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Питання акутравматичного ушко-
дження слухової системи цікавить багатьох 
авторів [3, 4, 6, 17 та ін.]. Події останнього 
часу у нашій країні актуалізували багато 
питань військової медицини і змусили 
більш уважно поставитися до можливостей 
ризику виникнення акутравми, акубаротра-
вми. Зросли випадки ушкодження слухової 
системи внаслідок мінно-вибухової та ін-
ших видів травм [1, 2, 5, 7-10].  

У ДУ «Інститут отоларингології ім. 
проф. О.С. Коломійченка НАМН України» 
надається допомога хворим з акутравмою, 
які постраждали внаслідок проведення бо-
йових дій у зоні АТО. Це і бійці збройних 
сил України, Національної гвардії України 
та добровольчих батальйонів, і мирні жите-
лі районів, які потрапили під обстріл. Вже 
попередні проведені дослідження у даного 
контингенту показали певні особливості 
діагностики та лікування таких хворих не 
тільки порівняно з професійною приглуху-
ватістю, отриманою внаслідок тривалого 
хронічного шумового впливу, але і навіть 
при порівнянні з акутравмами «мирного» 
часу [1, 2, 5, 7-10]. Тому постає питання про 
систематизацію отриманих даних і визна-
чення особливостей надання медичної до-
помоги таким хворим. 

Наш багаторічний досвід свідчить про 
те, що для ефективного лікування сенсонев-
ральної приглухуватості (СНП) необхідно 
враховувати результати якомога більшої 
кількості (з переліку необхідних) діагности-
чних методик, в т.ч. об’єктивних, та індиві-
дуально підбирати курс лікування кожному 
хворому [11, 16]. В роботах Т.В. Шидловсь-

кої (2005, 2006, 2007, 2008, 2012) запропо-
новано методику комплексного консервати-
вного лікування СНП, згідно з якою ліку-
вання має бути спрямованим на покращення 
або нормалізацію саме тих ауральних та 
екстраауральних порушень, які виявлені у 
даного пацієнта в процесі комплексного 
обстеження [11-16].  

На наше переконання, лікування СНП 
будь-якого ґенезу, в тому числі при акутра-
вмі, потребує комплексного підходу та ін-
дивідуалізації плану лікування.  

Мета даного дослідження – визначи-
ти особливості лікування сенсоневральних  
слухових порушень, що виникли внаслідок 
акутравми  у осіб, які перебували в зоні 
проведення АТО. 

 
Матеріали та методи 
За період 2014 – початок 2016 рр. у 

ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. 
О.С. Коломійченка НАМН України» та клі-
ніці оториноларингології Військово-
медичного клінічного Центру південного 
регіону нами було обстежено і призначено 
лікування 602 військовослужбовцям (бій-
цям ЗСУ, Національної гвардії України та 
добровольчих батальйонів), які отримали 
акутравму у зоні проведення АТО, та про-
ведено аналіз результатів комплексного 
обстеження та лікування.  

Дані літератури і результати власних 
досліджень свідчать про те, що СНП – це не 
локальне ураження, а захворювання органі-
зму з залученням в процес багатьох органів 
і систем. Цілеспрямоване лікування СНП 
потребує врахування не тільки ауральних, 
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але і екстраауральних порушень та дифере-
нційованого підходу в кожному конкретно-
му випадку. Тому нами було проведено 
комплексне обстеження за допомогою низ-
ки психоакустичних, електрофізіологічних, 
електроакустичних методик (суб’єктивна 
аудіометрія у повному обсязі, в т.ч. в роз-
ширеному діапазоні частот, РЕГ, ЕЕГ, ЕКГ, 
КСВП, ДСВП, ОАЕ, АРВМ, УЗДГ, вести-
булометрія та ін.) постраждалих з акутрав-
мою із зони проведення АТО  з метою все-
бічного обстеження стану слухового аналі-
затора, ЦНС і серцево-судинної системи. 
Результати були використані в ході призна-
чення комплексного лікування пацієнтів з 
акутравмою, виявлені зміни були підставою 
для конкретних індивідуальних призначень. 
Обстеження проводилося  в т.ч. в динаміці 
лікування та проаналізовано отримані дані. 

 
Результати досліджень 
Ефективність лікування СНП до сьо-

годні не достатньо висока і визначається 
вона цілою низкою факторів, але значною 
мірою залежить від своєчасної і точної діаг-
ностики. Нами було проведено дослідження 
стану слухової системи у хворих, які отри-
мали акутравму в зоні проведення АТО, за 
допомогою низки діагностичних методик, в 
тому числі об’єктивних. В кожному випадку 
ми використовували максимально можли-
вий обсяг обстежень і враховували отримані 
дані у призначенні лікування. 

При діагностиці сенсоневральних по-
рушень слуху важливо також досліджувати 
стан тих органів і систем, які впливають на 
стан слухового аналізатора (насамперед, 
стану мозкового кровообігу та функціона-
льного стану ЦНС) – оцінювати так звані 
екстраауральні прояви. Для цілеспрямова-
ного призначення лікування СНП такі дані є 
особливо важливими. 

Всі, хто займався проблемами надання 
допомоги постраждалим із зони АТО, у різ-
них медичних спеціальностях, звернули ува-
гу на виражені порушення у функціонально-
му стані ЦНС у осіб, які перебували в зоні 
проведення АТО. Це диктувало необхідність 
корекції таких змін і залучення відповідних 
фахівців – невропатологів, психіатрів, пси-
хологів до лікування постраждалих. У таких 
хворих часто мають місце розлади адаптації, 

посттравматичний стресовий розлад (ПТСР), 
гостра реакція на стрес та інші порушення. 
Такий стан можна пояснити надзвичайно 
стресовою ситуацією, яка обумовлює розви-
ток у постраждалих ураження психіки, ЦНС, 
сенсорних систем, в т.ч. центральних відді-
лів слухового аналізатора.  

Ми оцінювали функціональний стан 
ЦНС у хворих з акутравмою, які перебували 
в зоні проведення АТО, за допомогою 
об’єктивного методу – електроенцефалог-
рафії (ЕЕГ) і виявили значні порушення 
біоелектричної активності головного мозку, 
виражені в різному ступені. За даними ЕЕГ, 
у обстежених нами осіб було виявлено пе-
реважно іритативні зміни як при фоновому 
записі, так і при функціональних наванта-
женнях, особливо – гіпервентиляції, вира-
жені в різному ступені, дезорганізація і де-
синхронізація основних ритмів. У частини 
хворих мало місце загальне зниження біое-
лектричної активності головного мозку, 
особливо у скроневих відведеннях. У знач-
ної частини хворих з акутравмою, які пере-
бували в зоні проведення АТО було виявле-
но подразнення коркових, діенцефальних, 
діенцефально-стовбурових  та медіобазаль-
них структур головного мозку. Так, пору-
шення коркової активності переважно у  
лобних, скроневих і центральних відведен-
нях, спостерігалася у 100% обстежених. 
Виражені ознаки подразнення діенцефаль-
них структур головного мозку, за нашими 
даними, були у 82,2% хворих з акутравмою, 
які перебували в зоні проведення АТО, діе-
нцефально-стовбурових – у 52,3%, а медіо-
базальних – у 34,9%.  

Слід звертати увагу на те, що хворі на 
СНП, які перебували в зоні проведення 
АТО, часто мають лабільний стан ЦНС (пі-
двищена дратівливість, швидка зміна на-
строю), порушення сну (поверхневий сон, 
тривале засинання, немає відчуття бадьоро-
сті після сну та ін.), психологічні розлади та 
ін.. Таким хворим доцільно призначати за-
спокійливі та нормалізуючі сон препарати, 
але з урахуванням картини ЕЕГ та артеріа-
льного тиску. 

Застосування препаратів, що покра-
щують діяльність ЦНС, у постраждалих в 
зоні проведення АТО з акутравмою, обґрун-
товано значними змінами у центральних 
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відділах слухового аналізатора та порушен-
нями функціонального стану ЦНС у таких 
хворих. Однак призначення ноотропів таким 
пацієнтам потребує дотримання певних 
умов. Застосування ноотропів, що широко 
призначаються при лікуванні СНП різного 
ґенезу у випадку акутравми, отриманої у 
бойових умовах, вимагає обережності та 
обґрунтованості (зваженого підходу). З од-
ного боку, підтримання діяльності ЦНС та 
центральних відділів слухового аналізатора у 
даного контингенту потребує призначення 
таких препаратів. З іншого боку, ноотропіл 
не застосовується (має протипоказання) в 
гострому періоді черепно-мозкової травми 
(ЧМТ) або гострих порушень мозкового кро-
вообігу. Отже в ранньому періоді після акут-
равми, контузії, ЧМТ пацієнтам з СНП його 
застосовувати слід з обережністю або ж вза-
галі не варто. Не рідко використовувана 
«схема» призначення високих доз ноотропів 
при лікуванні СНП у такому випадку абсо-
лютно протипоказана (у разі наявності ЧМТ, 
поранень в область голови, наявності на ЕЕГ 
відповідної картини). Також ноотропіл слід 
дуже обережно і невеликими дозами засто-
совувати у випадку виражених іритативних 
змін мозкової діяльності (що виявляється у 
переважної більшості пацієнтів, постражда-
лих в зоні проведення АТО) та він абсолют-
но протипоказаний при будь-яких проявах 
судомної готовності, епілептоформних про-
явів (а це нерідко спостерігається у бійців 
АТО). Отже, великі дози ноотропіла абсолю-
тно протипоказані при станах, нерідко при-
таманних даному контингенту хворих. Цей 
препарат має високу ефективність у разі при-
значення невеликих помірних доз. 

Також ми оцінювали стан церебраль-
ної гемодинаміки у хворих з акутравмою, 
які перебували в зоні проведення АТО за 
допомогою методів реоенцефалографії 
(РЕГ) та ультразвукової допплерографії 
(УЗДГ) судин голови та шиї – це об’єктивні 
методики, що дозволяють повною мірою 
оцінити функціональний стан гемодинаміки 
головного мозку.  Серед особливостей стану 
мозкового кровообігу у хворих з акутрав-
мою, які перебували в зоні проведення 
АТО, можна виділити випадки вираженого 
зниження пульсового кровонаповнення. 
Таке зниження нерідко відбувалося у всіх 

стандартних відведеннях (ФМ та ОМ), а не 
тільки у вертебрально-базилярній системі, 
як це часто зустрічається при СНП. Так, у 
обстежених нами бійців зниження пульсо-
вого кровонаповнення спостерігалося у 
60,1% випадків в каротидній системі та у 
83,6 – в вертебрально-базилярній. Також ми 
спостерігали велику частку випадків не-
стійкого (59,5%)  та зниженого  (32,8%) 
тонусу судин і навіть були випадки атоніч-
ної кривої (24,1 %). Зауважимо, що серед 
усіх пацієнтів з СНП будь-якого ґенезу від-
соток таких випадків (зниження тонусу мо-
зкових судин) надзвичайно малий. Утруд-
нення венозного відтоку мало місце практи-
чно в усіх обстежених нами осіб з акутрав-
мою, отриманою у зоні проведення АТО 
(93,5 % випадків). 

Нерідко СНП при акутравмі розвива-
ється саме у відповідь на судинні розлади (у 
тому числі ті судинні порушення, що вини-
кають внаслідок системної дії шуму високої 
інтенсивності, а також стресового фактору – 
наприклад, спазм судин) або на фоні уже 
існуючих порушень у серцево-судинній 
системі. 

Згідно отриманих нами результатів 
обстеження, у хворих з акутравмою, які 
перебували в зоні проведення АТО, спосте-
рігаються виражені екстраауральні пору-
шення, особливо з боку ЦНС та мозкового 
кровообігу, що визначає і підходи до ліку-
вання таких хворих. 

Урахування даних різних методів 
комплексного обстеження дозволяє надійно, 
детально і повно діагностувати порушення 
у різних відділах слухового аналізатора та 
оцінити вираженість екстраауральних про-
явів, сприяє цілеспрямованому призначен-
ню комплексного лікування хворим з акут-
равмою, які перебували в зоні проведення 
АТО, що підвищує його ефективність. 

Зауважимо, що у обстежених нами 
пацієнтів, які перебували в зоні проведення 
АТО, часто спостерігалася повторна акут-
равма і вони потрапляли до нас на обсте-
ження після багаторазового уражаючого 
впливу звуків високої інтенсивності. Не 
можна виключити в такому разі можливість 
«накладання» ефекту від кожної наступної 
акутравми, що обумовлює значне ураження 
структур слухового аналізатора та виражені 
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екстраауральні прояви. Такі випадки одноз-
начно більш тяжко піддаються лікуванню. 

Слід зазначити, що багато пацієнтів 
мали також супутні травматичні ураження 
опорно-рухового апарату, осколкові пора-
нення, ЧМТ та інші ушкодження, а отже 
першочергово вони проходили лікування у 
фахівців інших профілів, що слід було вра-
ховувати в нашому курсі лікування. Нерідко 
пацієнти потрапляли до нас на обстеження і 
лікування уже після закінчення проходжен-
ня лікування у інших фахівців, коли нареш-
ті власне було звернуто увагу на зниження 
слуху. Це суттєво впливало на ефективність 
лікування акутравми, оскільки втрачався 
час і розвивалися незворотні зміни у струк-
турах слухового аналізатора. До цього часу 
у багатьох випадках можуть розвинутися 
стійкі порушення слуху, які складно підда-
ються корекції.  

Першочерговими, безумовно, є заходи 
надання допомоги по пораненням, які небе-
зпечні для життя. Вони вимагають проти-
шокових заходів, зупинення кровотеч, урге-
нтної хірургічної допомоги та ін. Ці заходи 
визначаються характером та тяжкістю ура-
жень і надаються фахівцями на перших ета-
пах. Надалі за можливістю має відбуватися 
визначення контингенту з можливим ура-
женням слухової системи – сенсоневраль-
них (перцептивних), кондуктивних чи ком-
бінованих порушень слухової функції.  

У комплексному лікуванні сенсонев-
ральних порушень слуху у осіб, які перебу-
вали в зоні проведення АТО, використову-
ються групи препаратів, що прямо або опо-
середковано впливають на стан слухового 
аналізатора, центральної нервової та серце-
во-судинної систем, а також вестибулярного 
аналізатора.  

Наводимо кілька прикладів лікування 
пацієнтів з акутравмою, які перебували в 
зоні проведення АТО. 

Боєць добровольчого батальону К-в 
отримав акутравму та закриту черепномоз-
кову травму під час бойового зіткнення. 
З’явилися оглушеність, закладеність вух, 
більш виражена зліва, свист у вухах, зни-
ження слуху з обох боків, зліва майже нічо-
го не чув, був головний біль. Через кілька 
годин після акутравми ці відчуття не змен-
шилися. До того періодично після стріляни-

ни відчував закладеність вух, свист у вухах, 
але через кілька годин це проходило. За 
кілька днів з’явився сильний головний біль, 
бійця спрямували на обстеження і виявили 
ЧМТ та порушення слуху. Лікувався в ін-
ших установах, спочатку – в нейрохірургії, з 
часом був направлений до нас. На момент 
обстеження в Інституті була виявлена дво-
бічна СНТ з порушенням розбірливості мо-
вного тесту та порушеннями у центральних 
відділах слухового аналізатора за даними 
реєстрації слухових викликаних потенціалів 
(СВП) (рис. 1). У пацієнта були відносно 
знижені диференціальні пороги (ДП) за 
Люшером зліва на частотах 2 та 4 кГц. На 
момент звернення пацієнт пред’являв скар-
ги на зниження слуху, більше зліва, шум у 
вухах, більше зліва, головні болі, запаморо-
чення, поганий сон, АТ – 100/70 мм.рт.ст. 
Отоакустична емісія (ОАЕ) не була зареєст-
рована з обох боків. При аналізі СВП вияв-
лено значне подовження латентних періодів 
піків (ЛПП) ІІ, ІІІ, IV, V хвиль та між піко-
вий інтервал (МПІ) І-ІІІ, І-V хвиль КСВП 
зліва, а також P2 і N2 ДСВП зліва. 

За даними РЕГ – знижене пульсове 
кровонаповнення у всіх відведеннях та зни-
ження судинного тонусу, найбільш вираже-
не у вертебрально-базилярній системі зліва. 
Виражене утруднення венозного відтоку у 
вертебрально-базилярному басейні, більше 
зліва (рис. 3). ЕЕГ: виражене в значному 
ступені подразнення коркових та діенцефа-
льно-стовбурових структур головного моз-
ку. Центральна вестибулярна дисфункція з 
порушенням стато-кінетичної стійкості (рі-
вноваги) з вираженою сенсорною реакцією. 
Пацієнту було призначене лікування: Луци-
там 5,0 в/м №10, потім Ноотропіл 400 мг 2 
рази на день (вранці і вдень) 3 тижні; Цере-
бролізин 2,0 в/м №20, АТФ 1,0 в/м №20, 
Актовегін 2,0 в/м №20, вітамін С 5% 2,0 на 
20,0 40% розчину глюкози в/в струменево 
№10, Стугерон 1 т. 3 р. на добу протягом 1 
міс., заспокійливі засоби.  Після лікування у 
бійця значно покращився загальний стан, 
зменшився шум, покращилась слухова фун-
кція, практично не турбували головні болі 
та запаморочення, нормалізувався сон. За-
фіксоване покращення показників РЕГ, 
ЕЕГ, СВП, з’явилася часткова відповідь за 
даними ОАЕ. 
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Рис. 3. Дані реоенцефалографії у вертебра-

льно-базилярному басейні бійця К-ва до лікуван-
ня. 

 
 
Оскільки перший етап лікування був 

проведений без чіткого дотримання призна-
ченої нами медикаментозної терапії, нами 
була проведена корекція призначень у ди-
наміці. Загалом вдалося нормалізувати слу-
хову функцію справа, значно покращити – 
зліва. 

Військовослужбовець С-ко, артиле-
рист. Мав численні контузії, під час кількох 
– втрачав свідомість, один раз після акуба-
ротравми були кров’янисті виділення з вуха 

зліва. Скарги на зниження слуху,  періодич-
ний суб’єктивний шум у вухах, погано пе-
реносить гучні звуки, турбує запаморочен-
ня, майже постійний головний біль, безсон-
ня. Робочий АТ 120/80, періодично підви-
щується до 150/100 мм.рт.ст. Аудіометрич-
но – двобічна СНП, відносно знижені ДП на 
4 кГц з обох боків (рис. 4). 

РЕГ – підвищення тонусу мозкових 
судин з явищами ангіоспазма та утруднення 
венозного відтоку у всіх відведеннях (рис. 
5). Знижене пульсове кровонаповнення у 
всіх відведеннях.  ЕЕГ – виражене подраз-
нення коркових і діенцефальних структур 
головного мозку. СВП – порушення у стов-
буромозкових і коркових структурах слухо-
вого аналізатора. Значно подовжені ЛПП IV 
та V хвиль КСВП з права, ЛПП P2 і N2 
ДСВП з права. ОАЕ – не реєструвалась з 
обох сторін. У хворого виявлені порушення 
у центральних відділах вестибулярного ана-
лізатора, порушення стато-кінетичної рів-
новаги, дизритмічний ністагм з «німими» 
полями. 

Рис. 1. Аудіограма військовослужбовця К-ва 
в динаміці лікування. 

Рис. 2. Аудіограма військовослужбовця К-ва 
по завершенню лікування. 
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Рис. 4. Аудіограма бійця С-ко. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Запис реоенцефалографії бійця С-ко. 
 
Пацієнту було призначено лікування: 

ноотропіл 5,0 в/м №15, потім – 800 мг 2 р на 
добу протягом 3 тижнів; церебролізин 2,0 
в/м №25; АТФ 2,0 в/м №25; актовегін 2,0 

в/м №20; мілдронат 10% 5,0 в/м №15; сту-
герон 1 т. 3 р. на добу протягом 1 міс; за-
спокійливі засоби.  Після лікування  значно 
покращився загальний стан військовослуж-
бовця, зник періодичний шум у вухах, пок-
ращився слух, зменшилися частота та інтен-
сивність головного болю, практично не тур-
бувало  запаморочення, покращився сон. 
Покращилися також показники об’єктивних 
інструментальних досліджень. У пацієнта, 
зокрема, після лікування  з’явилась частко-
во позитивна відповідь на ОАЕ – на рис. 6 
та 7 представлено запис ОАЕ на частоті 
продуктів спотворення справа до та після 
лікування. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. ОАЕ на частоті продуктів спотво-
рення (з права) бійця С-ко до лікування.  

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. ОАЕ на частоті продуктів спотво-
рення (з права) бійця С-ко після  лікування.  

 

Військовослужбовець З-б отримав по-
ранення і акутравму. У серпні 2014 р. ліку-
вався в госпіталі з приводу поранення ноги. 
Звернули увагу на порушення слуху у бійця 
і призначили лікування з цього приводу 
значно пізніше. Воно не було ефективним і 
пацієнта направили на обстеження в ДУ 
«Інститут отоларингології ім. проф. О.С. 
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Коломійченка НАМН України». На час зве-
рнення до нас військовослужбовця турбува-
ло зниження слуху, інтенсивний шум в обох 
вухах, погана переносимість гучних звуків, 
зниження розбірливості мови,  головний 
біль, запаморочення, поганий сон. АТ – 
120/70 мм.рт.ст. При обстеженні в Інституті 
аудіометрично виявлена двобічна СНП з 
порушенням розбірливості мовного тесту, 
дискомфортом, низькі ДП з обох сторін 
(рис. 8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 8. Аудіограма пацієнта З-а в динаміці 

лікування 
 
 
За даними СВП мали місце виражені 

порушення у стовбуромозкових і коркових 
відділах слухового аналізатора. ОАЕ не 
реєструється. За даними вестибулометрії: 
центральна вестибулярна дисфункція, по-
рушення стато-кінетичної рівноваги, вира-
жена сенсорна і вегетативна реакція, ніс-
тагм дизритмічний, зареєстровано «німі» 
поля. При проведенні РЕГ виявлено зниже-
ний тонус мозкових судин, при ЕЕГ – вира-
жене подразнення коркових та діенцефаль-
но-стовбурових структур головного мозку. 
Пацієнту було призначено таке лікування: 

ноотропіл 5,0 в/м №15; потім – 800 мг 2 р на 
добу протягом 3 тижнів; церебролізин 2,0 
в/м №25; АТФ 2,0 в/м №25; актовегін 2,0 
в/м №20;  стугерон 1 табл. 3 р. на добу про-
тягом 1 міс; заспокійливі засоби. Після 
першого курсу призначеного нами лікуван-
ня слухова функція покращилась, в тому 
числі розбірливість мови, зменшилася інте-
нсивність суб’єктивного вушного шуму, 
значно покращився загальний стан. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 9. Аудіограма пацієнта З-а після ліку-

вання. 
 
 
Цей пацієнт пройшов у нас кілька ку-

рсів лікування і зрештою у нього зник дис-
комфорт при мовній аудіометрії, розширив-
ся діапазон сприйняття тонів високочастот-
ного діапазону, суб’єктивний шум зберігся, 
але його інтенсивність знизилася і він навіть 
періодично зникав (рис. 9 ). 

Боєць Д-й отримав акутравму під час 
мінометного обстрілу. Більшої інтенсивнос-
ті уражаючий звук був з правого боку. Піз-
ніше йому діагностували ЧМТ з переваж-
ним ураженням правої скроневої ділянки, з 
приводу чого він і лікувався. Пацієнт вису-
вав скарги на зниження слуху, більше з пра-
ва, шум у правому вусі,  поганий сон, часті 
головні болі, тяжкість у голові, запаморо-
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чення, дратівливість. АТ 120/80, періодично 
підвищувався до 140/90 мм.рт.ст. Аудіомет-
рично – двобічна СНП, більше виражена з 
права (рис. 10). Відносно знижені ДП за 
Люшером праворуч на частоті 4 кГц. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 10. Аудіограма бійця Д-го. 
 
РЕГ – тонус судин нестійкий, знижене 

кровонаповнення в вертебрально-базиляр-
ному басейні, особливо з права. Визначено 
значну асиметрію кривої, більші порушення 
спостерігаються справа як в каротидному, 
так і вертебрально-базилярному басейні 
(рис. 11). ЕЕГ – подразнення коркових і 
діенцефальних структур головного мозку, 
зниження біоелектричної активності. ОАЕ 
частково позитивна зліва, СВП – порушення 
функціонування центральних відділів слу-
хового аналізатора, більше виражене з пра-
ва. На рис. 12 представлено запис КСВП 
бійця Д-го при іпсилатеральній стимуляції. 
Запис кривої зліва вирізняється подовжен-
ням латентних періодів хвиль ІІ, ІІІ та V; 
відхиленням форми кривої від типового 
вигляду. 

За даними вестибулометрії виявлені 
порушення у центральних відділах вестибу-

лярного аналізатора, зниження вестибуляр-
ної збудливості, гіпорефлексія ністагменної 
реакції. Пацієнту було призначене таке лі-
кування: ноотропіл 5,0 в/м №10; потім 600 
мг 2 р на день 3 тижні; церебролізин 2,0 в/м 
№20; АТФ 2,0 в/м №20; актовегін 2,0 в/м 
№15; мілдронат 10% 5,0 в/м №10; Стугерон 
1 табл. 3 р. на добу протягом 1 міс; заспо-
кійливі засоби. Після лікування загальний 
стан пацієнта і його слухова функція пок-
ращились, шум у вусі зник, головні болі 
практично не турбують, головокружіння 
немає, дратівливість зменшилась, майже 
нормалізувався сон. Позитивні зміни зареє-
стрували за даними СВП, РЕГ, ЕЕГ, 
з’явилася відповідь ОАЕ. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 11. Запис реоенцефалографії бійця Д-го 

до лікування. 

 
Пацієнт Т-с після інтенсивної стріля-

нини в бою відчув зниження слуху, шум в 
голові, закладеність вух, головний біль, 
погану переносимість гучних звуків, погі-
ршення розбірливості мови. Пацієнт звер-
нувся до нас через 1 місяць після акутрав-
ми. Аудіометрично – двобічна СНП з по-
рушенням розбірливості мовного тесту, ДП 
низькі з обох боків на частотах 2 та 4 кГц 
(рис.13). Пацієнт відзначає високочастот-
ний шум значної інтенсивності. АТ 130/80 
мм.рт.ст. 
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Рис. 12. СВП  пацієнта Д-о. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 13. Аудіограма хворого Т-са. 
 
 
ЕЕГ – на фоні зниженої біоелектрич-

ної активності головного мозку  виражене 
подразнення його коркових та медіобаза-
льних структур. Картина ЕЕГ десинхроні-

зована, згладжені зональні розбіжності, 
основні ритми дезорганізовані. РЕГ – не-
стійкий судинний тонус зі схильністю до 
підвищення і елементами ангіоспазма, 
знижене пульсове кровонаповнення у вер-
тебрально-базилярній системі, більше з 
права. Вестибулометрія: поєднане уражен-
ня периферичного і центрального відділів 
вестибулярного аналізатора, помірна гіпо-
рефлексія ністагменної реакції, порушення 
стато-кінетичної рівноваги,  виражена сен-
сорна реакція, більше з права. Лікування: 
церебролізин 2,0 в/м №25; АТФ 2,0 в/м 
№25; актовегін 2,0 в/м №20; мілдронат 
10% 5,0 в/в №10; стугерон 1 табл. 3 р. на 
добу протягом 1 міс; предуктал МР по 1 
табл. 2 рази на добу протягом 1 міс; УФФ 
ендаурально з фраксипарином №10; заспо-
кійливі засоби. У даному випадку ми не 
досягли значного покращення тонального 
слуху, однак відновилося нормальне 
сприйняття мовного тесту і у пацієнта зна-
чно зменшився шум, що суттєво покращи-
ло якість його життя. Також у нього пок-
ращився загальний стан, зменшилась дра-
тівливість, майже нормалізувався сон. 

 
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 14. Аудіограма пацієнта Б-ха в динамі-

ці лікування. 
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Пацієнт Б-х звернувся до нас після 
ураження внаслідок вибуху гранати через 
тиждень. Турбувало зниження слуху, особ-
ливо з права, сильний шум у правому вусі, 
головний біль, запаморочення, поганий сон. 
АТ 130/80 мм.рт.ст. Аудіометрично – двобі-
чне порушення функції звукосприйняття, 
справа – виражене (рис. 14). 

СВП – порушення у стовбуромозко-
вих і коркових відділах слухового аналіза-
тора, більше справа. ЕЕГ – різко знижена 
біоелектрична активність головного мозку, 
ознаки значного подразнення коркових та  
діенцефально-стовбурових структур. РЕГ – 
нестійкий судинний тонус зі схильністю до 
підвищення, з права в каротидній системі 
ознаки його вираженого підвищення. В вер-
тебрально-базилярній системі дещо зниже-
не пульсове кровонаповнення, більше спра-
ва, утруднення венозного відтоку. Проведе-
не лікування: папаверин 2% 2,0 з 1% 1,0 
дібазолом в/м №7; ноотропіл 5,0 в/м №15, 
потім – 400 мг 2 р на добу (вранці і вдень) 
протягом 3 тижнів; церебролізин 2,0 в/м 
№25; АТФ 2,0 в/м №25; Актовегін 2,0 в/м 
№20; Мілдронат 10% 5,0 в/в №10; стугерон 
1 табл. 3 р. на добу протягом 1 міс; предук-
тал МР по 1 табл. 2 рази на добу протягом 1 
міс; УФФ ендоаурально з фраксипарином 
№10; заспокійливі засоби. Оскільки пацієнт 
звернувся до нас досить швидко після акут-
равми, нам вдалося значною мірою віднови-
ти йому слух. Після лікування слухова фун-
кція значно покращилася, шум у вухах 
практично зник, рідко буває незначної інте-
нсивності періодичний суб’єктивний шум з 
права. Нам вдалося практично відновити 
слухову функцію з права та нормалізувати 
зліва, що значною мірою обумовлене часом 
звернення, детальним обстеженням та ціле-
спрямованим лікуванням у найкоротший 
термін після акутравми. 

Як відомо, лікування СНП далеко не 
завжди буває ефективним. Ефективність 
терапії порушень звукосприйняття зале-
жить від багатьох чинників, найважливі-
шими з яких є патогенетичне обґрунтуван-
ня обраної тактики, комплексний підхід, 
врахування якомога більш повної інформа-
ції щодо ауральних та екстраауральних 
порушень, термін початку лікування, зага-
льний стан кожного хворого, наявність 

прогностично несприятливих ознак та су-
путніх захворювань, забезпечення індиві-
дуального підходу у кожному випадку. У 
пацієнтів з СНП, які постраждали в зоні 
проведення АТО, важливим чинником є 
вплив звуків високої інтенсивності та зву-
кових хвиль, потужний стресорний фактор, 
нерідко – фізичне та емоційне виснаження, 
наявність поранень, травм, ураження удар-
ною хвилею та ін. Це значною мірою впли-
ває на ефективність їх лікування. Однак, не 
зважаючи на те, що в одних випадках вда-
ється повністю відновити слухову функ-
цію, а в інших лише полегшити стан хво-
рих при тяжкому перебігу захворювання 
або ж зупинити його стрімке прогресуван-
ня, необхідно лікувати всіх хворих на 
СНП, які перебували в зоні проведення 
АТО, і намагатися досягти хоч незначного 
ефекту навіть в прогностично несприятли-
вих випадках. Адже збережена слухова 
функція неабияк впливає на якість життя 
людини.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 15. Аудіограма пацієнта Б-ха після лі-

кування. 
 
 
У випадку, коли при наданні медичної 

допомоги в зоні проведення АТО немає 
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можливості застосувати всі діагностичні і 
лікувальні заходи, необхідно використову-
вати будь-які наявні засоби і застосовувати 
хоча б клінічні методи огляду та збору ана-
мнезу та прості, але цілеспрямовані кроки 
по лікуванню. При наявності підозр на мо-
жливу акубаротравму доцільно провести 
хоча б мінімальне аудіологічне обстеження, 
щойно з’явиться така можливість, та приз-
начити цілеспрямоване лікування.  

Якщо вчасно не виявити порушення 
слуху у постраждалих в зоні проведення 
АТО і не вжити лікувально-профілактичних 
заходів, можливий розвиток прогресуючої 
СНП. Звичайно, це не є небезпечним для 
життя хворих, але дуже впливає на якість 
життя пацієнтів. Своєчасне і цілеспрямова-
не надання відповідної допомоги дозволяє 
підвищити її ефективність та уникнути зна-
чних порушень слухової функції  та інвалі-
дизації пацієнтів в майбутньому. 

 
Висновки: 
1. Постраждалим у зоні проведення 

АТО, які отримали акутравму, слід якомога 
швидше призначити цілеспрямоване ліку-
вання. 

2. Лікування пацієнтів, що отримали 
акутравму в зоні проведення АТО, має бути 
комплексним з урахуванням даних інстру-
ментальних обстежень. 

3. Лікування пацієнтів, що отримали 
акутравму в зоні проведення АТО, має низ-
ку особливостей. У них часто спостеріга-
ється нестійкий або знижений (аж до атонії) 
тонус  мозкових судин, різке зниження 
пульсового кровонаповнення, виражені змі-
ни біоелектричної активності головного 
мозку іритативного характеру, що диктує 
необхідність врахування таких змін під час 
лікування. Наприклад, в гострому періоді 
протипоказане застосування ноотропів, а 
надалі їх застосування доцільне у невеликих 
дозах; спазмолітині препарати слід призна-
чати з обережністю. 

4. Своєчасно розпочате цілеспрямова-
не лікування з урахуванням стану різних 
відділів слухового аналізатора та екстраау-
ральних змін дозволяє попередити прогре-
сування сенсоневральних порушень слуху і 
формування тяжкої СНП у хворих з акутра-
вмою, які перебували в зоні проведення 
АТО, а у низці випадків – покращити слу-
хову функцію у даної категорії хворих. 
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ЛЕЧЕНИЕ СЕНСОНЕВРАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ СЛУХА У ЛИЦ, КОТОРЫЕ ПОЛУЧИЛИ 
АКУТРАВМУ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ 

Шидловская Т.А., Шидловская Т.В., Петрук Л.Г. (Киев) 

А н н о т а ц и я  

Частота возникновения акутравмы в нашей стране в связи с ситуацией на востоке Украины растет, 
что актуализирует вопрос своевременной диагностики и целенаправленного лечения таких больных. Воз-
росла частота случаев повреждения слуховой системы в результате минно-взрывной и других вариантов 
травмы, в том числе в реальных боевых условиях. Сложившаяся ситуация предъявляет требования быстро 
и своевременно предоставлять целенаправленную помощь больным, пострадавшим в зоне проведения 
антитеррористической операции (АТО). При этом важно предотвратить развитие тяжелых нарушений 
слуха и инвалидизации пациентов. 

Цель исследования – определить особенности лечения сенсоневральных слуховых нарушений, воз-
никших  вследствие акутравмы у лиц, находившихся в зоне проведения АТО. 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели нами был проведен анализ результатов 
комплексного обследования и лечения 602 больных с акутравмой, которые находились в зоне проведения 
АТО (бойцов ВСУ, Национальной гвардии Украины и добровольных батальонов). 

Результаты исследований: В статье на основе опыта оказания помощи пациентам с акутравмой, 
которые пострадали в зоне проведения АТО, изложены подходы к лечению данной категории больных. 
Показано, что только как можно более полный объем обследования больных, включающий не только все-
стороннюю оценку состояния слухового анализатора, но и исследование органов и систем, оказывающих 
влияние на слуховую систему и течение заболевания, может обеспечить должное количество и качество 
информации для выбора целенаправленной терапии. Лечение сенсоневральных нарушений слуха при 
акутравме должно быть комплексным с учетом данных электроакустических, психо-акустических и элек-
трофизиологических исследований и имеет ряд особенностей. Эффективность лечения зависит от многих 
факторов, среди которых большое значение имеют патогенетическое обоснование лечебной тактики, вы-
раженность ауральных и экстраауральных нарушений, срок обращения больных, наличие ранений, ослож-
нений и сопутствующих заболеваний. На основании анализа результатов клинических наблюдений опре-
делены общие подходы к комплексному лечению перцептивных нарушений слуха у лиц с акутравмой, 
пострадавших в зоне проведения АТО, и выделены их особенности, которые будут полезны в практиче-
ской отоларингологии.  

Выводы: Лечение сенсоневральных слуховых нарушений у лиц, находившихся в зоне проведения 
АТО, должно быть комплексным с учетом данных инструментальных исследований. При этом постра-
давшим в зоне проведения АТО, которые получили акутравму, следует как можно скорее назначить целе-
направленное лечение. 

В этом плане важно оценивать не только состояние различных отделов слуховой системы, но и 
данные о деятельности органов и систем, которые оказывают влияние на слуховой анализатор – экстраау-
ральные нарушения. При этом лечение пациентов с акутравмой, пострадавших в зоне проведения АТО, 
имеет ряд особенностей: у них часто наблюдается неустойчивый или пониженный (вплоть до атонии) 
тонус мозговых сосудов, резкое снижение пульсового кровенаполнения, выраженные изменения биоэлек-
трической активности головного мозга ирритативного характера, что диктует необходимость учета таких 
изменений во время лечения. Например, в остром периоде противопоказано применение ноотропов, а в 
дальнейшем их применение целесообразно в небольших дозах; спазмолитические препараты следует на-
значать с осторожностью. 

Своевременно начатое целенаправленное лечение с учетом состояния различных отделов слухового 
анализатора и екстраауральних изменений позволяет предупредить прогрессирование сенсоневральных 
нарушений слуха и формирования тяжелой СНП у больных с акутравмой, которые находились в зоне 
проведения АТО, а в ряде случаев – улучшить слуховую функцию у данной категории больных. 

Ключевые слова: акустическая травма, сенсоневральные нарушения слуха, диагностика, лечение. 
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ACOUSTIC TRAUMA IN THE ANTITERRORIST OPERATION ZONE 

Shydlovska T.A., Shydlovska T.V., Petruk L.G. 

State institution «O.S. Kolomiychenko Institute of Otolaryngology  
of National Academy of Medical Sciences of Ukraine»; e-mail: doctor_sh@ukr.net 

A b s t r a c t  

The growing number of acoustic trauma in Ukraine is in connection with the situation in the Eastern 
Ukraine, which highlights the issue of timely diagnosis and targeted treatment of such patients. The damage of the 
auditory system increased as a result of mine explosion and other variants of acoustic trauma including recieved in 
combat conditions. This situation raises a demand of quick and reliable diagnosis of disorders in different struc-
tures of the auditory system and targeted care to patients. It is important to prevent the development of severe 
injuries and disability. 

Objective: To identify sensorineural hearing disorders treatment particularities that result from acoustic 
trauma in persons who were in the ATO zone. 

Materials and methods. We analyzed results of complex examination and treatment of 602 patients with 
acoustic trauma who were in the ATO zone (The Armed Forces of Ukraine, National Guard of Ukraine and volun-
teer battalions combatants). 

Results. Treatment of sensorineural hearing loss after acoustic trauma should be comprehensive and con-
sider electroacoustic, psycho-acoustic and electrophysiological examination data and has a number of features. 
The efficacy of treatment depends on many factors, among which the important ones are pathogenetic substantia-
tion of medical tactics, expressiveness of aural and extraaural violations, moment of visiting a doctor, the presence 
of injuries, complications and comorbidities. Based on the clinical examination results analysis we determened 
common complex treatment approaches to manage the perceptive hearing loss in individuals with acoustic trauma 
from the ATO zone, and highlight the features that will be useful in the otolaryngological practice. 

Conclusions. Treatment of sensorineural hearing disorders in persons who were in the ATO zone should 
be comprehensive considering the instrumental studies data. Moreover, such patients need timely and targeted 
treatment. In this regard, it is important to examine not only the state of the various parts of the auditory system, 
but also organs and systems, which affect the auditory analyzer – extraaural violations. At the same time the 
treatment of patients with acoustic trauma from the ATO zone has a number of features – patients often have er-
ratic or reduced (up to atony) cerebral vessels tone, a sharp decline in pulse blood filling, pronounced irritative 
changes in brain activity – all that dictates the necessity of taking into account such changes during the treatment. 

Timely targeted treatment based on the state of the auditory analyzer various parts and extraaural changes 
can prevent the progression of sensorineural hearing loss and the formation of severe SHL in patients with acous-
tic trauma from the ATO zone, and in some cases – to improve auditory function in these patients. 

Keywords: acoustic trauma, sensorineural hearing loss, diagnosis, treatment. 
 


