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Santrauka
Nagrinėta sveikos lavintos ir sveikos nelavintos 
klausos samprata, jos tyrimo bei vertinimo galimy-
bės įprastais, kasdieninėje praktikoje įmanomais 
atlikti audiologiniais psichoakustiniais metodais. 
Nustatyti sveikos lavintos ir sveikos nelavintos klau-
sos psichoakustiniai kiekybiniai parametrai. Gautas 
klausos slenksčių vidutinių kiekybinių verčių patiki-
mas skirtumas duotuose dažnumuose leidžia teigti, 
kad sveika lavinta klausa yra geresnė, jautresnė. 
Nustatyti kalbinės srities statistiškai patikimai ge-
resni rezultatai (tiek klausos slenksčių kalbinėje 
srityje rodmenų, tiek kalbos suvokimo slenksčių 
laisvame lauke rodmenų) sveikos lavintos klausos 
tiriamųjų grupėje, nurodo šios srities klausos tyri-
mo bei gautų duomenų interpretavimo svarbą. Ty-
rimo rezultatai parodė, kad sveikai lavintai klausai 
reikšmingiausios aukštų dažnių sritys.

ĮVADAS
Sveika klausa, jos kiekybiniai vertinimo kriterijai yra 

labai vertingi tiek kasdieniniame audiologo praktinia-
me darbe, tiek atliekant bei analizuojant mokslinius ty-
rimus. Jie yra pagrindas, vertinant klausos sutrikimus, 
jos kiekybinių parametrų nuokrypius. Įprastai klausos 
slenksčiai (KS) nustatomi klasikiniuose dažniuose: 250-
8kHz diapazone. Deja, praktikoje retai dar naudojama 
aukštų dažnių audiometrija (ADA): 8-20kHz, kuri turėtų 
būti įprastinė klausos tyrimo procedūra [1,3,6,7]. ADA 
rodmenis labiausiai veikia amžius, todėl rekomenduo-
jama kiekvienai klausos tyrimo laboratorijai nusistatyti 
šias normas įvairiose amžiaus grupėse [4,5]. Mokslinėje 
literatūroje nurodoma, kad KS kiekybinės vertės, nusta-
tytos per 8kHz yra patikimai vertingos [1,3]. ADA yra 
naudojama: ankstyvai klausos pažeidimo diagnostikai, 
amžiaus įtakos klausai vertinti, monitoruojant klausos 
būklę asmenims, vartojantiems ototoksinius medikamen-
tus, sergantiems lėtinėmis ligomis, ūžesio gydymo efek-
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tyvumo objektyvizavimui, mokslinių tyrinėjimų tikslais. 
Aukštų dažnių sritis (ADS), kalbos suvokimo rodme-

nys tyrėjams labai svarbūs, vertinant sveiką klausą ir jos 
niuansus. Yra manoma, kad aklų asmenų klausa yra jau-
tresnė, geresnė. Mokslininkai nurodo prieštaringas išvadas 
[10-14]. Žalingas garsios muzikos poveikis klausai yra 
moksliškai patvirtintas [1,2,4,15]. Tačiau mokslinių duo-
menų, tyrimų – ar muzikinis klausos lavinimas ankstyvame 
amžiuje turi  įtakos sveikos klausos kiekybiniams rodme-
nims, nepavyko rasti. 

Darbo tikslas – nustatyti psichoakustinius audiologi-
nius parametrus bei įvertinti jų ypatumus, ištiriant asmenis, 
turinčius sveiką lavintą klausą (SLK) ir sveiką nelavintą 
klausą (SNK).

Darbo uždaviniai: nustatyti ir palyginti tirtų grupių 
orinio laidumo KS vidutines kiekybines vertes įprasti-
niuose dažniuose (250-8000 Hz) bei aukštuose dažniuo-
se (9000-16000 Hz); įvertinti ir palyginti kalbinės srities 
(500,1000,2000 Hz) ir ADS (9000-16000 Hz) KS statisti-
nius vidurkius tirtose grupėse; nustatyti ir palyginti kalbos 
suvokimo slenksčio (KSS) rodmenis (50 proc. žodžių suvo-
kimo vertė, dB GSL) laisvame lauke (LL) tirtose grupėse.

TYRIMO MEDŽIAGA IR METODAI
Darbo analizė pagrįsta 73 asmenų klausos ištyrimu bei 

įvertinimu (1 lentelė). Tiriamąją grupę sudarė 18 (vertinti 
36 ištirtų ausų gauti duomenys) SLK asmenų. Išskirti kon-
trolinės grupės du pogrupiai: A ir B. A pogrupį sudarė 37 
(vertinti 74 ištirtų ausų gauti duomenys) SNK tiriamieji. 
Pogrupį B sudarė 18 (vertinti 36 ausų duomenys) SNK iš 
prigimties aklų tiriamųjų. SNK tiriamųjų grupę sudarė as-
menys, niekada neturėję solfedžio pamokų, niekada negro-
ję muzikos instrumentu – tai yra asmenys, neturintys jokio 
muzikinio išsilavinimo. SLK tiriamųjų grupę (1 pav.) suda-
rė asmenys, turintys ne mažesį kaip 8 metų nuolatinį speci-

Tirti asmenys Vyrai Moterys Iš viso Amžiaus ribos Amžiaus vidurkis

Tiriamoji grupė 2 16 18 14-15 14,4
Kontrolinės
grupės A pogrupis

12 25 37 12-18 13,8

Kontrolinės grupės B 
pogrupis

5 13 18 13-18 14,8

Iš viso 19 54 73

1 lentelė. Tirtųjų kontingentas
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alizuotą muzikinį lavinimą (solfedžiavimas, grojimas mu-
zikos instrumentu). Šioje grupėje buvo 67 proc. smuikinin-
kų, 22 proc. vokalistų, 11 proc. pianistų. Visi tirti asmenys 
nusiskundimų savo klausa neturėjo, ją vertino kaip norma-
lią, nesirgo ausų ligomis. Tiriamiesiems buvo atlikta įpras-
tinė otoskopija, toninė slenkstinė audiometrija (250, 500, 
1000, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000 Hz dažniuose), ADA 
(9000, 10000, 11200, 12500, 14000, 16000 Hz dažniuose), 
KSS LL. Tyrimo eigoje naudotas klinikinis audiometras 
AC 40, TDH-39P ausinės, HF-P aukštų dažnių ausinės, KS 
nustatyti oriniu laidumu pagal ascendentinę-descendentinę 
metodiką 1dB žingsniu. KSS nustatytas pagal Arlinger S. 
(1990) metodiką, naudojant interpoliacinę lentelę 50 proc. 
žodžių suvokimo vertei dB nustatyti bei vienskiemenių 
žodžių lenteles [5]. Pasirinkta tiriamojo padėtis A dėl šių 
priežaščių: priekinis garsiakalbis (pastatytas 0° azimutu 
nuo tiriamojo), iš kurio perduodami žodžiai atitinka tipinę 
pokalbio su kitu asmeniu poziciją bei perduodamas garsas 
vienodu laiku pasiekia abi ausis. Atstumas tarp garsiakal-
bių ir tiriamojo > 1 metras, kampas tarp priekinio ir šoninių 
garsiakalbių - 45° (1 pav.). Statistinei duomenų analizei 
naudotas programų paketas “SPSS”. Skaičiuoti kiekybinių 

parametrų aritmetiniai vidurkiai, nepriklausomoms imtims 
vidurkių palyginimui taikytas Stjudento t testas, neparame-
trinis Whitney-Mann testas taikytas klausos slenksčių ver-
čių duotuose dažnumuose tarp grupių palyginimui. Duo-
menys laikomi statistiškai reikšmingi, kai p<0,05.

REZULTATAI
Nustatytos tiriamosios ir kontrolinės grupių orinio lai-

dumo KS vidutinės kiekybinės vertės tirtuose dažnumuose 
atitiko normalios klausos kriterijus pagal tarptautinę klasi-
fikaciją. Ištirti ir palyginti tiriamosios ir kontrolinės grupės 
A pogrupio KS statistiniai vidurkiai tirtuose dažnumuo-
se. Tiriamosios grupės statistiniai KS vidurkiai statistiš-
kai reikšmingai geresni buvo šiuose dažnumuose: 11200, 
10000, 9000, 4000, 1000, 500, 250 Hz (2 pav.). Tiriamo-
sios grupės statistiniai KS vidurkiai statistiškai reikšmingai 
buvo geresni, lyginant su kontrolinės grupės B pogrupiu 
šiuose dažnumuose: 16000, 11200, 10000, 9000, 4000, 
3000, 1000, 500, 250 Hz (3 pav.). Tiriamos grupės kalbinės 
ir ADS kiekybiniai parametrai statistiškai reikšmingai buvo 
geresni už kontrolinės grupės A ir B pogrupio kiekybinius 
parametrus atitinkamuose dažnių diapazonuose (2 lentelė). 
KSS LL tiriamosios grupės kiekybiniai parametrai statistiš-
kai reikšmingai buvo geresni (p<0,05) (4 pav.).

Tirti asmenys Parametrai
Kalbinė sritis dB 
(250,500,2000Hz)

SN Aukštų 
dažnių sritis 
dB (9-16kHz)

SN p<
(priklausomoms 

imtims)
Kontrolinė grupė, 
pogrupis A

1,5 2,7 -6,9 4,2 0,0001

Kontrolinė grupė, 
pogrupis B

1,2 2,1 -5,8 3,2 0,0001

Tiriamoji grupė 
(n=18)

-0,9 2,3 -8,7 3,6 0,0001

p<(nepriklausomoms 
imtims)

0,002 0,14

-15

3 pav. Tiriamos ir kontrolinės grupės B pogrupio klausos slenksčių 
statistinių vidurkių palyginimas (p<0,05: 16000, 11200, 10000, 9000, 
4000, 3000, 1000, 500, 250 Hz). T – tiriamoji grupė, K(B) – kontrolinės 
grupės B pogrupis

2 lentelė. Tiriamos ir kontrolinės grupių kalbinės ir aukštų dažnių 
srities duomenų statistinis palyginimas. SN – standartinis nuokrypis

1 pav. Pasirinkta tiriamojo padėtis laisvame lauke – A pozicija

2 pav. Tiriamosios ir kontrolinės grupės A pogrupio klausos slenks-
čių statistinių vidurkių palyginimas (p<0,05: 11200, 10000, 9000,4000, 
1000, 500, 250 Hz). T – tiriamoji grupė, K – kontrolinės grupės A po-
grupis
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IŠVADOS
1. SLK tirtų asmenų orinio laidumo KS vidutinės kie-

kybinės vertės statistiškai reikšmingai (p<0,05) geresnės 
už SNK asmenų atitinkamus rodmenis buvo: įprastiniuo-
se dažniuose – 250,500,1000,4000 Hz bei šiuose aukštuo-
se dažniuose – 9000,10000,11200 Hz. SLK tirtų asmenų 
orinio laidumo KS vidutinės kiekybinės vertės statistiškai 
reikšmingai (p<0,05) geresnės už SNK iš prigimties aklų 
asmenų atitinkamus rodmenis buvo įprastiniuose dažniuo-
se – 250,500,1000,3000,4000 Hz bei šiuose aukštuose daž-
niuose- 9000,10000,11200,16000 Hz. 

2. SLK tiriamųjų kalbinės srities KS statistinis vidur-
kis buvo: –0,9±2,3 dB ir jis statistiškai reikšmingai buvo 
aukštesnis už ADS KS statistinį vidurkį: –8,7±3,6 dB 
(p<0,0001). SNK tiriamųjų kalbinės srities KS statistinis 
vidurkis buvo: 1,5±2,7 dB ir statistiškai reikšmingai buvo 
aukštesnis už ADS KS statistinį vidurkį: –6,9±4,2 dB 
(p<0,0001). SNK iš prigimties aklų tiriamųjų kalbinės sri-
ties KS statistinis vidurkis buvo: 1,2±2,1 dB ir statistiškai 
reikšmingai buvo aukštesnis už ADS KS statistinį vidur-
kį:-5,8±3,2 dB (p<0,0001). 

3. SLK tiriamųjų kalbinės srities orinio laidumo KS vi-
dutinė vertė (-0,9dB) reikšmingai buvo žemesnė (p<0,002) 
už SNK tiriamųjų kalbinės srities KS vidutinę vertę (1,5 
dB). SLK tiriamųjų kalbinės srities orinio laidumo KS vidu-
tinė vertė (-0,9dB) reikšmingai buvo žemesnė (p<0,002) už 
SNK iš prigimties aklų tiriamųjų kalbinės srities KS vidu-
tinę vertę (1,2 dB). Tarp SLK tiriamųjų ADS KS vidutinės 
vertės (-8,7dB) ir SNK tiriamųjų ADS KS vidutinės vertės 
(-6,9dB) statistiškai reikšmingo skirtumo negauta (p<0,1). 
Tarp SLK tiriamųjų ADS KS vidutinės vertės (-8,7dB) ir 
SNK iš prigimties aklų tiriamųjų ADS KS vidutinės vertės 

(-5,8dB) statistiškai reikšmingo skirtumo negauta (p<0,1). 
4. SLK tiriamųjų KSS LL vidutinė vertė 5,8dB GSL 

reikšmingai buvo mažesnė (p<0,05) už SNK tiriamųjų KSS 
LL vidutinę vertę 8,2dB GSL bei už SNK iš prigimties aklų 
tiriamųjų KSS laisvame lauke vidutinę vertę 8,2dBGSL. 

Literatūra
1. Schmuziger N, Patscheke J, Probst R. Hearing in nonprofessional 

pop/rock musicians. Ear Hear, 2006; 27(4):321-30.
2. Laitinen H. Factors affecting the use of hearing protectors among 

classical music players. Noise&Health, 2005; 7(26):21-29.
3. Dib RP, Silva EMK, Morais JF, Trevisani. Prevalence of high 

frequency hearing loss consistent with noise exposure among people wor-
king with sound systems and general population in Brazil: a cross-sectio-
nal study. BMC Public Health, 2008; 8:151-156.

4. Laitinen H, poulsen T. Questionnaire investigation of musicians’ 
use of hearing protectors, self reported hearing disorders, and their experi-
ence of their working environment. Int J Audiol, 2008; 47(4):160-8.

5. Arlinger S. Manual of practical audiometry: vol 2. 1991;85-86.
6. Stelmachowicz PG, Pittman AL, Hoover BM, Lewis DE, Moel-

ler MP. The importance of high-frequency audibility in the speech and 
language development of children with hearing loss. Otolaryngology- 
Head&Neck surgery, 2004; 130:556-562.

7. Murray N, Byrne D. Performance of hearing-impaired and nor-
mal hearing listeners with variuos high-frequency cut-offs in hearing aids. 
Aust J Audiol, 1986; 8:21-28.

8. Hornsby BW, Ricketts TA. The effects of hearing loss on the contri-
bution of high- and low-frequency speech informatikon to speech unders-
tandig. J Acoust Soc Am, 2003; 113: 1706-1717.

9. Pittman AL, Stelmachowics PG, Lewis DE, Hoover BM. Spectral 
characteristics of speech at the ear: implications for amplification in chil-
dren. J Speech Lang Hear Res, 2003; 46: 649-657.

10. Boas LV, Muniz L, Caldas neto Sda S, Gouvela Mde C. Auditory 
processing performance in blind people. Braz J Otorhinolaryngol, 2011; 
77(4): 504-9.

11. Zaidan E, Garcia AP, Tedesco ML. Performance of normal young 
adults in two temporal resolution tests. Pro Fono, 2008; 20(1): 19-24.

12. Yalcinkaya F, muluk NB, Atas A. Random gap detection test and 
random gap detection test-expanded results in children neuropathy. Int J 
Pediatr Otorhinolaryngol, 2009; 73(11): 1558-63.

13. Starlinger I, Niemeyer W. Do the blind hear better? Investigations 
on auditory processing in congenital or early acquired blindness. I. Perip-
heral functions. Audiology, 1981; 20(6): 503-9.

14. Wan CY, Wood AG, Reutens DC. Early but not late- blindness 
leads to enhanced auditory perception. Neuropsychologia, 2010; 48(1): 
344-8.

15. Jansen EJ, Helleman HW, Dreschler WA. Noise induced hearing 
loss and other hearing complaints among musicians of symphony orches-
tras. Int Arch Occup Environ health, 2009; 82(2): 153-64.

NORMAL TRAINED HEARING AND NORMAL NO-TRAINED HE-
ARING: COMPARATIVE DATA

Inga Julija Sruogienė, Violeta Vaivockaitė
Summary
Key words: normal hearing, trained hearing, blind people hearing, 

high frequency audiometry, free field speech audiometry.
The aim of the study was to obtain and compare psychoacoustic au-

diological quantitative parameters in normal trained hearing and normal 
no-trained hearing persons. Study purposes were: to obtain and compa-
re the statistical values of the air conduction hearing thresholds at the 
conventional frequencies (250-8000 Hz) and HF (9000-16000 Hz) in the 

4 pav. Tiriamos ir kontrolinės grupių Air B pogrupių KSS laisvame 
lauke palyginamieji duomenys. T – tiriamoji grupė, K(A) – kontro-
linės grupės A pogrupis, K(B) – kontrolinės grupės B pogrupis, KSS 
– kalbos suvokimo slenkstis, GSL – garso slėgio lygis laisvame lauke
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tested groups; to estimate and compare speech range (500,1000,2000 
Hz) and HF range (9000-16000 Hz) the statistical values of the hearing 
thresholds in the tested groups; to obtain and compare free field speech 
reception threshold’s (SRT - 50% speech perception, dB SPL) quantitative 
values in the tested groups

Analysis of our study is based on investigation and estimation qu-
antitative parameters of 73 persons with normal hearing. Testing group 
(T) consisted of 18 (data of 36 ears) musicians with normal trained hea-
ring. They had more than 8 years every day special musical training. The 

control group (T) consisted of 55 persons with normal no-trained hearing, 
but with any musical graduation. Subgroup A consisted of 37 persons 
(data of 74 ears). Subgroup B consisted of 18 totally blind persons (data 
of 36 ears). Our results showed, that normal trained hearing is better.
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