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Ф. ЮРОЧКО 

БІЛЬ У ВУСІ У ДІТЕЙ: ВІД ДІАГНОСТИКИ ДО ЛІКУВАННЯ 
 

Біль вуха або отальгія є одною з най-
частіших проблем, з якими стикаються пе-
діатри та отоларингологи, які лікують дітей. 
Діти старшого віку повідомляють про біль у 
вусі, а у дітей немовлячого віку отальгія 
проявляється у вигляді плачу, неспокою, 
безсоння та підвищеної збудливості. Для 
визначення причини отальгії лікар повинен 
володіти методикою огляду вуха (отоско-
пії). Отоларинголог оглядає вуха за допомо-
гою вушної лійки та налобного рефлектора 
(або налобної лампи), а лікарі інших спеціа-
льностей (наприклад, педіатри, сімейні лі-
карі) оглянути вухо зсередини можуть за 
допомогою отоскопа. 

Біль у вусі може бути спричинений 
захворюваннями вуха (отогенні або внутрі-
шні причини) або інших органів і систем 
(неотогенні або зовнішні причини). Різні 
причини отальгії наведено у табл. 1 та 2. 

Отогенні причини 
Зовнішнє вухо 
Зовнішній отит – друга найчастіша 

причина болю у вусі у дітей. Етіологічний 
фактор – Pseudomonas aeruginosa, Staphylo-
coccus aureus, S. epidermidis, стрептококи, 
Enterobacter aerogenes, Proteus mirabilis, 
Klebsiella pneumoniae, Candida та Aspergil-
lus. Плавання, висока вологість в оточую-
чому середовищі та місцева травма (найчас-
тіше при очищуванні слухового ходу ват-
ними паличками) можуть сприяти розвиту 
зовнішнього отиту. Важливим симптомом є 
посилення болю при пальпації вушної рако-
вини або натисканні на козелок (tragus). 
Іноді біль супроводжується виділеннями з 
вуха (часто неприємного запаху) та знижен-
ням слуху. При огляді слуховий хід виявля-
ється звуженим за рахунок набряку шкіри, 
введення вушної лійки або отоскопа є бо-
лючим, барабанну перетинку часто не вид-
но через різке звуження слухового ходу. 
Лікування полягає у призначенні топічних 
ліків – протимікробних крапель, часто з 

кортикостероїдним компонентом, при наяв-
ності грибів – протигрибкові місцеві ліки. 
При неефективності місцевого лікування 
приєднують системні протимікробні засоби 
(найчастіше амоксицилін/клавуланат перо-
рально1). 

Фурункул зовнішнього слухового хо-
ду локалізується тільки на зовнішній тре-
тині слухового ходу (де є волосяні мішеч-
ки). На відміну від зовнішнього отиту, де є 
дифузний набряк, при фурункулі спостері-
гається локальний, різко болючий набряк, а 
при нагноєнні виявляється гнійна верхівка. 
Тактика: розкриття та дренування фурун-
кула, призначення системного антибіотика 
(найліпше амоксицилін/клавуланат перо-
рально). 

Оперізуючий герпес (синдром Рам-
сей-Ханта) нерідко відносять до вірусного 
невриту лицевого нерва. Надзвичайно силь-
ний однобічний біль у вусі часто передує 
утворенню везикул (міхурців), причиною 
яких є вірус herpes zoster. Везикули групу-
ються та передусім уражають зовнішній 
слуховий хід і вушну раковину. Нерідко 
оперізуючий герпес супроводжується пара-
лічем лицевого нерва, а також зниженням 
слуху чи вестибулярними розладами. Ліку-
вання включає анальгетики, протигерпети-
чні ліки (найкраще валацикловір) та корти-
костероїди. 

Перихондрит. Перихондрит найчас-
тіше є наслідком тупої травми зовнішнього 
вуха. Виявляються суттєва болючість вуш-
ної раковини та набряк м’яких тканин. Як-
що при перихондриті не проводити інтенси-
вне лікування, то може настати некроз хря-

                                                 
1 Оригінальний амоксицилін/клавуланат в Україні 
зареєстровано під торговою назвою АУГМЕН-
ТИН, пероральний АУГМЕНТИН схвалений до 
застосування у дітей віком понад 2 міс, парентера-
льний АУГМЕНТИН схвалений до застосування у 
дітей від народження 
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ща з наступною тривалою деформацією ву-
шної раковини. Рецидивуючі інфекції та 
наступне потовщення вушного хряща по-
ширені серед боксерів (борців) і відомі як 

“вухо – цвітна капуста”. Лікування включає 
системні антибіотики (найкраще внутріш-
ньовенно) та місцевий туалет вуха. Іноді 
потрібне хірургічне втручання. 

 
 

Таблиця 1 

Отогенні причини отальгії у дітей та лікувальна тактика 

Причина Клінічні прояви Тактика 

Зовнішнє вухо 

Зовнішній отит 
Біль при руху вушною раковиною, натисканні 
на козелок, виділення з вуха з неприємним 
запахом 

Місцеві протимікробні та протиза-
пальні ліки 

Фурункул Абсцес шкіри зовнішнього слухового ходу Розкриття, дренування, системний 
антибіотик 

Сірчаний корок Скупчення сірки Усунення корка 

Сторонній предмет Сторонній предмет у зовнішньому слуховому 
ході Видалення стороннього предмету 

Травма Набряк, кров, рани Консервативне лікування 

Опіки Гіперемована вушна раковина Консервативне лікування 

Відмороження «Неболюча блідість», яка переходить у гіпер-
емію Консервативне лікування 

Перихондрит Запалення вушної раковини без залучення 
сережки (мочки) вуха Системний антибіотик 

Бешиха Запалення вушної раковини із залученням 
сережки (мочки) вуха Системний антибіотик 

Оперізуючий герпес Везикули на вушній раковині та шкірі слухо-
вого ходу 

Системний протигерпетичний пре-
парат 

Мірингіт 
Запалення та пухирі на барабанній перетинці 
без обмеження рухомості барабанної перети-
нки 

Системний антибіотик 

Пухлини Наявність пухлини, виразкування на пізніх 
стадіях 

Хірургічне, променеве, симптома-
тичне лікування, хіміотерапія 

Середнє вухо 

Середній отит Запалення та знижена рухомість барабанної 
перетинки Системний антибіотик 

Баротравма Почервоніння та втягнення барабанної пере-
тинки, випіт у середньому вусі Консервативне лікування 

Травматичний розрив 
барабанної перетинки Перфорація барабанної перетинки Консервативне лікування 

Дисфункція слухової 
труби 

Втягнення та знижена рухомість барабанної 
перетинки 

Лікування, направлене на причин-
ний фактор в носі, носовій частині 
глотки 

Мастоїдит 
Відстовбурчення вушної раковини, нависання 
задньої стінки слухового ходу, болючість со-
скоподібного відростка 

Системний антибіотик, артротомія, 
мастоїдотомія 

Пухлини Поліпоїдні та горбисті розростання, які про-
никають з середнього вуха в слуховий хід 

Хірургічне, променеве, симптома-
тичне лікування, хіміотерапія 
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Таблиця 2 

Неотогенні причини отальгії у дітей та лікувальна тактика 

Причина Клінічні прояви Тактика 

Іррадіююча отальгія 

Патологія нижньоще-
лепно-вискового сугло-
ба 

Біль у ділянці нижньощелепно-вискового су-
глоба, який посилюється при відкриванні ро-
та 

Лікування з приводу основної 
причини 

Периаурикулярний  
лімфаденіт 

Локальний болючий набряк перед вушною 
раковиною або позаду чи знизу нього 

Системні антибіотики, іноді хірур-
гічне розкриття та дренування 

Патологія глотки Гіперемія глотки, піднебінних мигдаликів Лікування з приводу основної 
причини 

Патологія зубів Набряк, біль, нерідко карієс зуба Лікування з приводу основної 
причини 

Трійчастий нерв Біль у ділянці іннервації трійчастого нерва Лікування з приводу основної 
причини 

Лицевий нерв Біль у ділянці іннервації лицевого нерва Лікування з приводу основної 
причини 

Язико-глотковий нерв Біль у ділянці іннервації язико-глоткового 
нерва Лікування основної причини 

Блукаючий нерв Біль у ділянці іннервації блукаючого нерва Лікування з приводу основної 
причини 

Спинномозкові нерви 
шийного відділу 

Біль у ділянці іннервації спинномозкових 
шийних нервів 

Лікування з приводу основної 
причини 

Різні причини 

Мігрень Фотофобія Анальгетики 

Вушна невралгія Не виявлено жодних патологічних знахідок Симптоматичне лікування 

Психогенна Стан тривоги Психотерапія 

 
 
Бешиха. Гіперемія, набряк та болю-

чість шкіри вушної раковини вказують на 
бешиху, причиною якої є стрептококи. Хво-
роба прогресує швидко, тому лікування по-
лягає в негайному призначенні антибіоти-
ків. Бешиху можна сплутати з перихондри-
том. Залучення у патологічний процес се-
режки вуха (внизу вушної раковини), як 
правило, вказує на бешиху, оскільки сереж-
ка не містить хряща. Призначаються систе-
мні антибіотики та місцевий туалет вуха. 

Опіки та відмороження вуха. Діаг-
ноз таких уражень легко поставити на під-
ставі короткого анамнезу та фізикального 
обстеження, а лікування та прогноз базу-
ються на тяжкості ушкоджень. Прояви – 
еритема, наявність міхурів чи обвуглення та 
некроз. Відмороження проявляється як “не-
болюча блідість”. Але при поступовому ві-

дігріванні вушна раковина може стати осо-
бливо болючою. Прояви відмороження – 
гіперемія, міхурці чи некроз. Лікування – 
симптоматичне, при приєднанні перихонд-
риту – так, як вказано вище. 

Пухлини. Пухлини зовнішнього слу-
хового ходу можуть виразкуватися та, про-
гресуючи, стають болючими, особливо на 
пізніх стадіях хвороби. Найчастіше в цій 
ділянці виникають рабдоміосаркома, лім-
фома. До пухлиноподібних утворень зовні-
шнього вуха належать еозинофільна грану-
льома та гранульоматоз Вегенера. Злоякіс-
ний процес треба підозрювати при будь-
яких ураженнях вуха, які не піддаються лі-
куванню. Лікування – хірургічне, промене-
ве, симптоматичне, хіміотерапія. 

Сторонні тіла та сірчаний корок, до 
їх симптомів належать отальгія, закладе-
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ність вуха та зниження слуху. При тривало-
му перебуванні стороннього предмету або 
сірчаного корку може виникнути супутній 
зовнішній отит. Більшість сторонніх пред-
метів можна усунути амбулаторно: невеликі 
предмети можна вимити струменем води зі 
шприца Жане, якщо це не вдається, то слід 
застосувати гачки з набору Гартмана (мані-
пуляцію виконує тільки отоларинголог). Не 
можна виймати сторонні предмети чи корок 
пінцетом. Коли сторонній предмет щільно 
застряг у слуховому ході або коли дитина 
при огляді не співпрацює з лікарем, то мо-
жуть бути необхідні операційний мікроскоп 
та загальна анестезія. Треба оглянути про-
тилежне вухо та ніс для виключення інших 
прихованих сторонніх предметів. 

Мірингіт. Це ізольоване запалення 
барабанної перетинки без запалення серед-
нього вуха. На барабанній перетинці спо-
стерігаються геморагічні або серозні пухирі. 
Лікування – симптоматичне, місцеві антибі-
отикові краплі, іноді потрібні системні ан-
тибіотики. 

 
Середнє вухо 
Гострий середній отит. Гострий се-

редній отит, зазвичай, проявляється помір-
ним або сильним болем у вусі, зниженням 
слуху та гарячкою. Це найчастіша причина 
отальгії у немовлят та дітей. При огляді ба-
рабанна перетинка виглядає гіперемованою, 
потовщеною, нерідко випинає. У дітей ві-
ком до 1 року чутливим, але мало специфі-
чним симптомом є болючість при натискан-
ні на козелок (tragus) вуха. Оптимальним 
антибіотиком для лікування хворих на гост-
рий середній отит у дітей є амоксици-
лін/клавуланат перорально2. Тяжкі форми 
гострого середнього отиту необхідно ліку-
вати в стаціонарі – виконується мірингото-
мія та призначаються парентеральні антибі-
отики (наприклад, внутрішньовенно амок-

                                                 
2 Добова доза оригінального перорального амок-
сициліну/клавуланату (АУГМЕНТИН™) при гост-
рому середньому отиті і дітей становить 45-90 
мг/кг у розрахунку на амоксицилін, її ділять на два 
введення. Підвищена доза амоксициліну / клаву-
ланату (90 мг/кг/добу) доступна в Україні під на-
звою АУГМЕНТИН™ ES 

сицилін/клавуланат3). Амоксицилін / клаву-
ланат має дуже високу ефективність при 
середньому отиті та одночасній добрій пе-
реносимості. 

Травма. Травматичне ураження сере-
днього вуха може виникнути внаслідок без-
посереднього фізичного ушкодження бара-
банної перетинки та слухових кісточок. Пе-
рвинними симптомами є сильний біль, який 
поєднується зі зниженням слуху та вестибу-
лярними симптомами різного ступеня. При 
фізикальному обстеженні виявляється «сві-
жа» нерівна (рвана) перфорація барабанної 
перетинки. При травмі слід виконати отомі-
кроскопію та аудіометрію. Лікування ви-
значається на підставі тяжкості травми, 
обов’язково слід запобігати попаданню во-
ди в середнє вухо. Призначаються місцеві 
антибіотикові краплі і такий системний пе-
роральний антибіотик, як при гострому се-
редньому отиті. 

Баротравма (aerotitis media). Баро-
травма середнього вуха проявляється гост-
рою сильною отальгією з можливим зни-
женням слуху та вушним шумом, які вини-
кли після недавнього польоту літаком або 
пірнання з аквалангом. При огляді виявля-
ється потовщена геморагічна барабанна пе-
ретинка та накопичення випоту в середньо-
му вусі. Призначаються анальгетики як 
симптоматичне лікування. 

Мастоїдит. Мастоїдит розвивається 
найчастіше як ускладнення гострого серед-
нього отиту. При мастоїдиті спостерігають-
ся болюча відстовбурчена вушна раковина, 
тістоподібний болючий набряк за вухом, 
згладженість завушної складки. Важливою 
знахідкою є суттєвий набряк («нависання») 
задньої стінки зовнішнього слухового ходу 
та відсутність набряку передньої стінки. Лі-
кування включає міринготомію, внутріш-
ньовенно антибіотики та, ймовірно, мастої-
дотомію. 

                                                 
3 Доза оригінального амоксициліну/клавуланату 
(АУГМЕНТИН™) для внутрішньовенних введень 
становить 25 мг/кг у розрахунку на амоксицилін 
кожні 6-8 годин, а для дітей вагою до 4 кг – кожні 
12 годин. Розводять в 50-100 мл води для ін’єкцій 
або 0,9% розчину натрію хлориду. Вводять стру-
менево протягом 3-4 хвилин або крапельно протя-
гом 30-40 хвилин. 
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Дисфункція слухової труби. Дисфун-
кція слухової труби проявляється диском-
фортом та болем у вусі, зниженням слуху. 
Причини: запалення слухової труби (тубоо-
тит) або патологія носа чи носової частини 
глотки, яка веде до блокади слухової труби. 
Лікування: корекція патології носа чи глот-
ки. 

Пухлини. Пухлини середнього вуха у 
дітей трапляються дуже рідко, але їх слід 
підозрювати у пацієнтів з безперервною 
стійкою отальгією. Поліпоїдна або горбиста 
тканина середнього вуха, яка проникає у 
слуховий хід, викликає підозру на злоякіс-
ний процес і повинна бути направлена на 
біопсію. Лікування – хірургічне, променеве, 
симптоматичне, хіміотерапія. 

 
Іррадіююча отальгія 
Отальгія може бути наслідком ірраді-

ації з інших ділянок, у яких розвинулись 
запальні процеси, пухлини або механічні 
розлади. Все це може імітувати первинну 
хворобу вуха. Біль іррадіює з інших діля-
нок, передусім через черепні нерви: V 
(трійчастий), VІІ (лицевий), ІХ (язикоглот-
ковий) та Х (блукаючий), а також шийні 
нерви С2 та С3 (рисунок). Коли при отологі-
чному обстеженні не виявляються патологі-
чні зміни, то треба обстежити інші ділянки. 

Періаурикулярний лімфаденіт може 
виникати вторинно до місцевої інфекції 
шкіри або волосистої частини голови та 
може призвести до отальгії. Лікування: сис-
темні антибіотики та, за потреби, хірургічне 
розкриття та дренування.  

Патологія нижньощелепно-
вискового суглоба рідше трапляється у ді-
тей, частіше - у дорослих. Класично пацієнт 
з патологією нижньощелепно-вискового 
суглоба скаржиться на епізоди гострої од-
нобічної отальгії, за якими настає тривалий 
тупий біль у ділянці суглоба. Допомогу в 
діагностиці дає пальпація над суглобом під 
час відкривання-закривання рота пацієнтом, 
котрий відмічає біль, а також клацання чи 
тертя в суглобі. Біль може залежати від жу-
вання та рухів нижньої щелепи, він погір-
шується вранці внаслідок бруксизму (скре-
готіння зубами уві сні). До отальгії можуть 
призвести подразнення нервів, м’язовий 
спазм або дегенеративні зміни в суглобі, 

порушення зубного прикусу та ювенільний 
ревматоїдний артрит. Лікування включає 
місцеве застосування тепла, м’яку їжу, про-
тизапальні засоби та анальгетики. Метою 
тривалого лікування є усування основних 
причин, якими, як звичайно, є травма, орто-
донтичні процедури, аномалії прикусу. 

Трійчастий нерв бере участь у іннер-
вації вуха, а також обличчя, скальпу, рота, 
зубів, зовнішнього носа, порожнини носа, 
навколоносових пазух, орбіти та привушної 
слинної залози. Тому біль, який виникає в 
цих структур може спричинювати іррадію-
ючу отальгію. Найчастішою причиною ір-
радіюючої отальгії у дітей є одонтогенний 
біль, викликаний карієсом зубів, періапіка-
льними інфекціями, іншими захворювання-
ми зубів. Стоматит, гінгівіт, глоссит, сину-
сит, сіалоаденіт, епідпаротит також можуть 
викликати біль у вусі. 

Лицевий нерв. Хоча лицевий нерв пе-
реважно містить рухові волокна до лицевих 
м’язів, він має чутливі волокна, які йдуть до 
барабанної перетинки, частини задньої сті-
нки слухового ходу, латеральної частини 
вушної раковини та задньої частини сереж-
ки вуха та шкіри, яка вкриває соскоподіб-
ний відросток. Тому пацієнти з паралічем 
лицевого нерва Белла (ідіопатичний параліч 
лицевого нерва) часто скаржаться на біль у 
вусі та за вухом. Вірусний герпетичний не-
врит лицевого нерва також супроводжують-
ся сильним болем у вусі (синдром Рамсей-
Ханта, див. вище). 

Язико-глотковий нерв забезпечує чу-
тливу іннервацію слизової оболонки серед-
нього вуха, слухової труби, частини слухо-
вого ходу, соскоподібних комірок. Він та-
кож іннервує глотку, піднебінні мигдалики, 
задню третину язика. Тонзиліт, фарингіт, 
паратонзилярний абсцес, ретрофарингеаль-
ний абсцес та сторонні тіла глотки (напри-
клад, риб’яча кістка) можуть спричиняти 
отальгію. Отальгія після тонзилектомії та-
кож обумовлена іррадіацією через цей нерв. 

Блукаючий нерв. Через свої вушні гі-
лки іннервує частину слухового ходу та ба-
рабанної перетинки а також забезпечує чут-
ливу іннервацію гортані, трахеї, гортанної 
частини глотки, стравоходу, щитоподібної 
залози, легень та органів черевної порожни-
ни. Тому ларингіт, сторонні тіла гортані чи 
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стравоходу, езофагіт, тироїдит (наприклад, 
тироїдит де Кервена) та гастроезофагеаль-
ний рефлюкс можуть спричиняти іррадію-
ючу отальгію. 

Спинномозкові нерви. Великий аурі-
кулярний нерв, сформований з волокон С2 і 
С3, та малий потиличний нерв, сформова-

ний з волокон С2, забезпечують чутливу ін-
нервацію вушної раковини, завушної ділян-
ки, скальпа, а також шкіри і м’язів шиї. То-
му шийний лімфаденіт, інфекції волосистої 
частини голови, підвивих атланто-
аксіального суглоба, пухлини шиї та травми 
хребта можуть спричиняти отальгію. 

 

 
Різні етіологічні фактори іррадіюючої отальгії залежно від джерела та сенсорної іннервації різними 

нервами вуха та періаурікулярних структур 
 
 
 
Інші причини 
Мігрень. Отальгія при мігрені, як пра-

вило, не є домінуючим симптомом. Перева-
жають біль голови, нудота, блювання, фото-
фобія. Перед нападом може бути аура. Ліку-
вання – специфічні протимігреневі препара-
ти, комбіновані потужні анальгетики. 

Вушна невралгія проявляється тіко-
подібним, коротким, гострим колючим бо-
лем, локалізованим глибоко у вусі без ірра-
діації навколо вуха. Причина невідома. Лі-
кування – анальгетики. 

Психогенна отальгія. Психогенна 
причина підозрюється за наявності супут-

Задній вушний нерв (ЧМН 
VII) 
Пухлини мосто-
мозочкового кута 
Оперізуючий герпес 
Колінчаста невралгія 

Великий вушний нерв, 
малий потиличний нерв 
(С2, С3I) 
Дегенеративні хвороби 
шийного відділу хребта 
Травма шиї 
Цервікальні менінгеоми 

Аурікуло-
темпоральний 
нерв (ЧМН V) 
Хвороби нижньоще-
лепно-вискового 
суглоба 
Зубна патологія 
Інфекції/пухлини 
привушної слинної 
залози Нерв Якобсона (ЧМН ІХ) 

Тонзиліт/фарингіт 
Синусит 
Пухлини глотки 

Нерв Арнольда (ЧМН Х) 
Гастроезофагеальний 
рефлюкс 
Пухлини гортані 
Пухлини/запалення 
щитоподібної залози 
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нього страху або емоційного стресу, невід-
повідності між знахідками при огляді та тя-
жкістю симптомів, багатьох інших сомати-
чних скарг. Є повідомлення про синдром 
Мюнхаузена у підлітка, який скаржився на 
постійний біль у вусі, і внаслідок постійно-
го обдурювання лікарів (в т.ч. симуляцію 
ліквореї з вуха) пацієнт неодноразово об-
стежувався і був двічі прооперований. 

Висновки 
Отальгія є частим симптомом у дітей, 

але її причини іноді важко з’ясувати. Рете-
льне збирання анамнезу та фізикальне об-
стеження, звичайно, дозволяють поставити 
діагноз. Проте, коли важко визначити ви-
димі отогенні причини отальгії, лікар має 
ретельно обстежити пацієнта на предмет 
неотогенних причин болю у вусі. 

 
Надійшла до редакції 18.03.11. 
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