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Ծանրալսության վաղաժամ ախտորոշումը և գնահատումը հայերեն լեզվով 

խոսքային աուդիոմետրիկ թեստերի մշակման միջոցով 

 

1. ԹԵՄԱՅԻ ԱՐԴԻԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ   

 

1.1. Ներածություն (արդիականությունը, գիտ. թեմայի նորույթը) 

 

Ժամանակակից քիթկոկորդականջաբանությունում թե' բժշկական, թե' 

սոցիալական առումով շարունակում է արդիական մնալ ծանրալսության 

հիմնախնդիրը, որը լրջորեն դժվարացնում է ծանրալսությամբ տառապող մարդու 

հարմարումը հասարակության մեջ:  

Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալների համաձայն  

(ԱՀԿ, 2012) երկրագնդի բնակչության ավելի քան 5%-ը՝ մոտավորապես 360 մլն. մարդ 

(328 մլն. մեծահասակ և 32 մլն. երեխա), տառապում է հաշմանդամություն 

առաջացնող ծանրալսությամբ: Նման ծանրալսություն է համարվում լավ լսող 

ականջում մեծահասակների համար 40 դբ-ը գերազանցող լսողության կորուստը, իսկ 

երեխաների դեպքում 30 դբ-ը գերազանցող կորուստը: 65 տարեկանից բարձր 

անձանց շրջանում հաշմանդամություն առաջացնող ծանրալսությամբ է տառապում 

գրեթե յուրաքանչյուր երրորդը [36]:  

ԱՀԿ հաշվարկների համաձայն 2001թ.-ին լսողության խանգարում ունեցող 

հիվանդների ընդհանուր  թիվը Ռուսաստանի Դաշնությունում գերազանցել է 13 մլն.-ը, 

որից ավելի քան 1 մլն.-ը երեխաներ և դեռահասներ են [2, 4, 5, 8, 12]. ընդ որում, 

2020թ.-ին սպասվում է սոցիալական նշանակության լսողության կորուստ ունեցող 

բնակիչների թվաքանակի աճ  30%-ից ավելի [7, 13, 17]:  

Ըստ տարբեր հեղինակների միջինում լսողության խանգարում է հայտնաբերվում 

երեխաների 0.24-0.44%-ի շրջանում [7, 9, 10]:  

Համաշխարհային վիճակագրությունը վկայում է, որ տնտեսապես զարգացած 

երկրներում 1000 նորածիններից 1-2-ը ծնվում է արտահայտված ծանրալսությամբ և 

մեկը՝ խլությամբ, բացի այդ, կյանքի առաջին երեք տարիներին լսողությունը կորցնում 

են ևս 2-3 երեխա [5, 11, 15, 19, 23]:   
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Ծանրալսության կանխարգելման, ախտորոշման, ինչպես նաև հիվանդների 

բուժման և ռեաբիլիտացիայի կարևորությունը մեծապես պայմանավորված են նաև այն 

հանգամանքով, որ ախտաբանությունը դասվում է սոցիալապես կարևորների շարքին 

և ախտահարում է բնակչության բոլոր տարիքային խմբերը [2]: 

Այսօր ՀՀ-ում փոքրաթիվ են այն գիտական աշխատանքները, որոնք նվիրված են 

ԼՕՌ ախտաբանության, այդ թվում՝ ծանրալսության տարածվածության և այն 

պայմանավորող գործոնների ուսումնասիրմանը, ինչը առանձնահատուկ 

կարևորություն է ստանում երիտասարդ սերնդի առողջության պահպանման և բարձր 

աշխատունակության ապահովման անհրաժեշտության հետ կապված:  

Ծանրալսությամբ տառապող հիվանդների հիմնական խնդիրներից մեկը խոսքի 

տարբերակման խանգարումն է, որը զգալիորեն վատացում է հիվանդի կյանքի որակը 

և հանգեցնում նրա սոցիալական մեկուսացմանը: Խոսքի տարբերակման 

խանգարումները բարձր տարածվածություն ունեն ոչ միայն ծայրամասային (խխունջի 

մակարդակում) առկա ախտահարումների, այլ նաև լսողական համակարգի 

կենտրոնական բաժինների ախտաբանության ժամանակ, ընդ որում` հիվանդների 

լսողական շեմերն ըստ տոնալ շեմային աուդիոմետրիայի կարող են լինել անգամ 

նորմայի սահմաններում:  

Խոսքի տարբերակման խանգարումների ուսումնասիրությունը էական տեղ է 

գրավում սուրդոլոգիայում և նյարդաբանությունում:  

Խոսքային աուդիոմետրիան ժամանակակից աուդիոլոգիայի կարևորագույն և 

հիմնարար բաղադրիչներից մեկն է, որը լայնորեն օգտագործվում է լսողության, որպես 

սոցիալական կատեգորիայի, գնահատման, ծանրալսության ախտորոշման և 

փորձաքննության նպատակով, ինչպես նաև խիստ արժեքավոր է լսողական սարքերի 

և խխունջային ներպատվաստման ռեաբիլիտացիայի արդյունքների գնահատման 

համար [3, 20]:  

Որպես ստուգիչ ազդակներ խոսքային աուդիոմետրիայում կարող են 

օգտագործվել իմաստ չպարունակող վանկեր [21, 35], թվեր [28, 38], եզակի միա- և 

բազմավանկ բառեր կամ ամբողջական նախադասություններ [20, 29, 39]:  

Հիվանդի խնդիրն ավելի լավ հասկանալու համար անհրաժեշտ է գնահատել նրա 

հաղորդակցական ունակությունները ոչ միայն լռության, այլ նաև աղմուկի 

պայմաններում: Ուստի և, քողարկող աղմուկի ֆոնի վրա խոսքի տարբերակման 

գնահատման թեստերը (որոնք ստեղծում են բնականին ավելի մոտ իրավիճակ) վերջին 

տարիներին ավելի ու ավելի մեծ կարևորություն են ստանում աուդիոլոգիայում [6, 37]: 

Խոսքային աուդիոմետրիայի անցկացման պարտադիր պայմաններից մեկը 

հետազոտության անցկացումն է հետազոտվողի մայրենի լեզվով: Հաստատված է, որ 
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հատկապես այն դեպքերում, երբ լսողության ստուգումն իրականացվում է աղմուկի 

կիրառմամբ, լեզվի կրող չհանդիսացող անձանց շրջանում գրանցվում են 

հետազոտության ավելի վատ արդյունքներ, քան նույն լսողական ունակությունն 

ունեցող, սակայն լեզվի կրող անձանց շրջանում [30, 34]:  

Վերջին տասնամյակներում օտարերկրյա հետազոտողների կողմից մշակվել են 

աղմուկի ֆոնի վրա խոսքային աուդիոմետրայի մեծաքանակ թեսթեր, այդ թվում 

վանկերի, միա- և բազմավանկ բառերի և թվերի կիրառմամբ [21, 29, 38]: Սակայն 

առօրյա հաղորդակցական ունակությունները գնահատել ամենից լավ թույլ է տալիս 

արտահայտությունների օգտագործումը աղմուկի պայմաններում: Նմանատիպ թեստեր 

արդեն իսկ ստեղծվել են տարբեր լեզուներով՝ գերմաներեն, անգլերեն, ֆրանսերեն, 

իսպաներեն, իտալերեն, ռուսերեր, թուրքերեն և այլն: Թեստավորման նպատակով 

կարող են առաջարկվել արտահայտությունների երկու տեսակ՝ իմաստային, որոնք 

վերցված են առօրյա կյանքից և քերականական կառուցվածքով ֆիսքված չեն [22, 24, 

26, 31], և արտահայտություններ, այսպես կոչված մատրիքսային կառուցվածքով, 

որոնք քերականորեն ֆիքսված են, սակայն իմաստային տեսակետից 

անկանխատեսելի և ձևավորվում են բառերի պատահական սկզբունքով 

կոմբինացիայից [14, 16, 18, 25, 27, 32, 33, 37, 39]:   

Ներկայումս խոսքային աուդիոմետրիայի նպատակով մշակված հայալեզու 

թեստերի քանակը խիստ անբավարար է: 1979թ.-ին Ժ.Մ. Հովհաննիսյանի կողմից 

կազմվել են  միջին-, բարձր- և ցածր հաճախականության բառային աղյուսակների 

առանձին բառային խմբեր՝  մեծահասակների և երեխաների համար, հայերեն բնական 

լեզվում օգտագործվող բառերից [1]: Կազմված բառացանկերը նախատեսված են 

լռության պայմաններում հետազոտվողի խոսքի տարբերակման ֆունկցիան 

գնահատելու համար: Անհրաժեշտ է ընգծել, որ դրանք հայերեն լեզվով մինչև այժմ 

ստեղծված միակ աուդիոմետրիկ նյութերն են:   

Գիտական թեմայի նորույթը  

Աշխատանքի արդյունքում կմաշվեն հայերեն լեզվով խոսքային աուդիոմետրիայի 

թեստեր, ինչը թույլ կտա ոչ միայն վաղաժամ և բազմակողմանի գնահատել 

ծանրալսությամբ տառապող հիվանդի խնդիրը, այլ նաև գնահատել անցկացվող 

ռեաբիլիտացիայի արդյունքները: 

Առաջին անգամ ՀՀ 18-27 տարեկան պատանիների շրջանում կտրվի 

ծանրալսության տարածվածության և կառուցվածքի համալիր գնահատականը, 

կմշակվեն գիտականորեն հիմնավորված համալիր միջոցառումներ և մեթոդական 

հանձնարարականներ ուղղված երիտասարդ սերնդի շրջանում նշյալ ախտաբանության 

տարածվածության նվազմանը:  
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1.2. ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆԱԴԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 

ա) Красильников Владимир Иванович "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ 

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ КАК ОСНОВА УПРАВЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЕМ  

МУЖЧИН ПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА (по материалам Республики Татарстан)" 

Авmорефераm дисcерmацuu на соucканuе ученой cmeneнu докmopa 

медuцuнцкux наук, 14.00.33, Казань-2009 

Աշխատանքի նպատակն է եղել հիվանդացության, Ֆիզիկական զարգացման, 

համալիր բժշկական  հետազոտությունների և զորակոչի ժամանակ անցկացվող 

զննումների արդյունքների ուսումնասիրման հիման վրա մշակել  և ներդնել բժշկա-

սոցիալական միջոցառումների համակարգ՝ ուղղված զինակոչային տարիքի տղաների 

առողջության ամրապնդմանը:  

Այդ նպատակով ուսումնասիրվել են 1980թ. ծնված զինակոչիկների անձնական 

գործերը 1998-2007թթ.: Հետազոտելով Թաթարստանի զինակոչային տարիքի 

անձանց առողջական վիճակը հեղինակը հաստատում է, որ այս տարիքային խմբում 

առողջական վիճակի անբարենպաստ  և կործանարար միտումները բարձրակետին են 

հասել 1996-1999 թվականներին: 1992թ. հետ համեմատած 1996թ.-ին ընդհանուր 

հիվանդացությունն աճել է 10%-ով, մահացությունը՝ 34%-ով: Երեք տարվա ընթացքում 

երկու անգամ աճել է առողջական վիճակի պատճառով զինակոչից ազատվածների 

թիվը, որից 30%-ը պայմանավորված է եղել հոգեկան խանգարումներով: Մոտ 1/3-ը 

տառապել է քրոնիկական սոմատիկ հիվանդություններով, ևս 1/3-ը տարաբնույթ 

վնասվածքների  հետևանքներով: 1996թ. գարնանային զինակոչի զինծառայողների 

12.3%-ի մոտ հայտնաբերվել է սնուցման նվազում և հիպոտրոֆիա:  

Սակայն բարոյահոգեբանական տրամադրության անկումով և սոցիալական 

կատակլիզմներով արտահայտվող սոցիալ-տնտեսական ճգնաժամի կանոնավորումից 

հետո, 2000թ.-ից արդեն նկատվեց զինակոչային տարիքի անձանց առողջության 

առանձին ցուցանիշների բարձրացում, անշեղորեն աճում է զինվորական ծառայության 

համար պիտանելիության ցուցանիշը: 2000թ. համեմատ 2001թ.-ին առաջնային 

հիվանդացության մակարդակը նվազել է 14%-ով: 2003թ.-ին նվազել է վարակիչ և 

պարազիտար հիվանդությունների, ականջի և պտկաձև ելունի, նյարդային 

համակարգի, շնչառական օրգանների, վնասվածքների և թունավորումների 
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տարածվածությունը զինակոչիկների մոտ: 2000թ.-ից սկսած դիտվել է 

նախազորակոչիկների առողջության բարելավման կայուն միտում: 

 

բ) Shawn L. Nissen, Richard W. Harris, Katie B. "DEVELOPMENT OF SPEECH 

RECEPTION THRESHOLD MATERIALS FOR SPEAKERS OF TAIWAN MANDARIN" 

International Journal of Audiology 2007, 46, pp. 449-458. 

 

Հեղինակները շեշտում են, որ արդյունավետ և ճշգրիտ ախտորոշում 

իրականացնելու նպատակով խոսքային աուդիոմետրիկ հետազոտությունները պետք է 

անցկացվեն հետազոտվողի մայրենի լեզվով, մյուս կողմից բարձրորակ և 

ստանդարտիզացված աուդիոմետրիկ նյութեր ստեղծվել և լայնորեն կիրառվում են 

անգլերեն լեզվով: Այլ լեզուներով ստեղծված նյութերը քանակը սահմանափակ է կամ 

բացակայում է: Գիտակցելով լսողության հետազոտության համար մեծ նշանակություն 

ունեցող այս գործիքակազմի անհրաժեշտությունը վերջին տարիներին աուդիոլոգների 

և հետազոտողների կողմից սետծվել են խոսքային աուդիոմետրիկ թեստեր նաև այլ 

լեզուներով: Հեղինակն ընդգծում է, որ չնայած այն հանգամանքին, որ 1.2 բիլիոն մարդ 

ամբողջ աշխարհում խոսում է չինարեն, այդ լեզվով ստեղծված աուդիոմետրիկ 

նյութերի քանակը սահմանափակ է. վերջին տարիներին դրանք ստեղծվել են 

ստանդարտ մանդարին բարբառով, որը խոսվում է 689 միլիոն անձանց շրջանում և 

չինարենի 7-10 բարբառներից ամենամեծն է: Խոսքային աուդիոմետրիկ թեստեր պետք 

է ստեղծվեն նաև չինարենի մյուս բարբառներով: 

Տվյալ աշխատանքի նպատակն է եղել ստեղծել, թվային ձայնագրել, մշակել  

խոսքային աուդիոմետրիկ նյութեր լռության պայմաններում խոսքի տարբերակման 

շեմը որոշելու համար Թայվանի մանդարին բարբառի կրողների համար: Ընտրվել են 

լայնորեն օգտագործվող և լավ ծանոթ եռավանկ բառեր, որոնք առաջարկվել են 

արտասանվելու կին և տղամարդ լեզվի կրող հանդիսացող անձանց որպես 

արտասանող և թվային եղանակով  ձայնագրվել: Գնահատումն իրականացվել է 

նորմալ լսողություն ունեցող և լեզվի կրող հանդիսացող 20 անձանց շրջանում 14 (-10 

մինչև 16 դբ նԼՇ (նորմալ լսողական շեմ)) տարբեր ինտենսիվությունների վրա 2 դբ նԼՇ 

միջակայքով: 

Լոգիստիկ ռեգրեսիայի կիրառմամբ գնահատվել է բոլոր բառերի պսիխոմետրիկ 

ֆունկցիան և արդյունքում ընտրվել 28  եռավանկ բառեր, համեմատաբար կտրուկ 
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արտահայտված պսիխոմետրիկ ֆունկցիայով: Այնուհետև դրանց ինտենիվությունները 

թվային եղանակով կարգավորվել են այնպես, որպեսզի դրանց 50% տարբերակման 

շեմը հավասար լինի միջին տոնալ-շեմային մակարդակի (5 դբ նԼՇ (նորմալ լսողական 

շեմ)) 20 նորմալ լսող անձանց համար: Արդյունքում կազմվել են բառային աղյուսակներ, 

որոնք հարաբերականորեն հոմոգեն են իրենց շեմքային լսելիությամբ և փսիխոմետրիկ 

ֆունկցիայի թեքությամբ: Ընտրված բառերի համար միջին թեքությունը  կազմել է 

11.3%/դբ և 11.7%/դբ տղամարդու և կնոջ արտասանության դեպքում: Ստեղծված 

աուդիոմետրիկ նյութերը կարող են կիրառվել չինարենի վերոնշյալ բարբառի կրող 

հանդիսացող մեծահասակների շրջանում խոսքի տարբերակման շեմքը որոշելու 

համար: 

 

գ) Жилинская Екатерина Викторовна "ДИАГНОСТИКА И КОРРЕКЦИЯ 

НАРУШЕНИЙ РАЗБОРЧИВОСТИ РЕЧИ ПРИ ТУГОУХОСТИ"  

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук, 14.01.03, Санкт-Петербург – 2017 

Աշխատանքի նպատակն է եղել բարձրացնել տեղագրական (տոպիկ) 

ախտորոշման և ռեաբիլիտացիայի արդյունավետությունը քրոնիկ նյարդազգայական 

ծանրալսությամբ տառապող  պացիենտների մոտ խոսքային աուդիոմետրայի նոր 

եղանակների (RUMatrix- Russian matrix sentence test, VTMR –verbal tasks and motor 

responses) ներդրման և դրանց անցկացման մեթոդաբանության մշակման միջոցով: 

Հեղինակն իր առջև խնդիր է դրել նաև ուսումնասիրել խոսքային և ոչ խոսքային 

աուդիոլոգիկ թեստերի արդյունքների փոխկապակցվածությունը հետազոտվողի 

տարիքի և լսողության անկման աստիճանի հետ, ինչպես նաև մշակել  խոսքի 

տարբերակման բարձրացման նպատակով լսողության մարզման  մեթոդաբանությունը 

ռուսերեն լեզվի համար և կատարել դրա փորձաքննություն:  

Հետազոտության արդյունքների համաձայն, խոսքի տարբերակման 

խանգարումները մեծահասակների մոտ պայմանավորված են կենտրոնական 

նյարդային համակարգի դեգեներատիվ փոփոխություններով, որոնք արտահայտվում է 

ժամանակային և հաճախականության տարբերակման ունակությունները գնահատող 

թեստերի արդյունքների վատացումով, քողարկումից ազատումով, թվային դիխոտիկ 

թեստի արդյունքներով միջականջային ասիմետրիայի մեծացումով, բարդացված 

խոսքային աուդիոմետրիայի արդյունքների վատացումով. ընդ որում, նշյալ 

փոփոխությունները բնութագրական են տարեցներին, ոչ միայն ծանրալսության, այլ 

նաև նորմալ լսողական շեմերի դեպքում: 
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Աղմուկի ֆոնի վրա RUMatrix թեստը պացիենտների մոտ խոսքի տարբերակման 

գնահատման առավել զգայուն գործիքն է, որը թույլ է տալիս գնահատել նաև 

պացիենտի հաղորդակցական ունակությունները իրական կյանքին մոտ 

պայմաններում: Ի տարբերություն լռության պայմաններում անցկացվող RUMatrix 

թեստի, որի արդյունքները գլխավորապես կախված են լսողական վերլուծիչի 

ծայրամասային բաժինների վիճակից, աղմուկի պայմաններում անցկացվող RUMatrix 

թեստը թույլ է տալիս կատարել լսողական համակարգի ծայրամասային և 

կենտրոնական օղակների վիճակի ամբողջական գնահատում: Հիմնվելով նշյալ 

եզրակացության վրա հեղինակն առաջարկում է կիրառել աղմուկի պայմաններում 

RUMatrix թեստը, որպես սկրինինգային մեթոդ խոսքի տարբերակման 

խանգարումները հայտնաբերելու համար: 

Վերբալ հանձնարարականներով և մոտոր պատասխաններով թեստը 

նպատակահարմար է օգտագործել ճանաչողական ֆունկցիաների խանգարումներով 

տառապող անձանց և ծերունական տարիքի պացիենտների մոտ, որոնց շրջանում 

ավանդական խոսքային աուդիոմետրիայի անցկացումը դժվարացած է: 

Հեղինակը հաստատում է, որ լսողական մարզումը զգալիորեն լավացնում են 

խոսքի տարբերակումը ինչպես երիտասարդների, այնպես էլ տարեցների մոտ և 

առաջարկում ներառել այն խոսքի տարբերակման խանգարումներով հիվանդների 

ռեաբիլիտացիայի գործընթացում: 

 

դ) Anna Warzybok, Melanie Zokoll, Nina Wardenga, Edward Ozimek, Maria Boboshko 

& Birger Kollmeier "DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN MATRIX SENTENCE TEST" 

International Journal of Audiology 2015, 54, pp. 35-43. 

Խոսքի տարբերակման ֆունկցիան գնահատելու նպատակով 

նախադասությունների օգտագործումը խոսքային աուդիոմետրիայում ավելի 

արժեքավոր է, քան առանձին բառերի կիրառումը, քանի որ այն մոդելավորում է 

առօրյա հաղորդակցական պրոցեսները: Տվյալ աշխատանքում ներկայացված է 

ռուսերեն լեզվով ֆիքսված մատրիքային կառուցվածքով խոսքային աուդիոմետրիկ 

թեստի ստեղծման մեթոդաբանությունը և նորմատիվային տվյալները: Աշխատանքն 

իրականացվել է մի քանի փուլով՝ հիմքային մատրիքսի համար բառերի ընտրություն, 

ձայնագրում, աղմուկի գեներացիա, օպտիմիզացիոն չափումներ, մակարդակի 

կարգավորում և գնահատման չափումներ:  

Թեստը կարող է իրականացվել երկակի՝ պատասխանի ինչպես բաց 

(հետազոտվողը պետք է կրկնի իր կողմից հասկացված բառերը առանց տեսողական 

աջակցության, իսկ հետազոտողը ճիշտ պատասխանները նշում է էկրանի վրա), 
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այնպես էլ փակ ֆորմատով (մատրիքսի 50 բառերը պարունակող աղյուսակը 

հայտնվում են էկրանին այն բանից հետո, երբ հետազոտվողը լսում է  առաջարկվող 

նախադասությունը. հետազոտվողը պետք է նշի իր կողմից հասկացված բառերը): 

Վերջին տարբերակն առավելություն ունի, քանի որ կարող է  ինքնակառավարվել և 

անցկացվել, անգամ եթե հետազոտողը չի տիրապետում ռուսերենին կամ չի կարող 

հաշվարկել հետազոտվողի կողմից տրված պատասխանների ճշտությունը: Համաձայն 

հետազոտության արդյունքների, նորմալ լսող անհատների համար խոսքի 

տարբերակման շեմը (STR) կազմել է -8.8 դբ՝ պատասխանի բաց ֆորմատում և -9.4 դբ` 

փակ ֆորմատում, երբ ֆոնային աղմուկի ինտենսիվությունը չի գերազանցում 75դբ-ը: 

RUMatrix թեստի խոսքի տարբերակման շեմը, տարբերակման բառասեպցիֆիկ կորի 

թեքությունը, թեստ-ռեթեստ հավաստիությունը համադրելի են այլ լեզուներով 

համանման օպտիմիզացիոն ցուցանիշներով թեստերին: Միևնույն ժամանակ 

հաստատվել է, որ ֆոնային աղմուկի ինտենսիվությունը հավաստիորեն ազդում է 

թեստի արդյունքների վրա:  

Այսպիսով, հիմք ընդունելով ուսուցման էֆեկտի ազդեցությունը թեստի 

արդյունքների վրա, առաջարկվում է թեստավորումից առաջ անցկացնել նախնական 

ուսուցում ձայնագրությունների նվազագույնը երկու ցանկով (յուրաքանչյուրը կազմված 

պատահական սկզբունքով ընտրված 20 արտահայտություններից), իսկ աղմուկի 

ինտենսիվությունը չպետք է գերազանցի 75 դբ ՁՃՄ (ձայնային ճնշման ելքային 

մակարդակի հարաբերակցությամբ՝ SPL): 

 

ե) Гойхбург Марина Валерьевна "ОЦЕНКА ОТДАЛЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

СЛУХОРЕЧЕВОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ КОХЛЕАРНОЙ 

ИМПЛАНТАЦИИ" 

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук, 14.01.03, Москва – 2017 

Աշխատանքի նպատակն է եղել բարձրացնել կոխլեար իմպլանտացիայից հետո 

պացիենտների լսողական-խոսքային ռեաբիլիտացիայի արդյունավետությունը: 

Պացիենտների լսողական-խոսքային ռեաբիլիտացիայի կարևորագույն ցուցանիշն 

է խոսքի տարբերակումը աղմկոտ միջավայրում: Հաստատվել է, որ այն գնահատելու 

համար արդյունավետ է միջազգային Օլդենբուրգյան թեստի ռուսերեն տարբերակի՝ 

RUMatrix թեստի կիրառումը ազատ ձայնային դաշտում, որը թույլ է տալիս որակապես 

գնահատել պացիենտների լսողական ունակությունները ժամանակակից 

պայմաններում: Հետազոտության արդյունքները հաստատում են, որ կոխլեար 

իմպլանտացիայից հետո պացիենտների լսողական-խոսքային ռեաբիլիտացիայի 
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արդյունավետության գնահատման չափանիշների լավագույն ցուցանիշներն են ազատ 

ձայնային դաշտում ըստ տոնալ շեմային աուդիոմետրիայի 25 դբ նԼՇ (նորմալ 

լսողական շեմ) հավասար շեմերը, խոսքի տարբերակումը լռության պայմաններում 65 

դբ ՁՃՄ մակարդակի խոսքային ազդակ ներկայացնելիս 80%-ից ոչ պակաս, RUMatrix 

թեստ՝ ազդակ/աղմուկ հարաբերակցությունը խոսքի 50% տարբերակման ժամանակ -2 

դբ-ից ոչ ավելի: Հեղինակի կողմից մշակված ալգորիթմը, որը ներառում է ազատ 

ձայնային դաշտում տոնալ շեմային աուդիոմետրիա և լռության պայմաններում 

խոսքային աուդիոմետրիա հավասարակշռված արտիկուլյացիոն աղյուսակների 

կիրառմամբ, աղմուկի պայմաններում խոսքային աուդիոմետրիա ազատ ձայնային 

դաշտում RUMatrix թեստի կիրառմամբ, թույլ է տալիս անցկացնել կոխլեար 

իմպլանտացիայից հետո ռեաբիլիտացիայի հեռահար արդյունքների գնահատում, 

ինչպես նաև, ընդհանուր առմամբ, բարձրացնել ռեաբիլիտացիայի 

արդյունավետությունը: 

 

1.3. Օգտագործված գրականության ցանկ  

1. Ժ.Մ. Հովհաննիսյան - Խոսքային աուդիոմետրիայի եղանակով լսողության 

ստուգման համար հայերեն լեզվի բառային աղյուսակներ //Հայկական ՍՍՀ 

գիտությունների ակադեմիա: Հայաստանի կենսաբանական հանդես Հ, XXIII, N10, 

1970, էջ 76-83: 

2. Артюшкин С.А., Корнеенков А.А., Ковалев М.В., Вержбицкий Г.В. Социльные и 

экономические аспекты своевременного выявления сенсоневральной тугоухости 

//Российская оториноларингология. - 2015.- 5 (78). - С. 16-18.  

3. Бобошко М.Ю., Жилинская Е.В., Важыбок А., Мальцева Н.Б. и др. Речевая 

аудиометрия с использованием матриксного фразового теста //Вестник 

оториноларингологии. - 2016.- 5. – С. 40-44.  

4. Богомильский М.Р., Рахманова И.В., Радциг Е.Ю. и др. Значение активного 

аудиологического обследования детей раннего возраста в выявлении и 

профилактике слуховых нарушений //Вестн. Оторинолар. - 2006. - № 1. – С. 49-50. 

5. Володин Н.Н., Таварткиладзе Г.А., Козунь Ю.В. Выявление патологии органа слуха 
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2. ՀԵՏԱԶՈՏՈւԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆ ՈՒ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

 

Հետազոտության նպատակը – ուսումնասիրել ծանրալսության հիմնախնդիրները 

ՀՀ-ում, մշակել դրա ախտորոշման և գնահատման արդյունավետության բարձրացման 

ուղիները (18-27 տ. տղաների օրինակի վրա): 

Նշված նպատակի իրագործման համար անհրաժեշտ է լուծել հետևյալ 

խնդիրները. 

1. ՀՀ հիվանդանոցային փորձաքննության ուղարկված 18-27 տ. տղաների շրջանում 

ուսումնասիրել ԼՕՌ ախտաբանության տարածվածությունը և կառուցվածքը՝ 
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վերլուծել ծանրալսության տեղը ԼՕՌ ախտաբանության ընդհանուր 

կառուցվածքում: 

2. Ուսումնասիրել տարբեր լեզուներով խոսքային աուդիոմետրիկ թեստերի մշակման 

մեթոդաբանությունը և դրանց ներկայացվող պահանջները: 

3. Ուսումնասիրել ժամանակակից հայերենի հնչութաբանական, քերականական և 

կառուցվածքային առանձնահատկությունները՝ հայերեն լեզվով խոսքային 

աուդիոմետրիկ թեստերի ստեղծման նպատակով:  

4. Ստեղծել հնչութաբանորեն հավասարակշված խոսքային աուդիոմետրիկ  թեստեր 

մեծահասակների համար՝ ինչպես լռության պայմաններում, այնպես էլ աղմուկի 

ֆոնի վրա պացիենտի լսողական ֆունկցիան գնահատելու նպատակով: 

5. Իրականացնել մշակված աուդիոմետրիկ նյութերի ձայնագրում և կլինիկական 

փորձարկում: 

6. Մշակել ծանրալսության վաղաժամ ախտորոշման և իրականացվող 

ռեաբիլիտացիայի արդյունքների գնահատմանն ուղղված կլինիկական 

գործելակարգեր: 

7. Մշակել և ներդնել գիտականորեն հիմնավորված բժշկական միջոցառումների 

համալիր՝ ուղղված երիտասարդ սերնդի առողջության ամրապնդմանը: 

 

3. ՀԵՏԱԶՈՏՈւԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿԸ 

ա. Կլինիկական-ախտորոշիչ:  

 

4. ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՆՅՈՒԹԸ ԵՒ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ  

1. ՀՀ 18-27 տարեկան հիվանդանոցային փորձաքննության ուղարկված 

տղաների շրջանում անցկացվելու է համատարած հետազոտություն. 

ընդգրկելով հետևյալ պարտադիր հետազոտությունները. 

- ընդհանուր քիթկոկորդականջաբանական զննում՝ էնդոսկոպիկ եղանակների 

կիրառմամբ՝  

- լաբորատոր հետազոտություններ՝ արյան և մեզի ընդհանուր քննություն, ԷՍԳ: 

Ըստ ցուցումների կատարվելու են. 

- հարքթային ծոցերի ռենտգեն հետազոտություն/համակարգչային 

շերտագրություն՝ վերծնոտային խոռոչի հետագա պունկցիայով և լվացումով, 

- ակումետրիկ և աուդիոմետրիկ հետազոտություններ (տոնալ շեմային 

աուդիոմետրիա, ուլտրաձայնի ընկալման հետազոտում, իմպենդանսոմետրիա, 

օտոակուստիկ էմիսիա, կարճալատենտ լսողական հարուցված պոտենցիալների 

գրանցում), 
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- թերապևտի, նյարդաբանի, օտոնևրոլոգի և այլ նեղ մասնագետների 

խորհրդատվություն, 

- լաբորատոր և գործիքային լրացուցիչ հետազոտություններ: 

2. Խոսքային աուդիոմետրիկ նյութերը մշակվելու են դրանց ներկայացվող 

միջազգայնորեն ընդունված պահանջներին համապատասխան. իրականացվելու է 

դրանց ձայնագրում պրոֆեսիոնալ ձայնագրման ստուդիայում: Ձայնագրությունները 

մշակվելու են Audacity համակարգչային ծրագրի կիրառմամբ: 

Նյութերի կլինիկական փորձարկումը կկատարվի 246 հոգու վրա: Հաշվարկը 

կատարվել է անհայտ թվաքանակի պոպուլյացիայի համար, ելնելով մեթոդի 

կանխատեսվող արդյունավետությունից 80% և 5% գնահատման ճշգրտությունից, α 

սխալի հավանականությունը 0,05:  

Ստացված տվյալների վերլուծությունը կատարվելու է SPSS (տարբերակ 12.0), 

GraphPad Prism 7 ծրագրերի միջոցով: 

 

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ ԹԵՄԱՅԻՆ 

 

Աշխատանքն իրականացվում է անհատական նախաձեռնությամբ: Աշխատանքի 

կատարմանը մասնակցելու են նաև ԵՊԲՀ ԼՕՌ հիվանդությունների ամբիոնի 

աշխատակիցները: 

Խոսքային աուդիոմետրիկ նյութերի մշակումը կատարվելու է Հալլեի (Սաալե) 

համալսարանական կլինիկայի քիթկոկորդականջաբանության, գլխի և պարանոցի 

վիրաբուժության բաժանմունքի փորձարարական նեյրոաուդիոլոգիայի  ծառայության 

հետ համատեղ իրականացվող գիտահետազոտական ծրագրի շրջանակներում: 

Աշխատանքի կատարմանը մասնակցելու են նաև ԵՊՀ հայոց լեզվի ամբիոնի 

լեզվաբանները:  

Հայցորդի մասնաբաժինը աշխատանքում կազմելու է 80-90%: 
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6. ՆԱԽԱԳԾԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀՐԱՏԱՐԱԿՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ, ԳԻՏԱԿԱՆ 

ԶԵԿՈՒՑՈՒՄՆԵՐ 

 

N Անվանումը Տպ./ 

ձեռ. 

Հրատարակչությունը, 

ամսագիրը 

Էջերի 

քանակը 

Համահեղինակների 

ազգանունները 

1. ԼՕՌ հիվանդությունների 

տարածվածության 

կառուցվածքը Երևան 

քաղաքի նախա- և 

զորակոչային տարիքի 

պատանիների շրջանում  

տպ. Բժշկություն, գիտություն և 

կրթություն գիտատեղե-

կատվական հանդես.- 

Երևան, 2010, թ.7, էջ 3-11: 

9 - 

2. Хронические поражения 

околоносовых пазух среди 

юношей допризывного и 

призывного возраста города 

Еревана 

печ. Научный журнал 
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