутравмою, отриманою в 
зоні проведення АТО дозволив виявити 
характерні ознаки для даного контингенту. 
Найбільшу групу серед усіх опрацьованих 
нами аудіограм склав низхідний, часто – 
обривчастий тип аудіометричної кривої 
(76,0%). Причому характерним було макси-
мальне підвищення порогів слуху до тонів у 
області 4-8 кГц. Часто у обстежених на та-
кій низхідній кривій мав місце своєрідний 
пік підвищення порогів на частоті 4 або  
6 кГц з подальшим його деяким зниженням 
в області 8 кГц (46,3% випадків серед про-
аналізованих аудіограм) – «акутравматич-
ний зубець». При цьому порушення слухо-
вої функції переважно були асиметричними 
(67,8%). Двобічних було 88,1% випадків, 
однобічного ураження слухової системи – 
11,8%. У багатьох обстежених з акутрав-
мою, які перебували в зоні проведення 
АТО, спостерігались ознаки ураження ре-
цепторного відділу слухового аналізатора 
(79,6%). 

При аналізі даних суб’єктивної аудіо-
метрії хворих з акутравмою, отриманою в 
зоні проведення АТО, нами було виділено 6 
характерних типів аудіометричних кривих. 
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Про це докладно ішлося в наших поперед-
ніх повідомленнях [14].  

Так, пацієнти з акутравмою, що мали 
низхідний тип аудіограм, були розподілені 
нами на 3 групи за ступенем вираженості 
порушення слухової функції. До 1-ї групи 
увійшли хворі, у яких були невиражені по-
рушення слухової функції з переважним 
ураженням базальної частини завитки 
(37,9% від загальної кількості, 49,9% від 
усіх випадків низхідного типу кривої). По-
рушення мали вигляд від початкових (неве-
лике 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 вира-
женого характерного піку з максимальним 
підвищенням порогів слуху до 50 дБ. 2-у 
групу склали випадки з низхідним типом 
аудіометричної кривої та ураженням медіо-
базальної частини завитки (підвищення по-
рогів слухової чутливості починалися з 1-2 
кГц), або крутий обривчастий тип з вираже-
ним різким порушенням у високочастотній 
зоні з підвищенням порогів понад 50-60 дБ 
(26,8% від усіх обстежених постраждалих з 
акутравмою, та 35,3% від усіх випадків низ-
хідного типу кривої). Нерідко у пацієнтів 
даної групи мав місце «обрив» сприйняття 
на частотах 6-8 кГц (45,7%). До 3-ї групи 
увійшли постраждалі з вираженим пору-
шенням слухової функції, низхідним типом 
аудіометричної кривої, ураженням медіоба-
зальної частини завитки (11,3% від загаль-
ної кількості, 14,8 % від усіх випадків низ-
хідного типу кривої), часто – з «обривом» 
сприйняття тонів 6-8 кГц (87,0%). Підви-
щення порогів слуху до тонів починалося з 
0,5-1 кГц або спостерігалося на всьому про-
тязі конвенціональної тон-шкали. У всіх 
пацієнтів даної групи спостерігалися пору-
шення у рецепторному відділі слухового 
аналізатора (100,0%).  

До 4-ї групи було включено постраж-
далих з пологонизхідним, майже горизонта-
льним типом кривої (14,8% ). До 5-ї групи 
ми віднесли пацієнтів з акутравмою, у яких 
мав місце тип кривої у вигляді «ломаної» 
лінії або з піком підвищення порогів чутно-
сті на частоті 1-2 кГц – «кархардтоподіб-

ний» зубець (7,5% ). Даний феномен, на 
нашу думку, потребує накопичення спосте-
режень і подальшого аналізу. До 6-ї групи 
увійшли пацієнти з локальним підвищенням 
порогів слухової чутливості до низькочас-
тотних тонів – з ураженням апікальної час-
тини завитки (1,8% ).  

  Ми проаналізували наявність та ха-
рактеристику суб’єктивного вушного шуму 
в кожній з виділених груп. При цьому ви-
явилось, що 72,5% пацієнтів 1-ї групи тур-
бував суб’єктивний вушний шум, постійний 
або періодичний, переважно високочастот-
ний (6-8 кГц), за інтенсивністю – пороговий 
або до 5 дБ над порогом, дуже рідко – 10 дБ 
над порогом чутності. Однак другою за кі-
лькістю у обстежених даної групи були ви-
падки шуму 1 кГц (17,5%). Постійний або 
періодичний суб’єктивний вушний шум 
спостерігався у обстежених 2-ї групи у 
80,6% випадків. Переважно він був високо-
частотним (4-6-8 кГц), інтенсивністю 5-10 
дБ над порогом. Майже усіх хворих 3-ї гру-
пи (88,9%) турбував суб’єктивний вушний 
шум інтенсивністю 5-10 дБ, постійний або 
періодичний, переважно високочастотний 
(4-8 кГц) або частотою 1 кГц. У обстежених 
4-ї групи суб’єктивний вушний шум, пере-
важно частотою 4 та 1 кГц, інтенсивністю 5-
10 дБ над порогом спостерігався у 85,9% 
випадків. У 55,5% випадків обстежених 5-ї 
групи спостерігався постійний або періоди-
чний суб’єктивний вушний шум, переважно 
«комбінований» з частотою 2-3 та 8 кГц, 
інтенсивністю 5 дБ над порогом чутності. 
Суб’єктивний вушний шум хворих 6-ї групи 
турбував у 66,6% випадків, це був шум час-
тотою 1 кГц, інтенсивністю 5 дБ над поро-
гом. Зауважимо, що у частини обстежених 
нами пацієнтів з акутравмою суб’єктивний 
вушний шум мав складні характеристики з 
перемінною інтенсивністю та частотою, що 
ускладнювало завдання виміряти його па-
раметри, а в деяких випадках робило це 
неможливим. 

Отже, існують певні відмінності в по-
казниках частоти та інтенсивності 
суб’єктивного вушного шуму у пацієнтів з 
акутравмою, отриманою в реальних бойо-
вих умовах, в тому числі в залежності від 
типу аудіометричної кривої. Отримані нами 
дані спонукали до більш детального ви-
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вчення характеристик суб’єктивного вуш-
ного шуму у даного контингенту осіб. 

Нами було відібрано для поглиблено-
го аналізу 209 військовослужбовців з акут-
равмою, які мали суб’єктивний вушний 
шум і проаналізовано його характеристики 
за частотою та інтенсивністю. Аналіз про-
водився в тому числі і окремо в групах, 
сформованих за типами тональних порого-
вих аудіометричних кривих. Зауважимо, що 
у частини хворих (біля 8%) шум мав складні 
характеристики з перемінною інтенсивніс-
тю та частотою, що не давало можливості 
чітко виміряти його параметри. Найбільше 
випадків з шумом, який було важко визна-
чити, мали місце в 4-й та 3-й групах обсте-
жених бійців АТО (за типом аудіометричної 
кривої), при детальній характеристиці 
суб’єктивного вушного шуму вони не увій-
шли до аналізу.  

При аналізі інтенсивності 
суб’єктивного вушного шуму у досліджува-
них бійців з акутравмою було виявлено, що 
найбільш часто постраждалих з акутравмою 
із зони АТО турбував суб’єктивний вушний 
шум інтенсивністю 5 дБ над порогом чутно-
сті (табл. 1). Причому така залежність збері-
гається і при аналізі характеристик 
суб’єктивного шуму за інтенсивністю з ура-
хуванням типу аудіометричної кривої май-
же для всіх виділених груп. Так, серед об-
стежених 1-ї групи таких випадків було 72,9 
%; 2-ї – 60,0%; 5-ї – 58,3%; 6-ї – 100%. Ви-
ключенням були лише пацієнти 4-ї (горизо-
нтальна крива) та 3-ї груп, де шум інтенси-
вністю 10 дБ над порогом мав місце у біль-

шості обстежених (71,4% та 45,5%, відпові-
дно). Зауважимо, що частка інтенсивного 
шуму в 10 дБ над порогом чутності була 
досить високою серед обстежених усіх груп 
(окрім 6-ї), що свідчить про значну вираже-
ність такої ознаки у військовослужбовців з 
акутравмою, отриманою в зоні АТО. Такий 
інтенсивний шум дуже впливає на самопо-
чуття та якість життя пацієнтів, відбиваєть-
ся на їх емоційному та психологічному ста-
ні. Більш наочно отримані нами дані пред-
ставлено на рис. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Характеристика суб’єктивного вуш-

ного шуму за інтенсивністю над порогом чутності 
у військовослужбовців з акутравмою, отриманою в 
реальних бойових умовах, з урахуванням типу 
аудіометричної кривої. 

 
         Таблиця 1 

Характеристика суб’єктивного вушного шуму за інтенсивністю у військовослужбовців  
з акутравмою, отриманою в реальних бойових умовах, з урахуванням типу  

аудіометричної кривої 

Групи хворих з акутравмою за 
типом аудіометричної кривої 

Інтенсивність, дБ 
пороговий 5 дБ над порогом 10 дБ над порогом 

1 (21,2%) (72,9%) (5,9%) 
2 (11,1%) (60,0%) (28,8%) 
3 (18,1%) (36,3%) (45,5%) 
4 - (28,6%) (71,4%) 
5 (33,3%) (58,3%) (8,3%) 
6 - (100%) - 

Всього (16,3,%) (63,6%) (20,1%) 
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Нами також було проаналізовано час-
тотні характеристики суб’єктивного вушно-
го шуму у бійців АТО з сенсоневральними 
порушеннями слуху, в тому числі з ураху-
ванням типу аудіометричної кривої за 
окремими виділеними групами (табл. 2). 
 Як видно з наведених даних, найчас-
тіше серед усіх досліджуваних нами випад-
ків сенсоневральних порушень слухової 
функції, що супроводжувалися скаргами на 
суб’єктивний вушний шум, у бійців з акут-
равмою, спостерігався шум частотою 8 
(33,9%), 6 (17,2%) та 1 (17,7%) кГц. Причо-
му у обстежених 1-ї та 2-ї груп найчастіше 
це була частота 8 кГц (29,4% та 42,2%, від-

повідно) та 6 кГц (20,0 та 17,7%, відповід-
но). У пацієнтів 3-ї та 4-ї груп найчастіше 
був шум частотою 1 кГц (27,3 та 57,1 %, 
відповідно), та 4 кГц (18,2 та 42,9%, відпо-
відно). У обстежених 5-ї групи  спостеріга-
лась однакова кількість випадків з шумом 
на частотах 1, 2, 3, 4, 6 та 8 кГц. А у всіх 
(100%) пацієнтів 6-ї групи мала місце час-
тота суб’єктивного шуму 1 кГц. 

Більш наочно ці дані представлено на 
рис. 2. Зауважимо, що у пацієнтів 6-ї групи, 
окрім випадків, коли характеристики шуму 
важко було визначити, спостерігався шум ін-
тенсивністю лише 5 дБ над порогом частотою 
1 кГц, тому ці дані не представлено на рис. 

 
Таблиця 2 

Характеристика суб’єктивного вушного шуму за частотою у військовослужбовців  
з акутравмою, отриманою в реальних бойових умовах, з урахуванням типу  

аудіометричної кривої 

Групи (за типами 
аудіометричної 

кривої) 

Частота, Гц 

250 500 1000 2000 3000 4000 6000 8000 10000 
1-а (4,7%) (5,9%) (18,4%) (5,9%) - (16,4%) (20,0%) (29,4%) (1,2%) 
2-а (1,1%) (2,2%) (8,8%) (8,9%) (3,3%) (15,5%) (17,7%) (42,2% - 
3-я (9,1%) (9,1%) (27,3%) (9,1%) - (18,2%) (9,1%) (18,2%) - 
4-а - - (57,1%) - - (42,9%) - - - 
5-а - - (16,6%) 16,6%) 6,6%) (16,6%) (16,6%) (16,6%) - 
6-а - - (100%) - - - - - - 

Всього (2,9%) (3,8%) (17,7%) (7,7%) (2,4%) 16,7% (17,2%) (33,9%) (0,5%) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Рис. 2. Частотна характеристика 

суб’єктивного вушного шуму у військовослужбо-
вців з акутравмою, отриманою в реальних бойових 
умовах, з урахуванням типу аудіометричної кри-
вої. 

Отримані нами дані до деякої міри 
співзвучні з іншими дослідженнями. Так, 
Г.С. Хайдарова [12] дослідила 92 хворих з 
шумом у вухах, яким був поставлений діаг-
ноз CHП. Всі хворі мали скарги на зниження 
слуху і періодичний або постійний шум у 
вухах (100,0%). Методом словесного опису 
хворі порівнювали вушний шум з оточую-
чими шумами. Аналіз результатів показав, 
що найчастіше (33,7%) хворі порівнювали 
вушний шум з дзвоном, а також з шумом 
води (21,7%), зі свистом (19,6%), з писком 
(8,7%), у 8,7% випадках хворі не могли опи-
сати вушний шум. При визначенні частоти 
та інтенсивності вушного шуму було відзна-
чено, що частотний спектр у пацієнтів з ву-
шним шумом найбільш часто відповідав 
частотам 6 і 8 кГц. Так, 58,7% хворих відзна-
чали, що вушний шум відповідав чистому 
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тону на частоті 8 кГц. У меншій мірі хворі 
відзначали тон на частоті 4 кГц – 30 (32,6%) 
хворих. На частоті 2 кГц відсоток відповід-
ності тону був незначним – у 5 (5,4%) хво-
рих. 3 (3,3%) хворих не змогли ідентифіку-
вати вушний шум з тонами аудіометру. Як 
видно з отриманих автором даних, спектр 
вушного шуму в більшості випадків відпові-
дав високим частотам, зокрема, 6 і 8 кГц. 

В рамках наукового дослідження Д.Б. 
Єлоєвою [5] було обстежено та проліковано 
110 хворих (149 вух) в гострому періоді з 
сенсоневральним компонентом змішаної 
приглухуватості (терміни 10-20 днів), ви-
кликаної мінно-вибуховою травмою. Осно-
вними скаргами пацієнтів були зниження 
слуху і шум у вухах. У 77 хворих (106 вух; 
71,1%) методами самооцінки і психоакусти-
чної ідентифікації виявлено шум, який на-
гадував писк комара, звук гудка, шум вітру, 
водоспаду, проводів. Згідно з отриманими 
даними, у 22 випадках (20,8%) шум був у 
діапазоні 125-2000 Гц, в 49 (46,2%) – в діа-
пазоні 4000-8000 Гц. У 35 (33%) випадках 
цей шум мав тональний багатокомпонент-
ний або шумовий характер. 

Результати клініко-експерименталь-
них досліджень показали, що інтенсивна 
звукова дія, яка перевищує больовий поріг 
вуха людини, викликає зміни досить роз-
ширеного характеру, однак найбільш вира-
женими вони є в тих ділянках завитки, які 
відповідають сприйняттю спектрального 
складу діючих звукових частот [3]. Можли-
во, наявність суб’єктивного вушного шуму 
певних частотних характеристик у постра-
ждалих з зони АТО з акутравмою свідчить 
про ураження відповідних ділянок рецепто-
рного відділу слухового аналізатору у зави-
тці і ці ознаки певною мірою можуть відби-
вати спектральний склад уражаючого зву-
кового впливу при задіянні різних видів 
озброєння. Отримані дані потребують пода-
льших досліджень у даному напрямку. 

Отже, згідно отриманих нами даних, 
найчастіше серед усіх досліджуваних випа-
дків сенсоневральних порушень слухової 
функції, що супроводжувалися скаргами на 
суб’єктивний вушний шум, у бійців з акут-
равмою спостерігався шум частотою 8, 6 та 
1 кГц інтенсивністю 5 дБ над порогом чут-
ності, а у випадку більш тяжкої СНП – 10 
дБ над порогом. 

 
Висновки: 
1. У військовослужбовців з акутрав-

мою, отриманою в реальних бойових умо-
вах, суб’єктивний вушний шум є провідною 
скаргою, що турбує 81,9% постраждалих 

2. Характеристики суб’єктивного ву-
шного шуму у військовослужбовців з бойо-
вою акутравмою знаходяться в певній зале-
жності від типу тональної аудіометричної 
кривої. 

3. Найчастіше серед усіх досліджува-
них нами випадків сенсоневральних пору-
шень слухової функції, що супроводжува-
лися скаргами на суб’єктивний вушний 
шум, у бійців з акутравмою, отриманою в 
зоні АТО, спостерігався шум частотою 8 
(33,9%), 6 ( 17,2 %) та 1 (17,7 %) кГц. 

4. Найбільш часто постраждалих з 
акутравмою із зони АТО турбує 
суб’єктивний вушний шум інтенсивністю 5 
дБ над порогом чутності (63,6%), а у випад-
ку більш тяжкої СНП – 10 дБ над порогом. 
Так, у пацієнтів з 3-м та 4-м типом аудіо 
метричної кривої таких випадків високої 
інтенсивності суб’єктивного вушного шуму 
було 45,5% та 71,4%, відповідно. 

5. У 8% обстежених нами пацієнтів з 
бойовою акутравмою суб’єктивний вушний 
шум мав складні характеристики з перемін-
ною інтенсивністю та частотою, що не да-
вало можливості чітко виміряти його пара-
метри. Найбільше випадки шуму, який було 
важко визначити, мали місце в 3-й та 4-й 
групах обстежених бійців АТО. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА СУБЪЕКТИВНОГО УШНОГО ШУМА У ПАЦИЕНТОВ, ПОЛУЧИВШИХ 
АКУТРАВМУ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ 

Шидловская Т.А., Петрук Л.Г., Шидловский А.Ю., Пойманова О.С. (Киев) 

 А н н о т а ц и я  

Проблема диагностики и лечения ушного шума обусловлена широкой распространенностью этого 
симптома, вариабельностью клинических параметров, сложностью регистрации шума в ушах, а также 
недостаточной эффективностью лечебных мероприятий. При анализе жалоб больных с акутравмой, по 
данным разных авторов и наших собственных наблюдений, кроме снижения слуховой функции, ведущей 
жалобой является субъективный шум в ушах. Поэтому определение особенностей субъективного ушного 
шума у пациентов с сенсоневральными нарушениями слуха, которые получили акутравму в зоне проведе-
ния АТО, является актуальным задачей отоларингологии.  

Цель работы – определение характеристик субъективного ушного шума по частоте и интенсивно-
сти у лиц с сенсоневральными нарушениями слуха, которые получили акутравму в зоне проведения АТО.  

Материалы и методы. Проведен анализ результатов обследования 209 пациентов с сенсоневраль-
ними нарушениями слуха, которые получили акутравму в зоне проведения АТО, и имели жалобы на субъ-
ективный ушной шум. Аудиометрическое исследование выполнялось в звукоизолированной камере, где 
уровень шумового фона не превышал 30 дБ, с помощью клинического аудиометра АС-40 фирмы 
«Interacoustics» (Дания) и аудиометра Madsen Xeta (G.N. Otometrics) (Дания). 

Результаты. Проведенный нами ранее анализ результатов исследований позволил выявить, что 
субъективный ушной шум отмечали 81,9% (383) из 480 обследованных нами больных с акутравмой, кото-
рые находились в зоне проведения АТО. Шум в ушах возникал после интенсивного звукового воздейст-
вия. При анализе данных субъективной аудиометрии больных с акутравмой, полученной в зоне проведе-
ния АТО, нами было выделено 6 характерных типов аудиометрических кривых. Значительная часть паци-
ентов (76,0%) имели нисходящий тип аудиограмм, они были распределены на 3 группы (1-3) по степени 
выраженности нарушения слуховой функции. В 4-ю группу были включены пострадавшие с полого-
нисходящим, почти горизонтальным типом кривой (14,8%); в 5-ю группу были отнесены пациенты с ти-
пом кривой в виде «ломаной» линии или с пиком повышения порогов слышимости на частоте 1-2 кГц 
(«кархардтоподобный» зубец) (7,5%); в 6-ю группу вошли пациенты с локальным повышением порогов 
слуховой чувствительности к низкочастотным тонам. Было проанализировано наличие и характеристика 
субъективного ушного шума в каждой из выделенных групп. При этом оказалось, что субъективный уш-
ной шум тревожил 72,5% пациентов 1-й группы; 80,6% – 2-й группы; 88,9% – 3-й группы; 85,9% – 4-й; 
55,5% – в 5-й и 66,6% – в 6-й. 

Для углубленного анализа было отобрано 209 пациентов с субъективный ушным шумом. Были про-
анализированы характеристики шума по частоте и интенсивности. Анализ проводился, в том числе, от-
дельно в группах, сформированных по типам тональных пороговых аудиометрических кривых (1-6).  

Выводы. У 81,9% военнослужащих с акутравмой, полученной в реальных боевых условиях, субъек-
тивный ушной шум является ведущей жалобой, а его характеристики находятся в определенной зависимо-
сти от типа тональной аудиометрической кривой. 

Чаще всего наблюдался шум частотой 8 кГц – у 33,9% обследованных, 6 кГц – у 17,2% и 1 кГц – у 
17,7%. Наиболее часто у пострадавших с акутравмой из зоны АТО имел место субъективный ушной шум 
интенсивностью 5 дБ над порогом слышимости (63,6%), а в случае более тяжелой СНТ – 10 дБ над поро-
гом. 

 У 8% обследованных нами пациентов с боевой акутравмой шум имел сложные характеристик с пе-
ременной интенсивностью и частотой, что не давало возможности четко измерить его параметры. Больше 
всего случаев с шумом, который было трудно определить, имело место в 3-й и 4-й группах обследованных 
пострадавших. 

Ключевые слова: субъективный ушной шум, акутравма, слуховой анализатор, сенсоневральная ту-
гоухость. 
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Shydlovska ТА, Petruk LH, Shydlovsky АYu, Poymanova ОS 

State institution «O.S. Kolomiychenko Institute of Otolaryngology of National Academy  
of Medical Sciences of Ukraine»; e-mail: amtc@kndio.kiev.ua 

A b s t r a c t  

 
The problem of diagnostics and treatment of ear noise is conditioned by wide prevalence of such symptom, 

variability of clinical parameters, by complication of registration of noise, and also by insufficient efficiency of 
curative measures. While the analysing of complaints of patients with acoustic trauma, from data of different 
authors and by our own supervisions, except the decline of auditory function leading a complaint there is a subjec-
tive ear noise. Therefore determination of features of subjective ear noise for patients with sensorineural hear 
violations, that got acoustic trauma in the zone of conducting of АТО, is an actual task of otolaryngology. 
  The aim of this work – determination of characteristics of frequency and intensity of subjective ear noise 
in persons with sensorineural hear violations, that got acoustic trauma in the zone of realization ATO.  

  Materials and methods. We conducted the analysis of results of examinations 209 patients with sensori-
neural hear violations, that got acoustic trauma in a zone conducting of АТО, that had complaints for the subjec-
tive ear noise. Audiometrical research was executed in a sound-proof chamber, wherever the level of noise back-
ground not exceeded 30 dB, by means of clinical audiometer of АС-40 firms «Interacoustics» (Denmark) and 
audiometer of Madsen Xeta (G.N. Otometrics) Denmark.  

  Results. Conducted by us before the analysis of results of researches allowed to educe, that subjective ear 
noise was marked by 81,9% (383) from 480 inspected by us patients with acoustic trauma, that were in the zone of 
conducting of АТО. Ear noise originated after intensive voice influence. While analysing the data of subjective 
audiometry of patients with acoustic trauma got in the zone of conducting of АТО we distinguished 6 characteris-
tic types of audiometrical curves. Considerable part of patients (76,0%) had descending type of audiograms, they 
were divided by us on three groups (1-3 ) on the degree of expressed of violation to the auditory function. To the 4 
groups we included suffered with gently sloping almost horizontal type of curve (14,8%). To the 5 group we in-
cluded patients with acoustic trauma, that had the type of curve that look like a broken line or with the peak of 
increasing of thresholds of audibility on frequency 1-2 кHz - "carhardtsame" indent (7,5%). To the 6 group were 
responded patients with the local increasing of thresholds of auditory sensitiveness to low-frequency tones. We 
have analysed a presence and description of subjective ear noise in each of the distinguished groups. Thus ap-
peared, that subjective ear noise disturbed 72,5% patients in 1 group, 80,6% in 2 groups, almost all patients in 3 
groups (88,9%), 85,9% in 4 groups, 55,5% - in a 5 group and 66,6% in 6. 

 It was selected by us for a deep analysis 209 servicemen with acoustic trauma, that had subjective ear 
noise and his descriptions were analysed by it′s frequency and intensity. Analysis were conducted separately in 
the groups formed by the types of voice-frequency threshold audiometrical curves(1-6). Notice that some patients 
(more than 8%) noise had difficult descriptions with variable intensity and frequency, that did not give to possibil-
ity to measure his parameters clearly. Most cases with noise that it was difficult to define took place in 4 and 3 
groups of the examined fighters of ATO. 

Consequently according to the got by us data, mostly among all investigated cases of sensorineural viola-
tions of auditory function, that was accompanied by complaints about subjective ear noise, fighters with acoustic 
trauma had noise by frequency 8, 6 and 1 kHz by intensity of 5 dB above the threshold of audibility, and in case of 
more heavy SHL - 10 dB above a threshold. 

 Conclusions. For servicemen with acoustic trauma got in the real battle terms, subjective ear noise is a 
leading complaint that disturbs 81,9% of suffered. Descriptions of subjective ear noise servicemen with combat 
acoustic trauma have certain dependence on the type of voice-frequency audiometrical curve. 

 Mostly among all cases of sensorineural violations of auditory function, that was accompanied by com-
plaints about subjective ear noise, investigated by us, for fighters with acoustic trauma got in the zone of АТО, 
noise was frequency of 8 (33,9%), 6 (17,2%) and 1 (17,7%) kHz. Most often injured with acoustic trauma from 
the zone of АТО were disturbed by subjective ear noise of intensity of 5dB above the threshold of audibility 
(63,6%) and in case of more heavy SHL – 10 dB above a threshold. So, for patients with 3 and 4 the type of audi-
ometrical curves of such cases of high intensity of subjective ear noise was 45,5% and 71,4% respectively. 

 At 8% examined by us patients with combat acoustic trauma, noise had difficult descriptions with variable 
intensity and frequency, which did not give to possibility to measure his parameters clearly. Most cases with noise 
that it was difficult to define took place in 3 and 4 groups of the inspected fighters of АТО. 

 Keywords: subjective ear noise, acoustic trauma, auditory analyzer, sensorineural hearing loss. 
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