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В попередній оглядовій статті (Г.С. 
Протасевич, П.В. Ковалик, 2005) були наве-
дені дані про етіологію і патогенез кровотечі з 
вуха. В цьому повідомленні зупинимось на 
класифікації, клініці, діагностиці, диференці-
альній діагностиці, лікуванні, прогнозі та 
профілактиці кровотечі з вуха 

Класифікація. Класифікація кровотечі 
з вуха має велике як теоретичне, так і практи-
чне значення, але до нинішнього часу вона 
відсутня. На нашу думку, в основу такої кла-
сифікації повинен бути покладений єдиний 
принцип –патогенетичний з урахуванням еті-
ологічних та інших факторів. На основі ви-
вчення літератури, а також нашого власного 
досвіду ми представляємо коротку робочу 
класифікацію кровотечі з вуха, що ґрунтуєть-
ся на патогенетичному принципі і етіологіч-
них факторах, додавши клінічну характерис-
тику кровотечі. В запропонованій нами кла-
сифікації враховано 11 ознак: патогенез, етіо-
логія, локалізація (джерело), ступінь, трива-
лість, частота, вираженість, раптовість, час 
виникнення, напрямок, наслідок. Наводимо 
цю класифікацію в повному викладі. 

I. За патогенезом розрізняються крово-
течі: 1) в результаті порушення цілості судин-
ної стінки; 2) в результаті ерозії судин; 3) в 
результаті патологічного стану судин; 4) в 
результаті підвищення проникності судинної 
стінки; 5) у внутрішнє вухо в результаті зміни 
атмосферного тиску або інших причин; 6) в 
результаті зниження швидкості згортання 
крові; 7) фізіологічна кровотеча. 

II. За етіологією кровотечі з вуха мо-
жуть бути спричинені: 1) травматичними по-
шкодженнями вушної раковини, зовнішнього 
слухового ходу, барабанної перетинки, бара-
банної порожнини, поздовжніми переломами 
піраміди вискової кістки; 2) сторонніми тіла-
ми зовнішнього слухового ходу і барабанної 

порожнини; 3) опіками зовнішнього слухово-
го ходу і барабанної перетинки; 4) гострими 
запальними захворюваннями зовнішнього 
слухового ходу і середнього вуха; 5) хроніч-
ними гнійними запаленнями середнього вуха; 
6) туберкульозом середнього вуха; 7) добро-
якісними пухлинами зовнішнього слухового 
ходу і середнього вуха; 8) злоякісними пухли-
нами зовнішнього слухового ходу і середньо-
го вуха; 9) патологічними процесами в глотці 
(травми і злоякісні новоутворення в носовій 
частині глотки, паратонзилярний абсцес, па-
рафарингіт); 10) змінами атмосферного тиску; 
11) зниженням швидкості згортання крові; 12) 
загальними захворюваннями; 13) фізіологіч-
ною кровотечею.  

III. За локалізацією (джерелом) крово-
течі можуть виникати: 1) із зовнішнього вуха; 
2) з середнього вуха; 3) з глотки (носова, ро-
това частини глотки); 4) з нижньої щелепи; 5) 
з внутрішнього вуха (крововилив). 

IV. За ступенем: 1) невелика (незначна); 
2) виражена (значна); 3) сильна (масивна).  

V. За тривалістю: 1) короткочасна; 2) 
тривала. 

VI. За частотою виникнення: 1) однора-
зова; 2) повторна. 

VII. За вираженістю: 1) явна; 2) прихо-
вана. 

VIII. За раптовістю: 1) раптова; 2) по-
ступова. 

IX. За часом виникнення: 1) рання (пер-
винна); 2) пізня (вторинна). 

X. За напрямком: 1) зовнішня (витікан-
ня крові через слуховий хід); 2) внутрішня 
(скупчення крові в барабанній порожнині; 
витікання крові через слухову трубу в носову 
частину глотки; скупчення крові під охрястям 
вушної раковини; скупчення крові під 
м’якими покривами голови; крововилив у 
внутрішнє вухо). 
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XI. За наслідком: 1) сприятлива; 2) не-
сприятлива. 

Ми виділили наступні 16 груп захворю-
вань та окремих патологічних станів, при 
яких зустрічається кровотеча з вуха: 1. Захво-
рювання вушної раковини (травми). 2. Захво-
рювання зовнішнього слухового ходу (трав-
ми; сторонні тіла; хірургічні втручання; нек-
ротичний отит; постгрипозний отит; ангіома; 
капілярна гемангіома; кавернозна гемангіома; 
ангіофіброма; гемангіоендотеліома; рак; си-
філіс). 3. Захворювання середнього вуха (ано-
малії розвитку; травми; сторонні тіла; хірургі-
чні втручання; гострий гнійний середній отит; 
гострий постгрипозний середній отит; гост-
рий середній отит при скарлатині; дифтерія; 
хронічний гнійний середній отит; туберку-
льоз; ангіома; хемодектома; рак; саркома). 4. 
Захворювання глотки (травми носової части-
ни глотки; паратонзилярний абцес; парафари-
нгіт; юнацька ангіофіброма носової частини 
глотки; саркома носової частини глотки). 5. 
Захворювання нижньої щелепи (остеомієліт). 
6. Захворювання привушних слинних залоз 
(травми; гострий і хронічний сіаладеніт; абс-
цес; гемангіома; рак). 7. Зміни атмосферного 
тиску. 8. Цинга. 9. Хвороба Верльгофа. 10. 
Гемофілія. 11. Гіпертонічна хвороба. 12. Ате-
росклероз. 13. Епілепсія. 14. Застосування ан-
тикоагулянтів. 15. Прикладання п’явок за ву-
хо. 16. Кровотеча вікарна і конкомітуюча (за-
мінює менструацію або супроводжує її). 

Клініка. Клінічні ознаки кровотечі з 
вуха залежать від її локалізації, характера, 
інтенсивності. При крововиливі під охрястя 
вушної раковини (отгематома) змінюється її 
конфігурація (А.А. Лайко, 1998). У верхній 
частині увігнутої поверхні вушної раковини 
визначається напівкульоподібна кругла, глад-
ка припухлість (Л.А. Зарицький, 1974; А.Г. 
Лихачев, 1981, 1984; А.А. Лайко, 1998, 1998), 
яка може мати різний колір: червонуватий 
(А.Г. Лихачев и соавт., 1950), червоний (А.А. 
Гладков, 1973; В.Т. Пальчун, Н.А. Преобра-
женский, 1978; В.Д. Драгомирецький, 1999), 
червоний з ціанотичним відтінком (В.Т. Па-
льчун, Н.А. Преображенский, 1978; В.Д. Дра-
гомирецький, 1999), червоно-синій (А.А. Гла-
дков, 1965, 1973), червонувато-синій (Э. Сий-
рде, 1967), синюватий (А.Г. Лихачев и соавт., 
1950; А.К. Чаргейшвили, 1960), ціанотично-
багряний (А.А. Лайко, 1998, 1998; А.А. Лайко, 
Д.І. Заболотний, 2005), багряно-синій (А.Г. 
Лихачев, 1981, 1984), багряний (А.К. Чаргей-

швили, 1960; Л.А. Зарицький, 1974). Припух-
лість вкрита нормальною шкірою (А.А. Глад-
ков, 1965, 1973; Э. Сийрде, 1967). Шкіра над 
отгематомою холодна на дотик (О. Кіцера, 
1996). Місцевих проявів запалення шкіри не-
має, але коли вони з’являються, то це свідчить 
про виникнення перихондриту вушної рако-
вини (А.А. Лайко, 1998, 1998; А.А. Лайко, Д.І. 
Заболотний, 2005).  

Під час пальпації припухлість пружи-
нить і флюктуює (С.В. Лигин, 1912; В.К. Аб-
рожевич, 1926; М.Я. Цыпин, 1931; И.Г. Санд-
лер, 1936; А.А. Гладков, 1965, 1973; Э. Сийр-
де, 1967; К.С. Гулин, 1972; А.А. Лайко, 1998, 
1998; В.Д. Драгомирецький, 1999; А.А. Лайко, 
Д.І. Заболотний, 2005, та ін.). Вмістом отгема-
томи являються кров і лімфа (А.А. Гладков, 
1973; В.Т. Пальчун, Н.А. Преображенский, 
1978; В.Д. Драгомирецький, 1999). Свіжі ге-
матоми містять яскраво-червону кров, через 
24-48 год утворюється гемосидерин, а через 
тиждень – гематоїдин, внаслідок чого шкіра 
забарвлюється в коричнево-жовтий колір 
(А.А. Лайко, 1998). 

Отгематома може нагноюватись і пере-
ходити в хондроперихондрит вушної ракови-
ни (Л.А. Зарицький, 1974; С.Н. Хечинашвили, 
1997). Етіологічним фактором при таких 
ускладненнях звичайно є синьогнійна палич-
ка. Необхідно враховувати ту обставину, що 
хрящ отримує живлення з безпосередньо при-
леглої до нього ділянки надхрястя, тому суб-
перихондральне скупчення гнійного ексудату 
викликає некроз хряща. При хондроперихон-
дриті вушної раковини патологічний процес 
визначається “повзучим” характером (С.Н. 
Хечинашвили, 1997). 

Якщо має місце крововилив під м’які 
тканини голови (гематома) при хронічному 
запаленні середнього вуха, то з’являється 
припухлість за вухом, на шиї, потилиці, лоб-
ній і тім’яній кістках (П.Г. Варшавская, 1930; 
А.Л. Гинзбург, 1932). 

Кровотеча з вушної раковини, зовніш-
нього слухового ходу при незначних їх по-
шкодженнях не проявляється загальними 
симптомами (А.А. Лайко, 1998). При перело-
мах нижньо-передньої стінки зовнішнього 
слухового ходу кровотечі бувають сильні 
(В.Т. Пальчун, Н.А. Преображенский, 1978). 
Ще сильніші кровотечі з вуха спостерігаються 
при переломах кісткової частини зовнішнього 
слухового ходу з одночасним розривом бара-
банної перетинки (А.Г. Лихачев, 1981, 1984). 
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При профузних кровотечах з’являється блі-
дість шкірних покривів і видимої слизової 
оболонки, прискорюється пульс, знижується 
кров’яний тиск (А.А. Лайко, 1998). 

У разі скупчення крові в барабанній по-
рожнині при цілості барабанної перетинки, 
що спостерігається при невеликих тріщинах 
покрову чи дна барабанної порожнини, але 
частіше при ідіопатичному гемотимпанумі, 
через непошкоджену, ледве випнуту барабан-
ну перетинку просвічується “синя” кров (И.И. 
Гольдман, 1974; А.Г. Лихачев, 1981, 1984; 
Г.С. Протасевич, 2004). Синій колір барабан-
ної перетинки може виникати при затіканні 
крові через слухову трубу з носової частини 
глотки в результаті частого ковтання при кро-
вотечі з останньої або при носовій кровотечі, 
коли кров з носа попадає в носову частину 
глотки (Reiss, 1912; Г.С. Протасевич, 2004). У 
випадках, коли в барабанній порожнині 
з’являються згустки крові, які прикривають 
лабіринтні вікна, може розвиватись запаморо-
чення голови, ністагм, вегетативні симптоми і 
завжди знижується слух (А.А. Лайко, 1998). 

При переломах основи черепа з тріщи-
ною, що проходить через покрив барабанної 
порожнини, і одночасному розриві твердої 
мозкової оболонки чи при тріщинах лабірин-
та, крім кровотечі з вуха, спостерігається ву-
шна лікворея (А.Г. Лихачев, 1981, 1984; С.Н. 
Хечинашвили, 1997).  

Діагностика. Діагностика кровотечі з 
вуха проста (А.А. Лайко, 1998), при цьому 
велике значення мають анамнез, клінічні про-
яви, дані отоскопії і рентгенографії вискових 
кісток (Г.С. Протасевич, 2004). Але визначен-
ня місця кровотечі іноді представляє великі 
труднощі, а інколи буває неможливим (А.А. 
Лайко, 1998). Якщо вушна кровотеча припи-
няється внаслідок натискання на загальну 
сонну артерію, то це є свідченням того, що 
кровоточать її гілки (А.А. Лайко, 1998). У ра-
зі, коли джерело кровотечі у вусі не виявлено, 
слід мати на увазі, що кров у вухо може заті-
кати через слухову трубу з носової частини 
глотки при її травматичних ушкодженнях і 
новоутвореннях (Г.С. Протасевич, 2004). Крім 
того, кров у зовнішній слуховий хід може по-
падати з ротової частини глотки при паратон-
зилярному абсцесі, парафарингіті в результаті 
узурації гноєм судинної стінки і прориву його 
в слуховий хід (А.С. Федотов, 1938; Л.М. Ко-
валева, 1955). Тому в кожному випадку вуш-
ної кровотечі слід, крім отоскопії, проводити 

задню риноскопію і орофарингоскопію (Г.С. 
Протасевич, 2004). 

Диференціальний діагноз. Мета дифе-
ренціальної діагностики – виявити джерело 
кровотечі з вуха і захворювання, яке її викли-
кало (Г.С. Протасевич, 2004). Від цього зале-
жить лікувальна тактика захворювання, зок-
рема кровотечі. Існують деякі диференціальні 
ознаки при кровотечі з вуха тієї чи іншої ло-
калізації, а також при тому чи іншому захво-
рюванні (Г.С. Протасевич, 2004). Отгематома 
диференціюється з перихондритом вушної 
раковини, бешихою, а також з пухлинами, 
зокрема ангіомою (Л.А. Зарицький, 1974; А.А. 
Лайко, 1998, 1998; А.А. Лайко, Д.І. Заболот-
ний, 2005). 

Перихондрит вушної раковини проявля-
ється сильними болями в ділянці вуха, що 
ірадіюють в зуби, голову і шию (А.Г. Лихачев 
и соавт., 1950; М.Д. Кажлаев, М.Р. Расулова, 
1961; А.А. Гладков, 1965, 1973; Л.А. Зариць-
кий, 1974; Ю.Б. Исхаки, Л.И. Кальштейн, 
1977; А.А. Лайко, 1998, 1998; А.А. Лайко, Д.І. 
Заболотний, 2005). Причому сильні болі у вусі 
відмічаються ще до появи змін на поверхні 
вушної раковини (А.Г. Лихачев и соавт., 
1950). Вушна раковина припухає, збільшуєть-
ся в об’ємі, шкіра її стає червоною або ціано-
тичною, напруженою, за виключенням вушної 
часточки (А.Г. Лихачев и соавт., 1950; А.К. 
Чаргейшвили, 1960; А.А. Гладков, 1965, 1973; 
О. Кіцера, 1996). Іноді вушна раковина відче-
пирена, сильно розпухла, роздута і має ціано-
тично-червоний колір, контури раковини 
згладжені (М.Д. Кажлаев, М.Р. Расулова, 
1961). При доторкуванні до вушної раковини 
виникає сильний біль (М.Д. Кажлаев, М.Р. 
Расулова, 1961; А.А. Гладков, 1965, 1973; 
Л.А. Зарицький, 1974; В.Т. Пальчун, Н.А. 
Преображенский, 1978; А.А. Лайко, 1998, 
1998; А.А. Лайко, Д.І. Заболотний, 2005). По-
дібні симптоми при отгематомі не спостері-
гаються. 

У хворих на бешиху відмічаються болі в 
ділянці ураженого вуха, і вони скаржаться, що 
дуже пече шкіра на вусі (А.К. Чаргейшвили, 
1960; Л.А. Зарицький, 1974; В.Т. Пальчун, 
Н.А. Преображенский, 1978; А.А. Лайко, 
1998; А.А. Лайко, Д.І. Заболотний, 2005). 
Найменше доторкання до вушної раковини 
посилює біль (А.Г. Лихачев и соавт., 1950; 
Л.А. Зарицький, 1974; В.Т. Пальчун, Н.А. 
Преображенский, 1978). Визначається значне 
порушення загального стану пацієнтів, вони 



Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №1, 2009 79

втрачають сон, апетит, підвищується темпера-
тура тіла до 38-40°С, а іноді і більше, 
з’являється лихоманка (Л.А. Зарицький, 1974; 
А.А. Лайко, 1998; А.А. Лайко, Д.І. Заболот-
ний, 2005). Шкіра вушної раковини, включа-
ючи часточку, і сусідніх ділянок гаряча, при-
пухла, гіперемована, блискуча і потоншена 
(А.К. Чаргейшвили, 1960; Л.А. Зарицький, 
1974; А.А. Лайко, 1998; А.А. Лайко, Д.І. Забо-
лотний, 2005), відокремлена неправильними 
язикоподібними виступами від навколишньої 
здорової шкіри (Л.А. Зарицький, 1974). Поче-
рвоніння і припухання часто поширюються на 
соскоподібний відросток (Н.А. Глинкин, 1929; 
А.Г. Лихачев и соавт., 1950). Іноді на шкірі 
з’являються пухирі з серозним вмістом (бу-
льозна форма бешихи) (А.К. Чаргейшвили, 
1960; Л.А. Зарицький, 1974; А.А. Лайко, 1998; 
А.А. Лайко, Д.І. Заболотний, 2005). Такі сим-
птоми не бувають при отгематомі. 

Ангіома вушної раковини представляє 
собою доброякісну пухлину (В.С. Погосов, 
В.Ф. Антонив, 1997). Вона буває досить вели-
ких розмірів (М.С. Лукашкин, 1927; В.Л. Фа-
леева, 1939; В.А. Чудносоветов, 1947), локалі-
зується як на передній поверхні вушної рако-
вини, звисаючи вперед і назовні (В.А. Чудно-
советов, 1947), так і на задній поверхні та сос-
коподібному відростку (Н.А. Флигинских и 
соавт., 1976), різко відступаючи від бічної по-
верхні голови (В.Л. Фалеева, 1939). Ангіома 
вушної раковини ціанотична (В.Л. Фалеева, 
1939), може пульсувати (В.Л. Фалеева, 1939; 
Н.А. Флигинских и соавт., 1976) і виразкува-
тись (В.С. Погосов, В.Ф. Антонив, 1997). Ці 
симптоми не характерні для отгематоми. 

Остаточно діагноз отгематоми встанов-
люється на основі пункції ділянки припухлості. 

Кровотеча із зовнішнього слухового хо-
ду може вказувати на те, що джерелом її є 
власне цей відділ вуха або барабанна порож-
нина. Вказівка в анамнезі на травму говорить 
про травматичну етіологію кровотечі. Незна-
чне травматичне пошкодження зовнішнього 
слухового ходу, відсутність скарг на знижен-
ня слуху і непошкоджена барабанна перетин-
ка свідчать проти кровотечі з середнього вуха 
(Г.С. Протасевич, 2004). При глибоких трав-
мах зовнішнього слухового ходу кровотеча 
буде вираженою, як при розриві барабанної 
перетинки. Відсутність зниження слуху спо-
стерігається при кровотечі із слухового ходу. 

Розрив барабанної перетинки, що су-
проводжується вушною ліквореєю, наявність 

в анамнезі характерної травми (удар в лоб чи 
потилицю, падіння на підборіддя) вказують на 
поздовжній перелом піраміди вискової кістки 
(В.Т. Пальчун, Н.А. Преображенский, 1978; 
С.Н. Хечинашвили, 1997; Г.С. Протасевич, 
2004). При кровотечі з вуха, зумовленій тіль-
ки травмою барабанної перетинки, ніколи не 
буде вушної ліквореї. 

Одним з проявів кровотечі з вуха явля-
ється гемотимпанум (скупчення крові в бара-
банній порожнині), що отоскопічно проявля-
ється випинанням барабанної перетинки ціано-
тичного кольору (И.И. Гольдман, 1974; А.Г. 
Лихачев, 1981, 1984; Г.С. Протасевич, 2004). 
Він може виникати при травмі середнього вуха 
(тріщина покрову і дна барабанної порожнини) 
(А.Г. Лихачев, 1981, 1984; Г.С. Протасевич, 
2004), після підслизової резекції перегородки 
носа (А.А. Горлина, 1968), буває наслідком 
затікання крові через слухову трубу з носової 
частини глотки при її травмах і пухлинах (Г.С. 
Протасевич, 2004), а також може мати ідіопа-
тичний характер (А.Г. Лихачев, 1981, 1984; 
Г.С. Протасевич, 2004). Наявність гемотимпа-
нуму при відсутності травми вуха свідчить про 
те, що він має іншу природу: ідіопатичний чи 
джерело кровотечі знаходиться в носовій час-
тині глотки або в носі. Виявлення такого дже-
рела в носовій частині глотки чи в порожнині 
носа говорить про носоглоткове або носове 
його походження. Відсутність такого джерела 
в носовій частині глотки чи порожнині носа, а 
також відсутність даних про травму середньо-
го вуха вказує на ідіопатичне походження ге-
мотимпануму. 

Гематома завушної ділянки диференці-
юється з мастоїдитом. Остаточно діагноз 
встановлюється на основі пункції припухлос-
ті, при якій отримують кров у разі гематоми 
(А.Л. Гинзбург, 1932). 

Наявність в анамнезі перенесеного гри-
пу, сукровисті виділення у зовнішньому слу-
ховому ході, визначення під час отоскопії 
кров’янистих міхурців на стінках його кістко-
вого відділу свідчать про гострий постгрипоз-
ний середній отит (Н.В. Мишенькин, 1997; 
А.А. Лайко, 1998; Г.С. Протасевич, 2004). Не-
кротичні зміни у зовнішньому слуховому хо-
ді, кров’янисті виділення, неушкоджена бара-
банна перетинка, відсутність в анамнезі пере-
несеного грипу і травми вказують на некроти-
чний зовнішній отит (Г.С. Протасевич, 2004) і 
причинний зв’язок кровотечі з цим захворю-
ванням. 
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Незначні кров’янисті виділення з вуха 
можуть мати місце при скарлатинозному се-
редньому отиті, дифтерії середнього вуха і в 
перфоративний період гострого середнього 
гнійного отиту; великі некротичні руйнування 
барабанної перетинки і вказівка хворого на 
перенесену скарлатину спостерігаються при 
скарлатинозному походженні отиту. На диф-
терію середнього вуха вказує наявність диф-
терійних плівок, після вилучення яких зали-
шається кровоточива поверхня і спостеріга-
ються серозно-кров’янисті виділення. Такого 
характеру виділення з зовнішнього слухового 
ходу при наявності спонтанної перфорації ба-
рабанної перетинки, вказівка хворого на по-
передні різкі болі у вусі і відсутність даних 
про травму вуха та інфекційні захворювання 
свідчать про те, що виділення крові з вуха 
пов’язано з гострим середнім гнійним отитом 
(перфоративний період). 

Кровоточиві грануляції і поліпи у вусі 
можуть зустрічатись при хронічному серед-
ньому гнійному отиті, туберкульозі і раку се-
реднього вуха. Відмінності між цими захво-
рюваннями наступні. При хронічному серед-
ньому гнійному отиті грануляції і поліпи не-
значно кровоточать при дотику вушним зон-
дом під час туалету слухового ходу. При раку 
середнього вуха кровоточивість більш вира-
жена і виникає як при туалеті вуха, так і спон-
танно. Наявність порожнини на рентгенограмі 
вискових кісток свідчить про ракову пухлину, 
а склероз кістки – про хронічне запалення. 
Виявлення ознак туберкульозного процесу в 
легенях вказує на специфічну природу грану-
ляцій у вусі. Діагноз підтверджується на ос-
нові гістологічного дослідження грануляцій і 
поліпів з вуха (Г.С. Протасевич, 2004). 

Існування поліпозного утворення в ба-
рабанній порожнині з кровотечею може мати 
місце при хемодектомі цієї локалізації. По-
вторна часта кровотеча, виражена кровотеча 
при дотику вушним зондом до “поліпа” свід-
чать на користь цієї пухлини. При раку серед-
нього вуха, а тим більше при хронічному 
гнійному середньому отиті, такої вираженої 
кровотечі не буде. Для ангіоми зовнішнього 
слухового ходу характерна наявність пухлини 
темно-червоного кольору в слуховому ході, 
що сильно кровоточить при дотику до неї зо-
ндом при спробі почистити вухо (А.А. Лайко, 
1998; Г.С. Протасевич, 2004). 

Існування крові у зовнішньому слухо-
вому ході, яка виділяється з нориці на одній з 

його стінок, при виявленні у пацієнта парато-
нзилярного абсцесу чи парафарингіту свід-
чить про виникнення кровотечі на ґрунті цих 
захворювань (А.С. Федотов, 1938; Л.М. Кова-
лева, 1955). При захворюваннях привушних 
слинних залоз (гострий і хронічний сіалоаде-
ніт, абсцес, гемангіома, рак) можлива поява 
крові у зовнішньому слуховому ході, яка ви-
діляється з однієї із стінок нориці (Г.С. Про-
тасевич, 2004). 

Лікування. Лікувальні заходи при ву-
шній кровотечі визначаються локалізацією 
останньої і її інтенсивністю. У разі розриву 
вушної раковини накладаються шви кінським 
волосом. Частково або повністю відірвана 
вушна раковина пришивається (А.А. Лайко, 
1998). Пришивати відірвану вушну раковину 
можна не пізніше ніж через 8-10 год після 
травми, за умови правильної догоспітальної 
тактики (А.А. Лайко, 1998). Шви треба накла-
дати тільки на шкіру, не захоплюючи хрящ 
(Г.С. Протасевич, 2006). При отгематомі не-
обхідно видалити кров шляхом аспірації (В.В. 
Громов, 1948; А.К. Чаргейшвили, 1960; А.А. 
Гладков, 1965, 1973; Э. Сийдре, 1967; К.С. 
Гулин, 1972; Л.А. Зарицький, 1974; В.Т. Па-
льчун, Н.А. Преображенский, 1978; А.Г. Ли-
хачев, 1981, 1984; О. Кіцера, 1996; С.Н. Хечи-
нашвили, 1997; В.Д. Драгомирецький, 1999) в 
стерильних умовах (Э. Сийдре, 1967) з насту-
пним субперихондральним уведенням анти-
бактеріальних препаратів (С.Н. Хечинашвили, 
1997), а в порожнину гематоми – розчину ан-
тибіотика (А.А. Гладков, 1965, 1973; В.Т. Па-
льчун, Н.А. Преображенский, 1978; А.Г. Ли-
хачев, 1981, 1984; В.Д. Драгомирецький, 
1999) для недопущення нагноєння (А.А. Гла-
дков, 1965, 1973), кількох крапель 5% настой-
ки йоду (А.А. Гладков, 1965, 1973; Э. Сийдре, 
1967; А.Г. Лихачев, 1981, 1984) з метою ви-
кликати вивільнення порожнини (А.Г. Лиха-
чев, 1981, 1984), утворення злукового процесу 
(А.А. Гладков, 1965, 1973; Э. Сийдре, 1967) і 
накласти тиснучу пов’язку (В.В. Громов, 
1948; А.К. Чаргейшвили, 1960; В.Т. Пальчун, 
Н.А. Преображенский, 1978; А.Г. Лихачев, 
1981, 1984; В.Д. Драгомирецький, 1999) з лег-
кою прокладкою позаду вушної раковини 
(А.Г. Лихачев, 1981, 1984). В більшості випа-
дків накопичену кров вдається евакуювати без 
розрізу (С.Н. Хечинашвили, 1997). Розрізи 
необхідні для дренування гнійного ексудату 
при хондроперихондритах вушної раковини 
(С.Н. Хечинашвили, 1997; А.А. Лайко, 1998).  
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К.С. Гулін (1972) після пункції рекоме-
ндував накладати тиснучу пов’язку в поєд-
нанні з медикаментозною терапією (10% хло-
рид кальцію, антибіотики, вітаміни, антигіс-
тамінні препарати). І.А. Морозов (1973) за-
стосовував парафінову пов’язку, яку в перші 
3-4 дні міняють щоденно, а в наступному – 
через день. Іноді після пункції і відсмокту-
вання вмісту гематоми використовується гіп-
сова пов’язка (Б.П. Давадов, 1957; В.Ф. Рома-
нов, 1974). Однак цей метод не є безпечним. В 
ряді випадків необхідне проведення повтор-
них пункцій і відсмоктування крові з гемато-
ми. При накладанні гіпсу така можливість ви-
ключається. Повідомляється про лікування 
хворих з отгематомою дренуванням її порож-
нини поліетиленовою трубкою (Г.К. Задоро-
жников, 1974). Ю.В. Гусаров (1977), А.Л. Ма-
ркзіцер (1986) застосував метод активного 
вакуумного дренування при отгематомі. 

Для припинення невеликої кровотечі із 
зовнішнього слухового ходу в нього вводить-
ся стерильна марльова турунда та накладаєть-
ся пов’язка на вухо (А.А. Лайко, 1998). При 
значних кровотечах виконується щільна там-
понада зовнішнього слухового ходу. При роз-
риві барабанної перетинки хворий і лікар по-
винні дотримуватись максимальної обережно-
сті, щоб не внести інфекцію в середнє вухо. 
Тому слід уникати всяких маніпуляцій (вида-
лення згустків крові, висушування) у вусі. Ка-
тегорично протипоказано промивання вуха. 
Перша допомога повинна обмежуватись уве-
денням в зовнішній слуховий хід сухої стери-
льної марльової турунди чи ватної кульки. З 
першого дня після травми лікарські речовини 
у вухо не призначаються. Тільки у разі появи 
гнійних виділень лікування проводиться так 
само, як при гострому середньому гнійному 
отиті (В.Т. Пальчун, Н.А. Преображенский, 
1978). Якщо кров з барабанної порожнини 
затікає в носову частину глотки, то показана 
задня тампонада носа, при неефективності – 
ревізія барабанної порожнини і перев’язка 
кровоточивої судини на всьому її протязі 
(К.П. Дерепа, 1977). 

При кровотечі під час операції на сос-
коподібному відростку здійснюється його 
тампонада. Кровотеча з сигмоподібного си-
нуса зупиняться уведенням тампона між ним 
і кісткою за Уайтингом (А.А. Лайко, 1998). 
При арозивних кровотечах слід притиснути 
уражену судину і перев’язати зовнішню або 
внутрішню, а інколи загальну сонну артерію 

на боці ураження (А.А. Лайко, 1998). За по-
казаннями одночасно виконується перели-
вання одногрупової крові і кровозамінників 
до повного відновлення крововтрати і стабі-
лізації артеріального тиску (К.П. Дерепа, 
1977; А.А. Лайко, 1998). 

Прогноз. При кровотечі з вуха в біль-
шості випадків прогноз сприятливий. Отгема-
тома після лікування, як правило, розсмокту-
ється безслідно, але іноді може призводити до 
хондроперихондриту вушної раковини (Л.А. 
Зарицький, 1974; С.Н. Хечинашвили, 1997), 
який, в свою чергу, може закінчитись розпла-
вленням хряща та охрястя і спотворенням ву-
шної раковини (Л.А. Зарицький, 1974). При 
масивних кровотечах в результаті травми чи 
узурування великих судин можливі летальні 
наслідки (Н.А. Атенянц, 1915; Д.В. Нестеров, 
1969). Прогноз при кровотечах на грунті зло-
якісних пухлин вуха залежить від основного 
захворювання. 

Профілактика. З метою профілактики 
кровотечі при слухополіпшуючих операціях у 
хворих на отосклероз застосовується амінокап-
ронова кислота (Н.Г. Герасименко, В.В. Щуров-
ский, 1971), дицинон (В.Т. Пальчун, М.И. Ка-
дымова, 1976). Особливо корисним виявляється 
останній. При цьому за 1 год до хірургічного 
втручання внутрішньом’язово уводиться 1 ам-
пула (250 мг) дицинону. Окрім цього, під час 
операції додатково використовується дицинон 
(250-500 мг) на ватній кульці. При призначенні 
дицинону відмічається виражений гемостатич-
ний ефект. Зі збільшенням дози препарату кро-
возупинна дія його посилюється. Операційне 
поле у всіх випадках виявляється сухим чи бу-
вають невеликі виділення крові. При місцевому 
застосуванні дицинону на раневій поверхні зра-
зу утворюється кров’яний згусток. Використан-
ня дицинону ефективне при операціях на стре-
мені як засіб, що посилює тромбоз капілярів. У 
порівнянні з адреналіном дицинон при місце-
вому призначенні діє швидше і триваліше, оскі-
льки адреналін лише звужує судини, а дицинон 
тромбує їх (Г.С. Протасевич і співавт., 2002; 
А.П. Ковалик і співавт., 2007). 

Для профілактики кровотечі при прове-
денні загальнопорожнинної операції на сере-
дньому вусі рекомендується в анестезуючу 
речовину (новокаїн) додавати розчин гемофо-
біну (Ф.Н. Тетерин и соавт., 1977). В якості 
місцевого гемостатичного засобу після опера-
цій на вусі Р.С. Маковєєва і Г.А. Тимофєєв 
(1970) застосовується желатинова губка. 
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Таким чином, кровотеча з вуха класифі-
кується за різними ознаками, клінічна симп-
томатика її різноманітна і залежить від лока-
лізації, характеру та інтенсивності кровотечі. 
Діагностика вушної кровотечі нескладна. Ди-
ференціальна діагностика проводиться з різ-
ною патологією. Лікувальна тактика визнача-

ється локалізацією кровотечі з вуха, її інтен-
сивністю, а також етіологічним фактором, що 
спричинив її. Прогноз в більшості випадків 
сприятливий. Однак можливі смертельні нас-
лідки. З метою профілактики кровотечі при 
операціях на вусі застосовуються різні крово-
зупиняючі засоби. 
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