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Santrauka
Sprogimo sukelto klausos pažeidimo patogenezėje ste-
bimi du pagrindiniai mechanizmai: kondukcinis ir sen-
soneurinis klausos pažeidimas. Kondukcinis klausos 
pažeidimas pasireiškia dėl ausies būgnelio plyšimo, klau-
somųjų kauliukų dislokacijos ar lūžimo. Sensoneurinį 
klausos pažeidimą sukelia išorinių plaukuotųjų ląstelių 
atsiskyrimas, sinaptinių jungčių tarp vidinių ir išorinių 
plaukuotųjų ląstelių, presinaptinių pūslelių, spiralinių 
ganglinių ląstelių netekimas. Būgnelio plyšimas gali būti 
gydomas lokaliai taikant fibroblastų augimo faktorių arba 
atliekant timpanoplastiką, o sensoneurinio pažeidimo 
gydymas dar nėra iki galo išaiškintas – literatūroje dau-
giausia duomenų randama apie antioksidantų ir neurotro-
finių faktorių skyrimą, tačiau reikalingi tolesni tyrimai, 
pagrindžiantys jų efektyvumą.

Įvadas
Sprogimo sukelta ausies trauma ir klausos pažeidimas 

yra dažnėjantis reiškinys visame pasaulyje dėl dažnesnio 
savadarbių sprogmenų naudojimo teroristinėse atakose, karų 
ir civilinėse teritorijose vykstančių karinių veiksmų. Jau-
triausi sprogimui yra tie organai, kurie pripildyti oro arba 
skysčio – plaučiai, ausys, virškinamasis traktas, kraujagys-
lės, smegenys [1]. Šaudymas iš sunkiųjų ginklų ir sprogiųjų 
medžiagų detonavimas yra pagrindinės situacijos, kai su-
kuriama sprogimo banga, kuri potencialiai pažeidžia ausį 
ir lemia klausos sutrikimą. Dažniausiai po sprogimo pasi-
reiškia sensoneurinis klausos sutrikimas, apimantis 33-80 
proc. nukentėjusiųjų [2,3]. Išliekantis sensoneurinis klausos 
pažeidimas yra nepagydomas ir smarkiai paveikia asmens 
kasdienio gyvenimo kokybę.

Tyrimo tikslas − išanalizuoti bei aptarti įrodymais pa-
grįstą informaciją apie sprogimo sukelto klausos pažeidimo 
patogenezę ir gydymą. 

Tyrimo medžiaga ir metodai
Pasirinkta taikyti mokslinės literatūros apžvalgą ir ana-

lizę. Informacijos buvo ieškoma PubMed duomenų bazėje. 
Visateksčiai straipsniai atrinkti, jei jų pavadinimas, santrauka 
ar reikšminiai žodžiai nurodė, kad tyrimas yra tinkamas šiai 
apžvalgai. Paieškoje naudoti raktažodžiai: sprogimas, spro-
gimo banga, ausies trauma, klausos pažeidimas, patogenezė, 
gydymas (angl. blast, blast wave, hearing loss, ear injury, 
pathogenesis, treatment).

Tyrimo rezultatai
Patogenezė. Sprogimo metu aukšto slėgio dujoms greitai 

plečiantis į šalis nuo sprogimo centro ir spaudžiant greta 
esantį orą, sukuriama sprogimo banga, sudaryta iš sprogimo 
gūsio ir šoko bangos. Šoko banga,  apibrėžiama kaip staigus 
aplinkinio atmosferos slėgio padidėjimas, yra labiausiai in-
vazyvi ir traumuojanti klausos aparatą [4]. Sprogimo sukelti 
sužalojimai klasifikuojami į 4 pagrindines grupes: pirminiai  
– sukelti barotraumos, antriniai – sukelti skriejančių skevel-
drų ir nuolaužų; tretiniai – traumos ir lūžiai, įvykę sprogimo 
gūsio bangai parbloškus žmogų; ketvirtiniai – nudegimai, 
toksinių dujų įkvėpimas ir kt. [1]. 

Sprogimo metu labiausiai pasireiškia ir dominuoja pir-
minis klausos sužalojimas. Tiek atliekant tyrimus su gy-
vūnais, tiek stebint ir gydant žmones po įvairių sprogimų, 
pastebėti du pagrindiniai klausos funkcijos pažeidimo tipai: 
kondukcinis ir sensoneurinis [1,4,5]. Kondukcinis klausos 
pažeidimas gali pasireikšti klausos būgnelio perforacija. 
Būgnelio perforacija nėra retas pažeidimas, jo paplitimas po 
sprogimo siekia 16-29 procentus [2]. Šoko banga kondukcinę 
funkciją gali pažeisti dėl klausomųjų kauliukų dislokacijos ar 
lūžimo. Toks pažeidimas stebimas iki 34 proc. nukentėjusiųjų 
[1]. Dažniausiai po sprogimo stebimas klausomojo aparato 
sensoneurinės funkcijos pažeidimas. Pavyzdžiui, po Bostono 
maratono sprogdinimų 2013 metais, 80 proc. nukentėju-
siųjų patyrė sensoneurinį klausos sutrikimą, kuris 32 proc. 
pacientų per keletą minučių praėjo savaime [3]. Sutrikimui 
išlikus iki poūmės pažeidimo fazės, normali sensoneurinė 
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funkcija liko neatkurta ir klausos defektas išliko visą gyve-
nimą [3]. Bandant paaiškinti šį fenomeną, literatūroje galima 
rasti įvairių tyrimų, kurie nurodo histologinius pokyčius po 
sprogimo sukelto klausos pažeidimo. Pastebėta, jog spro-
gimas sukelia ausies sraigėje esančių išorinių plaukuotųjų 
ląstelių atsiskyrimą, sinaptinių jungčių tarp vidinių ir išorinių 
plaukuotųjų ląstelių, presinaptinių pūslelių, spiralinių gangli-
nių ląstelių netekimą [1,5,6]. Tokie sensoneurinės funkcijos 
pažeidimai gali būti siejami ir su tokiais simptomais, kaip 
nuolatinis spengimas ausyse, padidėjęs jautrumas garsams, 
kurie stebimi žmonėms, patyrusiems sprogimo sukeltą klau-
sos pažeidimą [4].

Gydymas. Sprogimo sukelto klausos funkcijos praradimo 
gydymui svarbi informacija apie pažeidimo pobūdį. Gydant 
kondukcinio tipo pažeidimą, būgnelio perforacija gali sugyti 
ir spontaniškai, tačiau savaiminis sugijimo dažnis svyruoja 
tarp 38-74 procentų [4]. Toks svyravimas paaiškinamas  
sprogimo aplinkybėmis, kai į klausos landą neretai patenka 
skeveldrų ir kitų sprogimo nuolaužų, kurios, įsmigusios į 
būgnelį ir (ar) aplinkinius audinius,  sunkina savaiminį gi-
jimą. Klinikinėje praktikoje, gydant pacientus po sprogimo 
su perforuotu klausos būgneliu, svarbu timpanoplastikos 
metu endoskopo pagalba švariai pašalinti visas skeveldras 
ir nuolaužas [4]. Būgnelio perforacijai gydyti gali būti nau-
dojamas ir medikamentinis būdas, lokaliai skiriant fibro-
blastų augimo faktorių. Toks gydymo būdas paprastesnis, 
patogesnis, o gydymo rezultatai literatūroje yra panašūs, 
kaip ir taikant timpanoplastiką [7]. Šiuo metu efektyvaus 
gydymo sensoneuriniam pažeidimui nėra, tačiau literatūroje 
pateikiamos kelios strategijos, kurių, tyrimų duomenimis, 
nebloga prognozė. Viena iš strategijų, gydant sensoneurinį 
klausos pažeidimą, yra mažinti pažeidimo metu patiriamą 
oksidacinį stresą nervinėms ląstelėms. Atlikti tyrimai, kartu 
skiriant N-acetilcisteino ir HPN-07 kombinaciją, demons-
truoja, jog šis derinys gyvūnų modeliuose mažina išorinių 
plaukuotųjų ląstelių netekimą [4]. Tiriamas ir neurotrofinių 
faktorių skyrimas po sprogimo sukelto klausos praradimo: 
nervų augimo faktorius ir neurotrofinas-3 rodo teigiamus 
rezultatus, padedant atkurti prarastas sinaptines jungtis po 
sprogimo, tačiau reikalingi tolesni tyrimai su didesnėmis 
pacientų imtimis, siekiant nustatyti preparatų efektyvumą [7].

Išvados
1. Sprogimo sukeltą klausos pažeidimą lemia ausies 

kondukcinės ir (arba) sensoneurinės funkcijos sutrikimas. 
2. Kondukcinė funkcija sutrinka dėl būgnelio plyšimo, 

klausomųjų kauliukų dislokacijos arba lūžimo, o sensoneu-
rinė − dėl išorinių plaukuotųjų ląstelių pažeidimo, sinaptinių 
jungčių netekimo.

3. Kondukcinės funkcijos pažeidimas gydomas timpa-

noplastika, arba lokaliai skiriant fibroblastų augimo faktorių. 
Sensoneurinės funkcijos sutrikimo gydymas, naudojant anti-
oksidantus ir neurotrofinius preparatus, dar yra tyrimų fazėje. 
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Summary
Conductive and sensorineural hearing dysfunctions are main 

type of injuries, observed after blast induced hearing loss. Con-
ductive hearing loss is caused by a tympanic membrane rapture, 
ossicular bones disarticulation or fraction, while sensorineural he-
aring dysfunction is triggered by a loss of outer hair cells, spiral 
ganglion cells, presynaptic vesicles and synaptic ribbons. Treat-
ment of tympanic membrane rapture after blast induced hearing 
loss can be done by using tympanoplasty or topically applying fi-
broblast grow factor. Treating sensorineural hearing loss is still not 
clear, whereas new approaches and studies of using antioxidants 
and neurotrophic factors are promising. 
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