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У зв’язку з ситуацією на сході України зростає частота виникнення акутравми в
нашій країні. Питання діагностики та лікування
порушень
слухової
функції,
пов’язаних з акутравмою, в тому числі
отриманою в реальних бойових умовах,
набули великої актуальності [1-4, 11-13].
Така ситуація ставить вимогу надійно діагностувати порушення в різних структурах
слухової системи на ранніх етапах та своєчасно надавати цілеспрямовану допомогу
хворим з акутравмою. При цьому важливо
запобігти розвитку тяжких ушкоджень та
інвалідизації пацієнтів.
Лікування сенсоневральних порушень
слуху – складне завдання для медичної науки не лише в Україні, але і в усьому світі.
Його ефективність, на жаль, не завжди достатня. Враховуючи багатогранність проявів
сенсоневральної приглухуватості (СНП), як
ауральних (з боку слухової системи), так і
ектраауральних (не пов’язаних безпосередньо зі структурами слухової системи), лікування цього захворювання має бути комплексним, з урахуванням результатів як
аудіологічного, так і додаткових методів
обстеження, із забезпеченням індивідуального підходу [14, 15]. Відомо, що перцептивні порушення слуху, особливо виражені у
значному ступені, дуже складно піддаються
лікуванню. Однак рання діагностика і своєчасне
застосування
лікувальнопрофілактичних заходів у багатьох випадках може попередити розвиток тяжких
форм сенсоневральної приглухуватості.
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Робіт, присвячених акутравматичному
ураженню слухової системи, в т.ч. питанням
лікування, в літературі небагато [5-7, 9, 17].
На наше переконання, лікування СНП будьякого ґенезу, в тому числі при акутравмі
потребує комплексного підходу та індивідуалізації плану лікування [13]. Однак ураження слухової системи та екстраауральні
прояви при СНП, обумовленій акутравмою,
отриманою в реальних бойових умовах,
мають певні характерні особливості, що
необхідно враховувати при здійсненні лікувально-профілактичних заходів.
Мета даного дослідження – визначити особливості підходів до надання допомоги пацієнтам з сенсоневральними слуховими порушеннями, які отримали акутравму в
зоні проведення АТО.
Матеріали і методи
За період 2014 – початок 2017 рр. до
ДУ «Інститут отоларингології ім. проф.
О.С. Коломійченка НАМН України», Клініки
оториноларингології
Військовомедичного клінічного Центру південного
регіону (з урахуванням даних 61-го мобільного військового госпіталю) звернулися по
допомогу близько 700 осіб, які отримали
акутравму в зоні проведення АТО (бійців
ЗСУ, Національної гвардії України та добровольчих батальйонів).
Дані літератури і результати власних
досліджень свідчать про те, що СНП – це не
локальне ураження, а захворювання організму із залученням в процес багатьох органів
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і систем. Цілеспрямоване лікування СНП
потребує врахування не тільки ауральних,
але і екстраауральних порушень та диференційованого підходу в кожному конкретному випадку. Тому нами було проведено
комплексне обстеження за допомогою низки психоакустичних, електрофізіологічних,
електроакустичних методик (суб’єктивна
аудіометрія у повному обсязі, в т.ч. в розширеному діапазоні частот, РЕГ, ЕЕГ, ЕКГ,
КСВП, ДСВП, ОАЕ, АРВМ, УЗДГ, вестибулометрія та ін.) постраждалих з акутравмою із зони проведення АТО з метою всебічного обстеження стану слухового аналізатору, ЦНС і серцево-судинної системи, в
т.ч. в динаміці лікування, та проаналізовано
отримані дані.
Було призначено лікування всім військовослужбовцям з бойовою акутравмою
(бійців ЗСУ, Національної гвардії України
та добровольчих батальйонів). Для досягнення поставленої мети – визначення підходів до лікування бойової акутравми нами
було проведено аналіз результатів комплексного обстеження та лікування військовослужбовців з сенсоневральними порушеннями слуху, яким було проведено лікування в
різних умовах надання медичної допомоги.
Результати досліджень
та їх обговорення
При розробці підходів до лікування
постраждалих з акутравмою ми враховували результати комплексних клінікоінструментальних досліджень. При цьому
важливо враховувати як ауральні, так і екстраауральні
прояви,
результати
як
суб’єктивних, так і об’єктивних методів
обстеження та оцінку самими пацієнтами
власного самопочуття.
У хворих з акутравмою, отриманою в
зоні бойових дій, ми спостерігали значну
вираженість скарг на суб’єктивний вушний
шум, неприємні, в т.ч. больові відчуття у
вухах, закладення вух, погану переносимість гучних звуків, запаморочення, порушення рівноваги, оглушеність, зниження
слуху, виражене в різному ступені. Суб’єктивний вушний шум у багатьох з них носить постійний характер, періодично посилюючись. Часто він має «складні» характеристики, наприклад, високочастотний тон
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на тлі фонового шуму середньої інтенсивності. Інтенсивність вушного шуму іноді
сягала 10-15 дБ над порогом, що завдавало
пацієнтам страждань і суттєво впливало на
самопочуття. У обстежених нами хворих,
які отримали акутравму в зоні проведення
АТО, часто були скарги на головний біль,
підвищену дратівливість, тяжкість в області
потилиці, порушення сну. Наявність таких
скарг значною мірою впливала на самопочуття пацієнтів і змінювала якість їх життя.
За даними суб’єктивної аудіометрії, у
осіб з акутравмою, отриманою в реальних
бойових умовах, нами були виявлені порушення за типом звукосприйняття, виражені
в різному ступені, частіше всього це було
двобічне асиметричне ураження базальних
або медіобазальних відділів завитки. Порушення слуху у хворих даного контингенту
нерідко супроводжуються порушеннями
сприйняття мовного тесту, уповільненим
зростанням його розбірливості, явищами
дискомфорту, відносно зниженими або низькими диференційними порогами (ДП) за
Люшером, особливо в області 4 кГц. Зауважимо, що у бійців з акутравмою при
невеликих порушеннях слухової функції
дискомфорт при сприйнятті мовного тесту
може виникати вже при інтенсивності стимулу 70-80 дБ. Загалом серед обстежених
хворих порушення розбірливості мовного
тесту спостерігалося у 29,4% осіб, низькі
або знижені рівні ДП за Люшером – у
26,5%. Відомо, що низькі ДП, а також парадоксальне падіння та уповільнене зростання
мовного тесту свідчать про порушення функції завитки та наявність феномену прискореного зростання гучності (ФПЗГ). Наявність ФПЗГ суттєво впливає на самопочуття
пацієнтів і є прогностично несприятливою
ознакою.
За даними отоакустичної емісії (ОАЕ)
на частоті продуктів спотворення (DPOАE),
у хворих з бойовою акутравмою об’єктивно
підтверджено порушення у рецепторному
відділі слухового аналізатора, насамперед,
ушкодження зовнішніх волоскових клітин.
Це проявлялось відсутністю реєстрації
ОАЕ, частково позитивною відповіддю малої амплітуди, що свідчить про пригнічення
активності зовнішніх волоскових клітин
нейроепітелію завитки. Загалом ознаки ди5

сфункції рецепторного відділу слухового
аналізатора за даними суб’єктивної аудіометрії мали місце у 79,6% обстежених нами
бійців АТО.
Порушення у центральних відділах
слухового аналізатора за даними слухових
викликаних потенціалів (СВП) виявлені
нами у всіх обстежених нами хворих, які
отримали акутравму в зоні проведення бойових дій. Такі зміни швидко розвивались,
були вираженими в різному ступені та охоплювали як коркові, так і підкоркові структури, а у значної частини обстежених швидко залучалися ще й стовбуромозкові структури слухового аналізатора. Звертає на себе
увагу, що у переважної більшості (89,8%)
обстежених нами хворих з бойовою акутравмою було виявлено зміни латентних періодів піків (ЛПП) «пізніх» компонентів довго
латентних слухових викликаних потенціалів
(ДСВП), що може відображати розлади
процесів центральної регуляції слухової
системи, а також збій компенсаторних механізмів у процесі реалізації стресорних
реакцій у відповідь на акутравму.
Таким чином, при бойовій акутравмі
відбуваються порушення не тільки в периферичному, але і в центральних відділах
слухового аналізатора, виражені у різному
ступені за даними як суб’єктивних, так і
об’єктивних методів обстеження. У таких
пацієнтів швидко розвивається залучення
центральних відділів слухового аналізатора,
в тому числі і стовбуромозкових, що свідчить про тяжкість ушкоджень слухового
аналізатора і є несприятливим чинником у
плані ефективності лікування. При цьому
застосування об’єктивних методів має велике значення в плані вирішення експертних
питань, визначення та об’єктивізації тяжкості перебігу захворювання, а також оцінки
ефективності лікувальних заходів у пацієнтів з бойовою акутравмою.
При діагностиці сенсоневральних порушень слуху важливо досліджувати стан
тих органів і систем, які впливають на стан
слухового аналізатора (насамперед, стану
мозкового кровообігу та функціонального
стану центральної нервової системи (ЦНС))
– оцінювати так звані екстраауральні прояви.
Для цілеспрямованого призначення лікування СНП такі дані є особливо важливими.
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За даними ЕЕГ, у обстежених нами
військовослужбовців з акутравмою, отриманою в реальних бойових умовах, було
виявлено переважно іритативні зміни як при
фоновому записі, так і при функціональних
навантаженнях, особливо – гіпервентиляції,
виражені в різному ступені, дезорганізація і
десинхронізація основних ритмів. У частини хворих мало місце загальне зниження
біоелектричної активності головного мозку,
особливо у скроневих відведеннях. Також
часто у обстежених осіб спостерігались
спалахи гіперсинхронної активності, в т.ч. з
повільнохвильовими елементами, що свідчить про значне переважання процесів збудження у глибоких структурах головного
мозку. У значної частини хворих з акутравмою, отриманою в зоні проведення АТО,
було виявлено подразнення коркових, діенцефальних, діенцефально-стовбурових та
медіобазальних структур головного мозку.
У деяких з них виявлялись навіть посттравматичні епілептиформні ознаки, такі пацієнти проходили лікування під наглядом невропатолога. У разі наявності черепномозкової травми (ЧМТ), поранень в області голови, на ЕЕГ спостерігалась відповідна картина. Загалом у всіх обстежених хворих з бойовою акутравмою переважали процеси
збудження (подразнення, іритації), на це
обов’язково слід зважати під час призначення лікування.
У хворих з акутравмою, отриманою в
реальних бойових умовах, часто мають місце виражені порушення у функціональному
стані ЦНС: розлади адаптації, ПТСР (посттравматичний стресовий розлад), гостра реакція на стрес та інші порушення. Такий стан
можна пояснити надзвичайно стресовою
ситуацією, яка обумовлює розвиток у постраждалих ураження психіки, ЦНС, сенсорних систем, в т.ч. центральних відділів слухового аналізатора. Це диктує необхідність
корекції таких змін і залучення відповідних
фахівців – невропатологів, психіатрів, психологів – до лікування постраждалих.
Також ми оцінювали стан церебральної гемодинаміки у хворих з бойовою акутравмою за допомогою методів реоенцефалографії (РЕГ) та ультразвукової допплерографії (УЗДГ) судин голови та шиї – це
об’єктивні методики, що дозволяють повЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №4, 2017

ною мірою оцінити функціональний стан
гемодинаміки головного мозку. Згідно
отриманих нами даних, у більшості хворих
з акутравмою, отриманою в зоні проведення
АТО, спостерігалось виражене зниження
пульсового кровонаповнення, причому таке
зниження часто відбувалось у всіх стандартних відведеннях (ФМ та ОМ), а не тільки у
вертебрально-базилярній системі, як це часто зустрічається при СНП. Також ми спостерігали велику частку випадків нестійкого
та зниженого тонусу судин, атонічної кривої. Зауважимо, що серед усіх пацієнтів з
СНП будь-якого ґенезу відсоток таких випадків (зниження тонусу мозкових судин)
надзвичайно малий. Утруднення венозного
відтоку мало місце практично у всіх обстежених нами осіб з акутравмою, отриманою
у зоні проведення АТО. Отже, у обстежених
нами хворих з бойовою акутравмою спостерігаються значні зміни мозкового кровообігу за даними РЕГ, які мають певні особливості, що необхідно враховувати під час
лікування таких пацієнтів.
Нами було виявлено порушення функції вестибулярної системи різного ступеня
практично у всіх обстежених постраждалих
з акутравмою, отриманою в зоні проведення
АТО. Переважно це вестибулярна дисфункція у вигляді центрального вестибулярного
синдрому або ураження змішаної форми з
різним ступенем компенсації. Вестибулярна
дисфункція часто супроводжувалась порушеннями стато-кінетичної рівноваги, дизритмічним ністагмом за даними електроністагмографії (ЕНГ), у багатьох обстежених
буди виявлені “німі” поля. Нерідко такі
прояви були асиметричними.
Таким чином, у хворих з акутравмою,
отриманою в зоні проведення АТО, спостерігаються виражені екстраауральні порушення, особливо з боку вестибулярної системи, ЦНС та мозкового кровообігу, що визначає і підходи до лікування таких хворих.
Врахування даних різних методів комплексного обстеження дозволяє надійно,
детально і повно діагностувати порушення у
різних відділах слухового аналізатора та оцінити вираженість екстраауральних проявів,
сприяє цілеспрямованому призначенню комплексного лікування хворим з акутравмою,
отриманою в зоні бойових дій, що підвищує
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його ефективність. Саме на аналізі якомога
більш повних діагностичних даних ґрунтуються запропоновані нами підходи до лікування СНП у постраждалих із бойовою акутравмою. Запропонована нами методика дозволяє отримати позитивний ефект у багатьох випадках [13]. Урахування ауральних та
екстраауральних змін за даними комплексного інструментального обстеження і обумовлює вибір тактики лікування сенсоневральних порушень слуху при бойовій акутравмі.
Зауважимо, що у обстежених нами
пацієнтів часто спостерігалась повторна
акутравма і вони потрапляли до нас на обстеження після багаторазового уражаючого
впливу звуків високої інтенсивності. В такому разі не можна виключити можливість
«накладання» ефекту від кожної наступної
акутравми, що обумовлює значне ураження
структур слухового аналізатора та виражені
екстраауральні прояви. Такі випадки однозначно більш тяжко піддаються лікуванню.
Пошкодження слухового аналізатора
при акустичній травмі часто викликає необоротну приглухуватість. Проте лікування, розпочате протягом перших годин або
діб після травми, сприяє відновленню слухової функції. Певні дії можна здійснити
навіть з мінімальним набором медикаментів. Це можуть бути прості, але цілеспрямовані кроки по лікуванню, які кардинально
не вирішать проблему, але покращать ситуацію, зможуть запобігти значному ураженню слухового аналізатора і створять можливості для подальшого цілеспрямованого
спеціалізованого лікування на наступних
етапах надання медичної допомоги постраждалим. Своєчасне і цілеспрямоване надання відповідної допомоги дозволяє підвищити її ефективність та уникнути значних порушень слухової функції та інвалідизації
пацієнтів в майбутньому.
В комплексному лікуванні сенсоневральних порушень слуху у осіб, які отримали акутравму в зоні бойових дій, використовуються групи препаратів, що прямо або
опосередковано впливають на стан слухового аналізатора, центральної нервової та серцево-судинної систем, а також вестибулярного аналізатора. Насамперед, це ноотропи,
судинні препарати метаболічної дії. Однак,
є певні особливості їх застосування. Напри7

клад, в гострому періоді взагалі протипоказане застосування ноотропів, а надалі їх
застосування доцільне у невеликих дозах;
спазмолітичні препарати слід призначати з
обережністю, зважаючи на ризик кровотеч
тощо.

Докладно і систематизовано запропоновані заходи медикаментозної терапії, які
застосовуються для лікування пацієнтів з
сенсоневральними порушеннями слуху внаслідок акутравми, отриманої в реальних
бойових умовах, представлено в табл. 1.

Таблиця 1
Заходи медикаментозної терапії, які застосовуються для лікування сенсоневральних
порушень слуху при акутравмі, отриманій під час бойових дій в зоні проведення АТО
Дезінтоксікаційна, кровоспинна та протишокова При наявності показань з цих заходів починається
терапія. Невідкладна допомога.
курс лікування на перших етапах
L-лізина есцинат в/в крапельно 5-10 мг №1-3
на 50-100 мл фізіологічного розчину

Протинабрякова дія, знижує тиск ліквору.
Протипоказаний при ризику кровотеч, високому АТ.

Дексаметазон 4-8 мг в/м або в/в крапельно на
200.0 мл фізіологічного розчину №1-3

Протинабрякова, протизапальна дія. Ефективний
лише у перші дні після акубаротравми, показаний
при наявності ознак баротравми

Вітамін С (аскорбінова кислота) 5% 2.0 в/в крапе- Дегідратуюча, дезінтоксикаційна, адаптогенна дія
льно на 5% або в/в струменево на 20.0 40% розчині
глюкози (за умови нормальних рівнів цукру в крові),
якщо не можна виключити підвищеного рівня глюкози крові - вітамін С 5% 2.0 в/м
Препарати, які сприяють покращенню функціональ- Застосування препаратів даної групи обґрунтована
ного стану ЦНС (ноотропні, препарати, що стиму- значними змінами у центральних відділах слухового
люють метаболізм нервової, насамперед мозкової аналізатора та порушеннями функціонального стану
тканини)
ЦНС.
Ноотропіл (пірацетам) 5,0 в/м №10-15, внутрішньо Ноотропіл не застосовується в гострому періоді
400-800 мг 2 рази на день (зранку та ввечері) 3 тижні ЧМТ, він абсолютно протипоказаний при будьяких проявах судомної готовності, епілептоформ!Великі дози ноотропіла даному контингенту них проявів (а це нерідко спостерігається у травмованих в зоні бойових дій). Отже він не показаний в
хворих протипоказані.
Посилює процеси збудливості нервової системи.
ранньому періоді після акубаротравми, контузії,
ЧМТ. У випадку виражених іритативних змін мозкової діяльності (що виявляється у переважної більшості пацієнтів з бойовою акутравмою) застосовувати
слід дуже обережно і невеликими дозами.
Ноотропіл частково діє на кору головного мозку,
покращуючи асоціативні функції. Він підвищує
енергетичний обмін клітин головного мозку, розвиваючи їх потенціальні нейрофізіологічні можливості,
особливо при їх недостатності
Церебролізин 1,0 або 2,0 в/м курсом №20-30
(короткі курси малоефективні)
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Церебролізин можна застосовувати у гострому періоді ЧМТ. Він має обмеження застосування лише у
разі наявності епілептичних проявів. Церебролізін
сприяє синтезу білка та впливає на процес дихання
нервових клітин. Це специфічний для головного
мозку препарат та має унікальний мультимодальний
механізм дії, що ґрунтується на взаємодії біологічно
активних нейропептидів. Церебролізін має виражену
нейротрофічну та нейропротективну дію за рахунок
збільшення ефективності аеробного енергетичного
метаболізму, який впливає на синтез білка нейронів
та зниження рівня молочної кислоти.
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №4, 2017

Стугерон (цинарізин) 1 т. 3 рази на день 3-4 тижні
Може викликати сонливість!

Кавінтон (вінпоцетин) 1 т. 3 рази на день 3-4 тижні
або в/в крапельно повільно на фізіологічному
розчині 2.0 або 4.0 на 200.0 фізіологічного розчину
№5-7.

Серміон (ніцерголін) 10 мг 1 т. 3 рази на день
3-4 тижні

При судинних порушеннях, запамороченні, центральних вестибулярних дисфункціях (що часто спостерігається у постраждалих з акутравмою). Стугерон
покращує діяльність регуляторних центрів ЦНС,
зменшує тонус судин головного мозку і знімає їх
спазм, зменшує запаморочення, підвищує стійкість
тканин до гіпоксії. Окрім безпосереднього впливу на
судини головного мозку та реологічні властивості
крові має ще і антигістамінний, протинабряковий та
заспокійливий ефект. Стугерон покращує і коронарний кровообіг та функцію вестибулярного аналізатора, нормалізує біоелектричну активність головного
мозку, зменшує шум у вухах.
Судинні порушення, утруднення венозного відтоку
Кавінтон розширює судини головного мозку, посилює його кровообіг, насамперед покращує венозний
відтік; поліпшує постачання мозку киснем, сприяючи внутрішньотканинному його транспорту, а також
викликає підвищення вмісту катехоламінів в тканинах головного мозку та покращує метаболізм його
структур, підсилює поглинання і засвоєння глюкози
та кисню мозковою тканиною. Кавінтон покращує
реологічні властивості крові, дещо знижує системний артеріальний тиск, має антиоксидантну дію,
підвищує стійкість нейронів до гіпоксії. має нейропротекторну дію. Ефективний при утрудненні церебрального венозного відтоку, запамороченні, вегетативних симптомах.
Серміон покращує як мозковий, так і периферичний
кровообіг, знижує тонус мозкових і периферичних
судин, дещо знижує системний артеріальний тиск,
зменшує цереброваскулярний опір, інгібує агрегацію
тромбоцитів. Серміон активує обмін речовин в головному мозку, справляє стабілізуючу дію на активність ЦНС, покращує когнітивні функції. Має нооторопну та нейропротекторну дію, сприяє покращенню
трофіки тканин, стимулює енергетичний обмін.

Ендауральний ультрафонофорез зі стрептокіназою, Є дуже ефективним в гострому періоді та при профрагміном або фраксипарином №10 на уражене гресуванні СНП. Завдяки УФФ лікарські засоби гливухо.
боко проникають у тканини і забезпечується висока
Інтенсивність ультразвукових коливань у практиці концентрація наближено до структур слухового аналікування зазвичай становить 0,2-0,4 Вт/см2,
лізатора. Ці препарати покращують циркуляцію крочас експозиції – 5 хвилин, курс – 10-12 процедур. ві у судинах малого діаметру, які живлять внутрішнє
Ультрафонофорез можна застосовувати як зовніш- вухо. Крім того є власний безпосередній вплив фізиньо (черезтканнино на навколовушну область), так і чного методу, який покращує мікроциркуляцію і
ендоаурально за допомогою спеціальних випромі- трофіку тканин у обраній ділянці.
нювачів.

АТФ 1,0 або 2,0 в/в №10-20
1,0 при нормальному та зниженому АТ,
2,0 – при підвищеному АТ
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Метаболічний вплив, судинна дія
АТФ (аденозинтрифосфорна кислота) є складовою
частиною організму людини і тварин, бере участь у
багатьох процесах обміну речовин. Вона забезпечує
стійке й тривале зниження тонусу судин, посилює
мозковий і коронарний кровообіг, збільшує кровонаповнення судин внутрішнього вуха. Це універсальний носій і джерело енергії, необхідної для клітинного метаболізму.
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Заспокійливі засоби (препарати валеріани, м’яти, Показані практично у кожному випадку, за необхідмеліси, пасифлори, хмелю та ін..) Важливо призна- ності більш дієві спеціальні препарати призначаютьчати курс не менше 3-4 тижні
ся психоневрологом
На перших етапах може бути доцільним сибазон
0,5% 2,0 в/м; гідазепам 0,002 табл. 2 рази на добу.
В подальшому ці препарати можуть бути призначені
неврологом
Мілдронат (мельдоній)
Препарат добре зарекомендував себе у випадках
Ін’єкції в/м або в/в № 5-10, або у капсулах 250- виснаження (фізичного та емоційного), підвищує
500мг 10-14 днів
здатність організму витримувати значні навантаженМоже викликати зміни АТ, частіше зниження, ня.
підвищити ЧСС!
Вітамін С (аскорбінова кислота) 5% 2.0
Має як загальнотонізуючий, так і дезінтоксикаційний
в/м № 10-20, в/в крапельно на 5% 200,0 № 3-5 або
ефект. Також підвищує пружність судинної стінки,
в/в струменево на 20.0 40% розчині глюкози № 5-10 ефективний при зниженому тонусі, атонічних станах
(за умови нормальних рівнів цукру в крові)
судин та зниженому АТ
Важливо підтримувати нормальні показники не лише
Препарати, які нормалізують АТ
при артеріальній гіпертензії, але і при гіпотонії та у
осіб з лабільним АТ, ВСД.
Протипоказано пацієнтам зі спазмом мозкових судин, значним підвищенням їх тонусу; у гострому
Кокарніт в/м №3-5 через день.
періоді ЧМТ. Має антиоксидантний ефект, антигіпоПотребує чіткого визначення показань!
ксичну дію, сприяє нормалізації та активації метабоКоротким курсом (не більше 6 раз) на початку сталічних та енергетичних процесів у тканинах, стимуціонарного лікування за показами. Ефективний у
лює процеси регенерації, покращує трофічні властиперші 3 міс після акутравми (повторної акутравми)
вості нервової тканини, збільшує толерантність до
фізичних навантажень.
Спазмолітичні препарати (при наявності спазму та Оскільки, на відміну від СНП іншого ґенезу, у значзначно підвищеного тонусу мозкових судин).
ної частни постраждалих у зоні проведення АТО з
акутравмою спостерігається зниження тонусу мозкоПапаверин 2% 2.0 в/м № 3-7 (до 10)
вих судин, часто – на фоні низького АТ, атонічна
крива, без обстеження і підтвердження наявності
спазму чи підвищення тонусу цей пункт не застосовується. Також у випадку ризику кровотечі судиннорозширюючі препарати протипоказані.
Можна призначати в гострому періоді, в т.ч. при
ЧМТ, і при плановому лікуванні. Покращує трофіку
уражених ділянок, тканин, має проникність до осеАктовегін 2,0 в/м № 5-15
редків ішемізації. За допомогою актовегіна компенМоже викликати алергічні реакції!
сується недостатність кровотоку та обміну речовин
Вводити повільно.
нервових клітин. Він підвищує доступ і утилізацію
кисню, покращує транспорт та використання глюкози.
Є позитивний досвід застосування. Адаптогенна дія,
тонізуючий вплив на метаболічні процеси; регулююГіпербарична оксигенація 5-10 сеансів по 40 хв.
чий вплив на ЦНС, зокрема, глибокі структури головного мозку.

Зауважимо, що нерідко пацієнти потрапляють на спеціалізоване обстеження уже
після закінчення проходження лікування у
інших фахівців, коли власне було звернуто
увагу на зниження слухової функції. Це
суттєво впливає на ефективність лікування
акутравматичного ураження слухової системи, оскільки втрачається час і розвива10

ються незворотні зміни у структурах слухового аналізатора.
Першочерговими, безумовно, є заходи
надання допомоги по пораненням, які небезпечні для життя. Вони вимагають протишокових заходів, зупинення кровотеч, ургентної хірургічної допомоги та ін. Ці заходи
визначаються характером та тяжкістю ураЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №4, 2017

жень і надаються фахівцями на відповідних
етапах надання медичної допомоги. Надалі,
за можливістю, має відбуватися визначення
контингенту з можливим ураженням слухової системи. Визначення наявності сенсоневральних (перцептивних), кондуктивних чи
комбінованих порушень слухової функції
здійснюється з використанням максимально
можливих методів обстеження на даному
етапі надання медичної допомоги. Ми в
даній статті розглядаємо питання лікування
конкретно сенсоневральної приглухуватості, пов’язаної з акутравмою у осіб, що перебували в зоні проведення бойових дій. При
цьому важливо оптимально розподілити
зусилля при наданні допомоги на різних
етапах.
Етапність надання медичної допомоги
військовослужбовцям має своє логіку, особливості і чітку послідовність [3, 4].
Акутравма не є небезпечною для життя. Тому більшість лікувально-профілактичних заходів є відтермінованою допомогою (при сортуванні – маркування зеленим
кольором). Однак для повної діагностики та
патогенетично обґрунтованого лікування
необхідне інструментальне обстеження,
оскільки лікування має певні особливості в
залежності від виявлених змін і не може
бути цілком уніфікованим. На перших етапах може надаватися певна допомога для
стабілізації та запобігання розвитку ускладнень. Отже, постраждалі по можливості
швидше спрямовуються на вищий рівень
для адекватного обстеження та визначення
лікувальних заходів.
Слід зауважити, що пацієнти зі значним ушкодженням структур середнього
вуха та вестибулярного апарата (а отже –
при впливі саме акубаротравми) мають певні обмеження в плані евакуаційних заходів.
Так, їх потрібно транспортувати у лежачому
положенні, при евакуації літаками на значній висоті можливий розвиток ускладнень,
при зльоті/посадці необхідно забезпечити
прохідність носових ходів (задовільне носове дихання), здійснювати ковтальні рухи
для покращення функції слухової труби.
Деяким хворим з вираженою вестибулярною дисфункцією доцільно перед польотом
призначати протинудотні препарати, спазмолітики, засоби проти закачування. Отже,
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існують певні показання/протипоказання до
евакуації повітряним транспортом хворих зі
значно вираженою акубаротравмою. При
евакуації наземним транспортом бажано
забезпечити максимально можливий стан
спокою – при різких рухах можливе закачування, подразнення лабіринту.
Лікування сенсоневральних порушень при бойовій акутравмі має низку особливостей і складностей. Так, лікування
СНП при акутравмі (як і при інших перцептивних порушеннях) не може бути однаковим для всіх пацієнтів. Уже на перших
етапах потрібно враховувати хоча б основні ознаки, що створюють певні «розвилки»
для напрямку лікування. Ефективність лікування значною мірою залежить від точності призначень, обґрунтованості і цілеспрямованості терапії. Бажано мати інструментальний контроль ефективності та індивідуально коригувати лікування в його
процесі. Це можна започаткувати вже на
3-му етапі. Найкраща ефективність досягається при повному обстеженні з комплексним індивідуально підібраним лікуванням.
Тобто, для пацієнтів з акутравмою найоптимальнішим є 3-4 рівень надання допомоги (хоча б детальне обстеження, встановлення точного діагнозу та призначення
лікування, а саме лікування можна здійснювати на нижчих рівнях).
Звертаємо увагу на інститут мобільних госпіталів, функція яких дещо інакша,
аніж звичайні етапи надання медичної допомоги. Під час загострення військових дій
ці госпіталі працюють як установи 2-го рівня, надаючи невідкладну кваліфіковану допомогу та спрямовуючи після сортування
пацієнтів в установи, більш віддалені від
лінії зіткнення. Але в періоди «затишшя»
вони практично виконують функції гарнізонного госпіталю, здійснюючи допомогу
військовослужбовцям відповідного військового підрозділу у плановому порядку. При
цьому вони до деякої міри є «представниками» 3-го рівня надання допомоги – не
маючи всього набору діагностичного та
лікувального обладнання відповідного рівня, вони, натомість, мають у своєму штаті
представників вузьких спеціальностей, отже
можуть надавати певні аспекти спеціалізованої допомоги пацієнтам.
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Складність патогенезу сенсоневральних порушень слуху при акутравмі, багатофакторність впливу потужного звуку на організм людини, наявність розладів у багатьох
структурах слухового аналізатора та значних
екстраауральних проявів, швидкий розвиток
незворотних змін і можливе руйнування певних ділянок робить проблему лікування
акутравматичної СНП надзвичайно складною. Лікування слід розпочинати якомога
раніше, надаючи перевагу цілеспрямованим
діям. Також для досягнення задовільної ефективності лікувально-профілактичних заходів перепоною є неможливість своєчасно
отримати результати інструментальних обстежень, а ефективної «схеми» однакової для
всіх при цьому захворюванні не існує. Тому
лікувальні заходи на 1-му етапі дуже обмежені, це базові дії, які не нашкодять у будьякому разі. На 2-му етапі слід враховувати
хоча б деякі особливості, які спрямовують
лікувальні дії у певному напрямку (на основі
врахування хоча б деяких критеріїв – наприклад, скарги, АТ). На 3-4-му рівні здійснюється індивідуальне лікування з урахуванням
даних комплексного інструментального обстеження.
Наш погляд на оптимальну структуру
надання медичної допомоги хворим з сенсоневральними порушеннями слуху при
акутравмі на різних етапах надання медичної допомоги представлено в табл. 2.
На нашу думку, доцільно по можливості оцінювати наявність та ступінь сенсоневральних порушень слуху у постраждалих в
зоні АТО навіть у випадку відсутності скарг
на зниження слуху – показовими також можуть бути скарги на шум та дзвін у вухах,
закладеність вух, погану переносимість гучних звуків, зниження розбірливості мови, та
ін. Слід зважати на можливість ураження
слухової системи у випадку поранень, політравм, коли в першу чергу вирішуються ургентні
питання,
наприклад,
загальнохірургічного профілю. Але хоча б попереднє
визначення осіб, у яких можуть бути порушення слуху, дозволить призначити їм цілеспрямоване лікування згодом, щойно це буде
можливо. А деякі заходи, можливо, доцільно
буде застосовувати паралельно з пріоритетним основним лікуванням. Так, звісно, спочатку потрібно рятувати життя, а порушення
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слуху не є небезпечними для життєдіяльності, але потім прогресуюча СНП значно погіршує якість життя людей.
У випадку, коли при наданні медичної
допомоги в зоні проведення АТО немає
можливості застосувати всі діагностичні та
лікувальні заходи, необхідно використовувати будь-які наявні засоби і застосовувати
хоча б клінічні методи огляду та збору анамнезу та прості, але цілеспрямовані, кроки
по лікуванню. Нами був запропонований
опитувальник для постраждалих з акутравмою у зоні проведення АТО, який значно
полегшує роботу медичних працівників та
парамедиків, а також може бути заповнений
самими бійцями. Запропонований метод
систематизації даних анамнезу та скарг,
відображений у розробленому нами опитувальнику, дозволяє відібрати пацієнтів з
акутравмою для подальшого обстеження і
надання цілеспрямованої спеціалізованої
медичної допомоги [12]. При наявності підозр на можливу акубаротравму доцільно
провести хоча б мінімальне аудіологічне
обстеження, щойно з’явиться така можливість. Якщо вчасно не виявити порушення
слуху і не вжити лікувально-профілактичних заходів, можливий розвиток незворотних порушень у різних відділах слухового аналізатора, прогресуючої СНП.
Тому важливо надати цілеспрямовану
допомогу постраждалим з зони бойових дій
з сенсоневральним порушенням слуху вже
на перших етапах надання медичної допомоги. Що стосується конкретних лікувальних заходів, то певні дії можна здійснити
навіть з мінімальним набором медикаментів. Безумовно, у разі необхідності, насамперед здійснюється невідкладна допомога –
кровоспинна та протишокова терапія, протинабрякові заходи, дезінтоксикація та ін.
Поряд з тим, при можливості, ми рекомендуємо на першому етапі на підставі хоча б
опитування, вимірювання АТ та загальноклінічного обстеження, прийняти рішення
про застосування таких препаратів:
1. L-лізина есцинат в/в крапельно 510 мг №1-3 на 50-100 мл фізіологічного
розчину;
2. Дексаметазон 4-8 мг в/м або в/в
крапельно на 200,0 фізіологічного розчину
№1-3;
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №4, 2017

Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №4, 2017

13

14

Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №4, 2017

Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №4, 2017

15

16

Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №4, 2017

3. Вітамін С (аскорбінова кислота) 5%
2,0 в/в струменево № 3-5 (до 10 на курс) на
40% розчині глюкози (при нормальному
рівні цукру крові). Якщо не можна виключити підвищеного рівня цукру крові – вітамін С 5% 2,0 в/м №3-5 (до 15-20 на курс);
4. Мілдронат (мельдоній) 10% 5,0 №
3-5 в/м або в/в (не застосовувати при зниженому АТ, може підвищити ЧСС);
5. Стугерон (цинаризин) 1 табл. х 3
рази/добу, 3-4 тижні;
6. Кавінтон (вінпоцетин) 2,0 або 4,0
в/в крапельно повільно на 200,0 мл фізіологічного розчину № 3-5 або 1 табл. 3 рази на
добу, 3-4 тижні;
7. Ноотропіл (пірацетам) 5,0 в/м № 510 при відсутності ознак ЧМТ, епісимптомів, тяжкої контузії, вираженого збудження;
8. Кокарніт в/м 1 ампула №3-5 через
день. Потребує чіткого визначення показань!
9. Папаверин 2% 2,0 в/м при наявності
значного підвищення тонусу судин, спазму
№ 3-5;
10. Нормалізація АТ;
11. Заспокійливі засоби;
12. Якщо має місце кровотеча, виділення рідини з вуха – запобігти потраплянню бруду, води, оскільки можливий розрив
барабанної перетинки. Запобігання розвитку інфекції, уникнення запалення. Можливе
застосування антибіотиків;
13. Якщо виражена вестибулярна дисфункція – забезпечити лежаче положення,
спокій. При виражених проявах (запаморочення, нудота, можливо, блювота, порушення координації) розглянути питання про
призначення бетагістінів у дозі 8-16 мг (наприклад, бетасерк, та ін.).
Це прості заходи, які можуть запобігти значному ураженню слухового аналізатора і створять можливості для подальшого
цілеспрямованого лікування на наступних
етапах надання медичної допомоги постраждалим. При цьому слід враховувати і протипоказання для їх застосування. Наприклад, у випадку кровотечі, тяжких травм, в
т.ч. черепно-мозкових тощо.
Звісно, це не означає, що всім бійцям
слід призначати однакове лікування, але із
запропонованого переліку можна обрати
призначення за показаннями і можливістю.
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Також слід наголосити, що у випадку поранення, політравм та наявності супутньої
патології лікування обов’язково має бути
узгодженим з фахівцями інших спеціальностей і враховані протипоказання та взаємодія лікарських засобів.
У разі неможливості хоча б мінімальної оцінки стану пацієнта на 1-му етапі можна рекомендувати як підтримуючі базові
заходи: дексаметазон 4-8 мг в/м; вітамін С
5% 2,0 в/м; кавінтон (вінпоцетин) табл.;
стугерон (цинаризин) табл.; заспокійливі
засоби (сибазон 0,5% 2,0 в/м або гідазепам
0,002 таб.). Це набір препаратів, які мають
менше факторів для протипоказань, відносно безпечно можуть застосовуватись у випадку відсутності результатів обстеження та
неможливості більш конкретної оцінки стану пацієнта.
У разі, коли можливості для діагностики та лікування розширюються, ми рекомендуємо доповнити такий базовий курс
застосуванням, при наявності показань, ноотропів, судинних препаратів, фізметодів та
ін. (див. табл. 1).
На жаль, сенсоневральні порушення
слуху при акутравмі дуже тяжко піддаються
лікуванню. Часом мова йде лише про зупинку прогресування процесу, зменшення
гостроти неприємних симптомів.
Слід зазначити, що багато обстежених
нами пацієнтів з бойовою акутравмою мали
також супутні травматичні ураження опорно-рухового апарату, осколкові поранення,
ЧМТ та інші ушкодження, а отже першочергово вони проходили лікування у фахівців
інших профілів, що слід враховувати в курсі
лікування отоларинголога. Нерідко пацієнти
потрапляли на оториноларингологічне обстеження і лікування уже після проходження лікування у інших фахівців, після того,
як нарешті було закцентовано увагу на зниженні слуху. З нашого досвіду, це суттєво
впливає на ефективність лікування акутравми, оскільки втрачається час і розвиваються незворотні зміни у структурах слухового
аналізатора. Переважно це було зумовлене
першочерговим наданням медичної допомоги у напрямку ушкоджень, небезпечних
для життя пацієнтів, і тоді такий підхід є
цілком виправданим. Однак, непоодинокі
випадки, коли на порушення слухової фун17

кції (навіть при наявності такої можливості)
звертали увагу значно пізніше, коли бійці
вже проходили реабілітацію і до цього часу
багато з них навіть первинно не були оглянуті оториноларингологом. Це відбувалося
або через відсутність відповідних фахівців
(отоларингологів) на попередньому етапі
надання допомоги, або внаслідок недостатньої уваги на скарги на шум у вухах, зниження слуху та ін., або через те, що первинні порушення слухової функції були незначними, а з часом прогресували і тільки тоді
зауважувалися самими бійцями, що спонукало їх звернутися до лікаря. На жаль, до
цього часу у багатьох випадках можуть розвинутися стійкі порушення слуху, які складно піддаються корекції. Такі випадки дуже
прикрі, оскільки інколи навіть необтяжливі,
прості для виконання цілеспрямовані заходи на ранніх етапах розвитку акутравматичного ураження слухового аналізатора могли
б запобігти незворотним змінам у слуховій
системі.
Слід зауважити, що сенсоневральні
порушення слуху будь-якого ґенезу дуже
складно піддіються лікуванню. Це проблема
не лише в Україні, але і в усьому світі. Акутравматична сенсоневральна приглухуватість – одна з найбільш складних в цьому
плані, оскільки при цьому виді СНП відбувається незворотні зміни (тяжкі ушкодження, руйнування) у структурах слухового
аналізатору і є схильність до прогресування.
На думку деяких авторів, перспективним
може бути лікування, лише коли його почали у перші 24-48-72 год. після акутравми,
деякі вважають критичними перші 5 діб.
Вкрай важливим чинником для лікування акутравми є своєчасність надання
допомоги, однак не менш значимим є питання цілеспрямованості і адекватності лікувально-діагностичних заходів. Важливим
фактором є те, що у переважній більшості
випадків при акутравмі порушення слухової
функції, навіть не виражені, супроводжує
суб’єктивний вушний шум, вестибулярні
розлади, виражені порушення з боку ЦНС,
що погано переноситься хворими і значно
впливає на якість їх життя. Однак рання
діагностика і своєчасне застосування лікувально-профілактичних заходів у багатьох
випадках створює можливість попереджен18

ня розвитку тяжких форм сенсоневральної
приглухуватості у даного контингенту. Все
це найкраще можна забезпечити в ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України» (4-й рівень
надання медичної допомоги) при умові своєчасного спрямування пацієнтів.
На жаль, на наш – 4-й рівень – пацієнти потрапляють досить пізно. Практично
ми констатуємо порушення, здійснюємо
високотехнологічну експертизу стану слухового аналізатора та вираженості екстраауральних проявів. З цими документами бійці далі йдуть на комісію для визначення
придатності до подальшої служби. Лікування, яке ми призначаємо на підставі аналізу
даних комплексного обстеження, на жаль,
рідко повністю реалізується в госпіталях.
Часто в лікувальних установах МО, МВС
ТА СБУ панують стереотипні уніфіковані
підходи. Однак, у даного контингенту деякі
поширені підходи (не завжди обґрунтовані,
але стійкі стереотипи) можуть бути не тільки неефективними, але і дуже шкідливими.
Зважаючи на те, що акутравма взагалі тяжко
піддається лікуванню, це прикро.
Розуміючи необхідність певної уніфікації лікувально-профілактичних заходів,
що повинні реалізуватись при наданні медичної допомоги військовослужбовцям, ми
розробляємо відповідні конкретні, більш
спрощені рекомендації, які не зашкодять
пацієнтам, зберігаючи елементи індивідуального підходу.
Як і інші форми СНП, акутравматична
сенсоневральна приглухуватість поділяється на гостру (до 1 міс.), підгостру (до 3 міс.)
та хронічну (понад 3 міс.). При цьому, як і
при СНП багатьох інших етіологій, захворювання схильне до прогресування і потребує спостереження та періодичного лікування з метою попередження погіршення
стану пацієнта. При повторних акутравмах,
різкому погіршенні стану (активізації процесу, загостренні) лікування здійснюється
як при гострій та підгострій акутравматичній СНП. Лікування гострої, підгострої та
загострення хронічної бойової акутравми з
перцептивним компонентом здійснюється в
умовах стаціонару комплексним курсом
(бажано на 3-4-му рівні надання медичної
допомоги) на протязі 3 тижнів, періодичне
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лікування хронічної акутравматичної СНП
можна здійснювати амбулаторно або у денному стаціонарі, в залежності від вираженості ауральних та екстраауральних порушень.
Як відомо, ефективність терапії порушень звукосприйняття залежить від багатьох чинників, найважливішими з яких є
патогенетичне обґрунтування обраної тактики, комплексний підхід, врахування якомога більш повної інформації щодо ауральних та екстраауральних порушень, термін
початку лікування, загальний стан кожного
хворого, наявність прогностично несприятливих ознак та супутніх захворювань, забезпечення індивідуального підходу у кожному випадку. У пацієнтів з СНП, які постраждали в зоні проведення АТО, важливим
чинником є потужний стресорний фактор,
нерідко – фізичне та емоційне виснаження,
наявність поранень, травм та ін. Це значною
мірою впливає на ефективність їх лікування. Однак, не зважаючи на те, що в одних
випадках вдається повністю відновити слухову функцію, а в інших – лише полегшити
стан хворих при тяжкому перебігу захворювання або ж зупинити його стрімке прогресування, необхідно лікувати всіх хворих на
СНП, які перебували в зоні проведення
АТО, і намагатися досягти хоч незначного
ефекту навіть в прогностично несприятливих випадках. Адже збережена слухова функція неабияк впливає на якість життя людини. Зниження інтенсивності шуму, покращення розбірливості мови, іноді – лише
зупинка прогресування втрати слуху – будьякі успіхи на цьому складному шляху мають цінність. Адже покращення розбірливості мови та зменшення явищ ФУНГа, наприклад, розкриває перспективу ефективної
реабілітації пацієнтів з порушеннями слуху
за допомогою слухопротезування.
Наводимо кілька прикладів лікування
пацієнтів з акутравмою, які перебували в
зоні проведення АТО.
Боєць Г., розвідник, звернувся до нас
зі скаргами на зниження слуху, порушення
розбірливості мови, суб’єктивний вушний
шум, головний біль, головокружіння, порушення координації, непевність рухів, порушення сну, метеозалежність, тривожність,
зниження пам’яті, дратівливість. Пацієнта
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також турбували періодичні вегетативні
кризи. Військовослужбовець отримав тяжку
акубаротравму під час розриву міни, що
супроводжувалася втратою свідомості,
ЗЧМТ, контузією за рік до звернення. Невролог: посттравматична гіпертонічна енцефалопатія, виражений синдром гемолікворної дисциркуляції з вегетосудинними пароксизмами по типу симпатоадреналових кризів; помірно виражений вестибулоатаксичний синдром; виражений астеноневротичний синдром. З приводу порушення слухової функції не лікувався. Суб’єктивна аудіометрія (рис. 1.) – виражене порушення функції звукосприйняття з обох боків, порушення розбірливості словесного тесту. ЕЕГ
– виражене подразнення коркових та діенцефальних структур головного мозку. Загальномозковий характер змін біотоків. РЕГ –
нестійкий судинний тонус зі схильністю до
зниження, знижене пульсове кровонаповнення у всіх відведеннях, у вертебральнобазилярній системі – різке. Значне утруднення венозного відтоку у вертебральнобазилярному басейні. Вестибулометрія:
центральний вестибулярний синдром з порушенням стато-кінетичної рівноваги, дизритмічним спонтанним ністагмом, дизритмічним постобертальним ністагмом на фоні
дисгармонійної вегето-сенсорної реакції.
Було призначене лікування: Ноотропіл 5,0
в/м №15; потім 400 мг 2 рази на добу (вранці і вдень) протягом 3 тижнів; Церебролізин
2,0 в/м №20; АТФ 2,0 в/м №20; Актовегін
2,0 в/м №15; Стугерон 1 табл. 3 рази на добу протягом 1 міс.; Предуктал МР по 1 табл.
2 рази на добу протягом 1 міс.; кавінтон 1
табл. 3 рази на добу протягом 1 міс.; заспокійливі засоби (настоянка валеріани, настоянка пустирника, Ново-пасит).
На жаль, пацієнт пройшов цей курс
повністю не одразу, була перерва у курсі
лікування і не всі одразу препарати застосовувалися (це обумовлювалося можливостями лікувальної установи, в якій боєць проходив лікування, а також паралельним лікуванням інших захворювань). Однак нами
було досягнуто певного успіху у лікуванні.
Зважаючи на давність процесу та наявність
супутніх ушкоджень, не вдалося суттєво
покращити тональний слух, однак у пацієнта зменшилися такі прояви, як суб’єктивний
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вушний шум (зменшилася його інтенсивність, збільшилися періоди, коли він його не
відчував взагалі), менше дратували гучні
звуки (зменшилися ознаки ФПЗГ, що, зокрема проявилося у підвищенні ПД за Люшером на частоті 4 кГц), значно покращилась розбірливість мови, що сприяло покращенню якості життя і спілкування. Також
пацієнт відзначив покращення загального
стану – покращення сну, зменшення інтенсивності і частоти головного болю, зменшення головокружіння та порушення координації. Отже, ми вважаємо необхідним
лікувати навіть тяжкі, ускладнені форми
бойової акубаротравми з відтермінованим
зверненням.

Рис. 2. Аудіограма пацієнта Б. в динаміці
лікування.

Рис. 1. Дані суб’єктивної аудіометрії бійця
Г. в динаміці лікування.

Пацієнт Б. звернувся до нас через тиждень після акубаротравматичного ураження внаслідок вибуху гранати. Турбувало
зниження слуху, особливо справа, сильний
шум у правому вусі, головний біль, запаморочення, поганий сон. АТ 130/80 мм.рт.ст.
Аудіометрично – двобічне порушення функції звукосприйняття, справа – виражене
(рис. 2).
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За даними реєстрації СВП – порушення у стовбуромозкових і коркових відділах
слухового аналізатора, більше з права. ЕЕГ
– різко знижена біоелектрична активність
головного мозку, ознаки значного подразнення
коркових
та
діенцефальностовбурових структур. РЕГ – нестійкий судинний тонус зі схильністю до підвищення,
справа в каротидній системі ознаки його
вираженого підвищення. В вертебральнобазилярній системі дещо знижене пульсове
кровонаповнення, більше справа, утруднення венозного відтоку. Проведене лікування:
Папаверин 2% 2,0 з 1% 1,0 Дібазолом в/м
№7; Ноотропіл 5,0 в/м №15, потім 400 мг 2
рази 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 рази на
добу протягом 1 міс.; Предуктал МР по 1
табл. 2 рази на добу протягом 1 міс.; УФФ
ендаурально з фраксипарином № 10; заспокійливі засоби. Оскільки пацієнт звернувся
до нас досить швидко після акутравми, нам
вдалося значною мірою відновити йому
слух. Після лікування слухова функція знаЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №4, 2017

чно покращилася, шум у вухах практично
зник, рідко виникав незначної інтенсивності
періодичний суб’єктивний шум справа. Нам
вдалося практично відновити слухову функцію справа та нормалізувати зліва, що значною мірою було обумовлено часом звернення, детальним обстеженням та цілеспрямованим лікуванням у найкоротший термін
після акутравми.
Боєць Т. періодично отримував ауктравми під час бойових дій, після яких виникала тимчасова оглушеність, закладеність
вух, дзвін у вухах. Але ці відчуття проходили через деякий час і пацієнт не звертався
по допомогу. У 2015 р. потрапив під мінометний обстріл і поряд нього відбувся вибух. Після мінно-вибухової травми відчув
зниження слуху, оглушеність, закладеність
вух, виражений шум у вухах – сильний
дзвін, запаморочення, порушення координації, став погано переносити гучні звуки.
Згодом закладеність вух, оглушеність
пройшла, інші прояви залишилися. Однак
звернувся по допомогу лише у лютому 2017
р. До того часу періодично отримував акутравматичний вплив середньої інтенсивності.
Отже пацієнт звернувся по допомогу через
тривалий час після кількох акутравм різної
інтенсивності. На момент звернення його
турбувало зниження слуху, постійний високочастотний шум у вухах, який періодично
посилювався, погана переносимість гучних
звуків, періодичне порушення координації,
запаморочення, особливо при різких рухах,
порушення сну, дратівливість. При обстеженні за даними РЕГ – підвищений тонус
мозкових судин з явищами ангіоспазму у
всіх відведеннях. В каротидній системі –
помірне, в вертебрально-базилярній – виражене утруднення венозного відтоку. Дещо
знижене пульсове кровонаповнення в вертебрально-базилярному басейні. ЕЕГ – виражене подразнення коркових та діенцефальних структур головного мозку. Загальномозковий характер змін біотоків. Було призначене лікування: папаверин 2% 2,0 в/м №
10; Ноотропіл 5,0 в/м № 15, а потім 600 мг
внутрішньо 2 рази на добу вранці і вдень
протягом 3 тижнів; Церебролізин 1,0 в/м №
25; АТФ 2,0 в/м № 25; Цинаризин 1 табл. 3
рази на добу протягом 4 тижнів; Серміон 10
мг 3 рази на добу протягом 1 міс.; екстракт
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валеріани 2 табл. 3 рази на добу протягом 1
міс. Після лікування у пацієнта нормалізувалась слухова функція за даними
суб’єктивної аудіометрії (причому як у конвенціональному, так і у розширеному діапазоні частот!) (рис. 3), значно зменшився
суб’єктивний вушний шум – він став «фоновим», не так заважав, а періодично зникав
взагалі, покращився сон, практично немає
головокружіння – залишилися незначні
прояви короткочасного головокружіння
дуже рідко, зникли прояви порушення координації при різких рухах. Наведений приклад свідчить про те, що можливо досягти
позитивного ефекту при лікуванні акутравматичного ураження слухового аналізатора
навіть при зверненні через тривалий час.
Отже, на нашу думку, слід намагатися лікувати всіх пацієнтів з бойовою акутравмою,
незалежно від часу звернення після аукутравматичного впливу, в т.ч. повторного.

Рис. 3. Дані суб’єктивної аудіометрії військовослужбовця Т. в динаміці лікування.

Отже, при лікуванні акутравматичної
СНП в учасників бойових дій досягти позитивного ефекту цілком можливо, навіть при
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повторних акутравмах і через тривалий час,
і потрібно до цього прагнути.
На нашу думку, корекція порушень
слухової функції має бути включена до програм реабілітації постраждалих з акутравмою, отриманою в зоні бойових дій, оскільки такі порушення, хоч і не загрожують
життю пацієнтів, але негативно впливають
на якість їх життя.
Дуже важливими є питання профілактики сенсоневральних порушень слуху
при акутравмі, отриманій в реальних бойових умовах. А.Н. Храбриков (2008) [12]
зазначає, що єдиним ефективним методом
профілактики СНП є зменшення впливу
або усунення пошкоджуючого впливу етіологічних факторів на слуховий аналізатор,
однак це можливо достатньо рідко; тому на
перше місце в плані профілактики СНП
виходить її рання діагностика. Отже, основним заходами профілактики тяжких порушень слуху при бойовій акутравмі є своєчасне виявлення сенсоневральних порушень слухової функції у пацієнтів з акутравмою на ранніх етапах і цілеспрямоване
проведення
лікувально-профілактичних
заходів.
Своєчасне виявлення груп ризику,
осіб, які більш чутливі до впливу потужних
звуків може допомогти уникнути значного
акутравматичного ураження слухової системи. В цьому плані ефективним є проведення оцінки індивідуальної чутливості
слухової системи військовослужбовців до
звукового навантаження на підставі аналізу
даних комплексного інструментального
обстеження. В ході досліджень професійної
приглухуватості «шумового» ґенезу було
визначено певні ознаки, що свідчать про
вразливість слухової системи до впливу
шуму, які цілком можна застосовувати у
випадку акутравми. Також більш чутливими
до акутравми є особи з вегето-судинною
дистонією, нестійким судинним тонусом,
змінами функціонування ЦНС, захворюваннями серцево-судинної системи. Визначення контингенту осіб, більш чутливих до
такого ураження, може бути доцільним в
плані запобігання збільшенню кількості
постраждалих внаслідок акутравми. Осіб,
що належать до груп ризику, не доцільно
спрямовувати у підрозділи, де існує підви22

щена можливість контакту зі звуками високої інтенсивності.
Також ефективним може бути використання індивідуальних засобів захисту (тактичних навушників, берушів, шоломів і
т.ін.) хоча б там, де це можливо – артилеристи, гранатометники, танкісти та ін. Очевидна також необхідність розробки певних
специфічних профілактичних підходів з
урахуванням особливостей застосування
різних типів озброєння. Розробка таких заходів потребує подальших досліджень у
цьому напрямку.
Слід враховувати також, що пацієнтам
з явищами ФУНГ протипоказаний контакт
зі звуками високої інтенсивності, оскільки
існує ризик значного ушкодження слухової
системи і швидкого прогресування СНП.
Тому такі пацієнти під час лікування потребують режиму тиші, а після лікування їм
протипоказано знаходитися у шумній обстановці, слід уникати контакту з потужним
звуковим впливом.
Виявлення випадків тяжкого перебігу,
визначення чітких критеріїв прогресування
СНП і своєчасне застосування цілеспрямованих лікувально-профілактичних заходів
також сприяє профілактиці розвитку значних слухових розладів при акутравмі, отриманій в реальних бойових умовах та інвалідізації пацієнтів.
За нашими спостереженнями, найтяжче піддаються лікуванню хворі на акутравму, у яких за даними реєстрації КСВП і
ДСВП спостерігалися зміни в стовбуромозкових та лімбіко-ретикулярних структурах
слухового аналізатора, а також випадки, де
на ЕЕГ мають місце зміни в діенцефальностовбурових та медіобазальних відділах
головного мозку, особливо на фоні зниженої його біоелектричної активності. Тяжкий
перебіг СНП має місце також при різко
зниженому пульсовому кровонаповненні в
вертебрально-базилярній системі, з вираженим спазмом та підвищенням тонусу мозкових судин, з атонічною кривою, значним
утрудненням венозного відтоку за даними
РЕГ. В таких випадках необхідне тривале
комплексне цілеспрямоване лікування з
урахуванням якомога більшої кількості факторів. Звичайно, особливої уваги потребують постраждалі з поєднаними ураженнями,
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пораненнями,
депресивними
станами,
ПТСР, супутніми захворюваннями. Менша
ефективність лікування – у пацієнтів з повторною акутравмою.
Отже, питання ранньої діагностики,
лікування і профілактики, а також особливості надання медичної допомоги на різних
етапах при бойовій акутравмі є актуальним і
потребує втілення і подальшого вдосконалення. Своєчасно розпочате цілеспрямоване
лікування з урахуванням стану різних відділів слухового аналізатора та екстраауральних змін дозволяє попередити прогресування сенсоневральних порушень слуху і формування тяжкої СНП у хворих з акутравмою, отриманою під час бойових дій в зоні
проведення АТО, а у низці випадків – покращити слухову функцію у даної категорії
хворих.
Висновки
1. Постраждалим у зоні проведення
АТО, які отримали бойову акутравму, слід
якомога швидше призначати цілеспрямоване лікування.
2. Лікування пацієнтів, що отримали
акутравму в зоні проведення АТО, має бути
комплексним з урахуванням даних інстру-

ментальних обстежень, тому бажано таких
постраждалих при можливості спрямовувати на вищі рівні надання медичної допомоги.
3. Лікування пацієнтів, які отримали
акутравму в реальних бойових умовах, має
низку особливостей, обумовлених специфічністю деяких ауральних та екстраауральних проявів у таких випадках, що диктує
необхідність врахування цих змін під час
лікування.
4. Своєчасно розпочате цілеспрямоване лікування з урахуванням стану різних
відділів слухового аналізатора та екстраауральних змін створює умови для запобігання прогресування сенсоневральних порушень слуху і формування тяжкої СНП у
хворих з акутравмою, отриманою в зоні
проведення АТО, а у низці випадків – покращити слухову функцію у даної категорії
хворих.
5. Надання допомоги хворим з сенсоневральними порушеннями слуху внаслідок
бойової акутравми у військових умовах має
свою певну етапність і послідовність. При
цьому необхідно забезпечити чітку послідовність лікувально-профілактичних заходів
на етапах надання медичної допомоги.
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ОСОБЕННОСТИ ПОДХОДОВ К ОКАЗАНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ
С СЕНСОНЕВРАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА, КОТОРЫЕ ПОЛУЧИЛИ АКУТРАВМУ
В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ
Шидловская Т.А., Шидловская Т.В., Петрук Л.Г. (Киев)
Аннотация
Проблема диагностики, лечения и профилактики сенсоневральной тугоухости (СНТ) остается актуальной в современной оториноларингологии. Частота возникновения акутравмы в нашей стране в связи с ситуацией на востоке
Украины растет, что актуализирует вопрос своевременной диагностики и целенаправленного лечения таких больных.
Возросла 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). Однако поражение слуховой системы и экстраауральные проявления при СНТ, обусловленной акутравмой,
полученной в реальных боевых условиях, имеют определенные характерные особенности, что необходимо учитывать
при осуществлении лечебно-профилактических мероприятий.
Цель данного исследования – определить особенности подходов к оказанию помощи пациентам с сенсоневральными слуховыми нарушениями вследствие акутравмы, полученной в зоне проведения АТО.
Материалы и методы. Проведен анализ результатов комплексного обследования (субъективная аудиометрия
в полном объеме, в т.ч. в расширенном диапазоне частот, РЕГ, ЭЭГ, ЭКГ, КСВП, ДСВП, ОАЭ, АРВМ, УЗДГ, вестибулометрия и др.) и лечения больных с боевой акутравмой, полученной в зоне проведения АТО (бойцов ВСУ, Национальной гвардии Украины и добровольческих батальонов). За период 2014 – начало 2017 гг. в ГУ «Институт отоларингологии им. проф. А.И. Коломийченко НАМН Украины», Клиники оториноларингологии Военно-медицинского
клинического Центра южного региона, с учетом данных 61-го мобильного военного госпиталя обратилось за помощью около 700 лиц, которые получили акутравму в зоне проведения АТО. Для определения подходов к лечению
боевой акутравмы нами был осуществлен анализ результатов обследования военнослужащих с сенсоневральными
нарушениями слуха, которым было проведено лечение в различных условиях оказания медицинской помощи.
Результаты исследований: На основе систематизированного опыта оказания помощи пациентам с акутравмой, которые пострадали в зоне проведения АТО, изложены подходы к лечению данной категории больных, показано,
что только наиболее более полный объём обследования, включающий не только всестороннюю оценку состояния
слухового анализатора, но и исследование органов и систем, оказывающих влияние на слуховую систему, может
обеспечить должное количество информации для выбора целенаправленной терапии.
В комплексном лечении сенсоневральных нарушений слуха у лиц, которые находились в зоне проведения
АТО, используются группы препаратов, прямо или опосредованно влияющих на состояние слухового анализатора,
центральной нервной и сердечно-сосудистой систем, а также вестибулярного анализатора. В первую очередь, это
ноотропы, сосудистые препараты метаболического действия. Отмечены определенные особенности их использования.
Этапность предоставления медицинской помощи военнослужащим с сенсоневральной тугоухостью, связанной
с акутравмой у лиц, которые находились в зоне проведения АТО, имеет свою логику, особенности и четкую последовательность. При этом важно оптимально распределить усилие при предоставлении помощи на разных этапах. Лечебные мероприятия на первом этапе очень ограничены, это базовые действия. На 2-м этапе следует учитывать особенности, которые направляют лечебные действия в определенном направлении. На 3-4-м уровне осуществляется индивидуальное лечение на основании данных комплексного инструментального обследования.
По нашему мнению, коррекция нарушений слуховой функции должна быть включена в программы реабилитации пострадавших в зоне проведения АТО, поскольку такие нарушения хотя и не угрожают жизни, но негативно
влияют на ее качество.
Выводы:
1. Пострадавшим в зоне проведения АТО, которые получили боевую акутравму, следует как можно быстрее
назначать целенаправленное лечение. При этом важно оценивать не только состояние различных отделов слуховой
системы, но и данные о деятельности органов и систем, которые оказывают влияние на слуховой анализатор – экстраауральные нарушения.
2. Лечение сенсоневральных слуховых нарушений у лиц, находившихся в зоне проведения АТО, должно быть
комплексным с учетом данных инструментальных исследований, поэтому желательно таких пострадавших, по возможности, направлять на высшие уровни оказания медицинской помощи.
3. Лечение пациентов с акутравмой, пострадавших в зоне проведения АТО, имеет ряд особенностей, обусловленных специфичностью некоторых ауральных и экстраауральных проявлений, что диктует необходимость учёта
таких изменений во время лечения.
4. Своевременно начатое целенаправленное лечение с учетом состояния разных отделов слухового анализатора
и экстраауральных изменений создает условия для предотвращения прогрессирования сенсоневральных нарушений
слуха и формирования тяжелой СНT у больных с акутравмой, полученной в зоне проведения АТО, а в ряде случаев –
улучшить слуховую функцию у данной категории больных.
5. Предоставление помощи больным с сенсоневральными нарушениями слуха вследствие боевой акутравмы в
военных условиях имеет определенную этапность и последовательность. При этом необходимо обеспечить преемственность лечебно-профилактических мероприятий на этапах оказания медицинской помощи.
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PECULIARITIES OF APPROACHES TO THE PROVISION OF MEDICAL CARE
FOR PATIENTS WITH SENSORYEVAL HEARING DISORDERS, WHO RECEIVED
ACOUSTIC TRAUMA IN THE ZONE OF ANTI-TERRORIST OPERATION
Shydlovska TA, Shydlovska TV, Petruk LG
State institution «O.S. Kolomiychenko Institute of Otolaryngology of National Academy
of Medical Sciences of Ukraine»; e-mail: amtc@kndio.kiev.ua
Abstract
Problem of diagnostics, treatment and prevention of sensorineural hearing loss (SHL) remains actual in a modern otorhinolaryngology. Frequency of appearance of acoustic trauma in our country because of the situation on east of Ukraine increases, that
actualized the question of timely diagnostics and purposeful treatment of such patients. Frequency of cases of damage of the auditory
system grew as a result of mine-explosion and other variants of trauma, including in the real military terms. The current situation
produces requirements for giving purposeful aid to the patients injured in the zone of realization of anti-terror operation (АТО) quickly and timely. However defeat of the auditory system and extraaural manifestations of SHL, caused by the acoustic trauma got in the
real combat terms, are having characteristic features, which must be taken into account during the realization of medical and preventive measures.
Aim: to define the features of approaches for the provision of health care to the patients with sensorineural violations of hearing caused by the acoustic trauma got in the zone of realization of АТО.
Materials and methods: There were conducted the analysis of results of complex examination (a subjective audiometry in full
volume, including in the extended range of frequencies, REG, EEG, ECG, SLAEP, LLAEP, OAE, АRIM, USDG, vestibulometry and
other) and treatment of patients with combat acoustic trauma got in the zone of realization of АТО (fighters of MFU, National household troops of Ukraine and volunteer battalions). For the period 2014 – beginning of 2017 years in State Institution «O.S. Kolomiychenko Institute of otolaryngology of National Academy of Medical Sciences of Ukraine», clinic of otorhinolaryngology of Military
medical clinical Center of south region, about 700 persons that got аcoustic trauma in the zone of realization of АТО asked for medical care taking into account data of 61st mobile military hospital. For determination of approaches in treatment of military acoustic
trauma we conducted the analysis of these servicemen with sensorineural violations of hearing that conducted treatment under various
conditions of providing of medical care.
Results: On the basis of the systematized experience of providing medical care to the patients with acoustic trauma, that suffered in the zone of realization of АТО, new approaches of treatment of this category of patients were presented, It was shown, that
only as fast as possible more complete full examination, that must include not only the comprehensive estimation of the state of auditory analyzer but also examination of organs and systems, that may have influence on the auditory system can provide due information
content for the choice of purposeful therapy. Treatment of sensorineural violations of hearing with the acoustic trauma must be complex taking into account these instrumental researches and has a row of features. Thus, application of objective methods matters very
much in the plan of determination and objectivity weight of flow of disease, and estimation of efficiency of curative measures for
patients from the zone of АТО. In the case when providing medical care there is not possibility of application of all diagnostic and
curative measures in the zone of realization of АТО, it is necessary to use any present facilities and apply even the clinical methods of
review and taking the history and simple, but purposeful, steps of medical care. Timely application of purposeful medical and preventive measures can help to prevent the development of considerable auditory disorders at acoustic trauma got in the real military terms
and invalidisation of patients. On the basis of analysis of results of scientific developments and clinical supervisions the general approaches in complex treatment of perceptive violations of hearing at persons with acoustic trauma suffered in the zone of realization of
АТО, and their peculiarities were founded that will be useful in practical otolaryngology. In the complex therapy of sensorineural
violations of hearing at persons that were in the zone of realization of АТО, the groups of medicines are used, that influence directly
or indirectly on the state of auditory analyzer, central nervous and cardiovascular systems, and also vestibular analyzer. First of all this
are nootropics, vascular preparations and of metabolic action. However, there are certain features in their using. Sequence of medical
care to the servicemen with sensorineural hearing loss related to acoustic trauma that were in the zone of realization of АТО, has the
logic, peculiarities and clear sequence. Here it is important optimally to distribute the efforts in providing medical care on different
stages. Curative measures are very limited on the first stage, it is base actions. On 2st stages it is necessary to take into account peculiarities that direct curative actions in certain direction. On 3-4 levels individual treatment are provided on the basis of data of complex
instrumental examinations. In our opinion, the correction of violations of auditory function must be included in the programs of rehabilitation of suffered in the zone of realization of АТО, as such violations though do not threaten to life, but negatively influence on
quality of their life.
Conclusions:
1. Suffered in a zone realizations of АТО, that got combat acoustic trauma must be treated as quick as possible with the appointment of purposeful treatment. It is important to estimate not only the state of different parts of the auditory system but also the
data of activity of organs and systems that have influence on an auditory analyzer – extraaural violations.
2. Treatment of sensorineural violations at persons being in the zone of realization of АТО must be complex taking into account these instrumental researches, therefore desirably such suffered if possible to send providing on the higher levels of providing
medical care.
3. Treatment of patients with acoustic trauma, suffered in the zone of realization of АТО, has a row of the peculiarities conditioned by specificity of some aural and extraaural displays in such cases, which dictates the necessity of account of such changes
during treatment.
4. Purposeful and timely treatment started with taking into account the state of different parts of auditory analyzer and extaaural changes, creates terms for prevention of progressing of sensorineural violations of hearing and forming serious SHL for patients with acoustic trauma got in the zone of realization of АТО, and in a number of cases – to improve an auditory function in this
category of patients.
5. The providing medical care to the patients with sensorineural violations caused by the acoustic trauma in military terms,
have certain stages and sequences. It is necessary to provide the sequence of medical and preventive measures on each stage.
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