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АНОТАЦІЯ 

Петрук Л.Г. «Діагностика і лікування сенсоневральних слухових та вести-

булярних порушень у осіб, які отримали акутравму в зоні проведення бойових 

дій». 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спе-

ціальністю 14.01.19 – отоларингологія. – ДУ «Інститут отоларингології ім. 

проф. О. С. Коломійченка НАМН України», Київ, 2021. 

Дисертація присвячена проблемі підвищення якості діагностики та ліку-

вання сенсоневральної приглухуватості та вестибулярних порушень при акут-

равмі, отриманій в зоні бойових дій.  

Мета роботи – підвищення якості діагностики та ефективності лікування 

сенсоневральних порушень слуху та вестибулярних розладів у хворих з акут- 

равмою, отриманою в реальних бойових умовах, шляхом визначення найбільш 

інформативних, в т.ч. об’єктивних критеріїв ауральних, екстраауральних та вес-

тибулярних порушень та вдосконалення їх комплексної терапії. 

Дисертація базується на аналізі комплексного клініко-інструментального 

дослідження стану слухової і вестибулярної систем та екстраауральних змін у 

653 пацієнтів з акутравмою, отриманою в реальних бойових умовах, та 15 прак-

тично здорових осіб контрольної групи. Аналіз даних проведено також з ураху-

ванням ступеня порушення слухової функції у відповідно розподілених групах 

1, 2 та 3. 

Методи дослідження: клінічні, психоакустичні (суб’єктивна аудіометрія в 

повному обсязі, в т.ч. в розширеному діапазоні частот), акустична імпедансоме-

трія, електрофізіологічні: реєстрація ОАЕ, КСВП та ДСВП, реоенцефалографія, 

електроенцефалографія; вестибулометрія; статистичні. 

Наукова новизна: В роботі дана характеристика стану різних відділів 

слухового аналізатора, вестибулярної системи та екстраауральних проявів у 

хворих з акутравмою, які постраждали в зоні бойових дій, що дозволило прове-

сти системний аналіз, виявити їх особливості та найбільш інформативні крите-

рії щодо покращення якості діагностики сенсоневральних та вестибулярних по-



2 
 
рушень у таких хворих, а також прогнозування тяжкості перебігу захворюван-

ня. 

За допомогою багатофакторного аналізу даних комплексного клініко-

інструментального обстеження доведено, що при бойовій акутравмі відбува-

ються ураження усіх – як периферичного (89,7%), так і центральних (100%) 

відділів слухового аналізатору, вестибулярної системи (94,9%, переважно 

центральний вестибулярний синдром 64,5%), а також мають місце виражені ек-

страауральні зміни (порушення мозкової гемодинаміки та біоелектричної акти-

вності головного мозку, 100%), та визначені їх характерні ознаки.  

 За даними суб’єктивної аудіометрії у хворих з сенсоневральними пору-

шеннями слухової функції, які отримали акутравму в зоні проведення бойових 

дій, найбільш часто спостерігаються асиметричні ураження (67,8%). Однобічні 

випадки склали 11,8%, двобічні – 88,2%. Найбільш розповсюдженим типом то-

нальної аудіометричної кривої у постраждалих в зоні бойових дій з акутравмою 

є низхідний, часто – обривчастий тип з найбільш вираженим підвищенням по-

рогів слуху до тонів у області 4-8 кГц (76,0%). Часто таке підвищення має ви-

гляд характерного «акутравматичного зубця» – у 46,3% відсотків серед усіх ви-

падків, та 60,8% від усіх випадків низхідного типу кривої. Визначено 6 типів 

тональних аудіометричних кривих, характерних для акутравматичного уражен-

ня слухової системи, дано їх детальний опис. 1-3 – низхідна, часто обривчаста 

крива з різним ступенем порушення слухової функції (1 початковий – 37,9%, 2 

помірний – 26,8%, 3 виражений – 11,2%); 4 – пологонизхідний, майже горизон-

тальний тип (18,1%); 5 – «ломана» крива, з «кархардтоподібним» зубцем 

(7,5%); 6 – ураження апікальної частини (1,8%). 

У військовослужбовців з акутравмою, отриманою в реальних бойових 

умовах, суб’єктивний вушний шум є провідною скаргою, що турбує 81,9% пос-

траждалих. Найчастіше серед усіх досліджуваних нами випадків спостерігався 

шум частотою 8 (33,9%), 6 (17,2%) та 1 (17,7 %) кГц, інтенсивністю 5 дБ над 

порогом чутності (63,6%), а у випадку більш тяжкої СНП – 10 дБ над порогом. 
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Показано, що при бойовій акутравмі відбувається ураження рецепторного 

відділу слухового аналізатора. Ознаки дисфункції рецепторного відділу слухо-

вого аналізатора у хворих з бойовою акутравмою за даними суб’єктивної ауді-

ометрії мали місце у 79,6%, за даними ОАЕ на частоті продуктів спотворення 

(DPOАE) об’єктивно підтверджено ушкодження зовнішніх волоскових клітин у 

89,7% випадків. 

Доведено важливу роль стану стовбуромозкових, підкоркових та коркових 

відділів слухового аналізатора у розвитку сенсоневральних порушень слуху при 

акутравмі, отриманій в реальних бойових умовах. Поглиблено наші уявлення 

про розвиток бойового акубаротравматичного ураження слухової системи та 

показано наявність прямого впливу акутравми на центральні відділи слухового 

аналізатора та ЦНС. 

За даними СВП у військовослужбовців, які отримали акутравму в зоні про-

ведення бойових дій, нами виявлені значні порушення у коркових, підкоркових 

і стовбуромозкових структурах слухового аналізатора, про що свідчать якісні та 

кількісні показники. Наявність змін в центральних відділах слухового аналіза-

тора підтверджує достовірне подовження ЛПП компонента P2 та N2 ДСВП, а 

також II, III, IV та V хвиль КСВП, та МПІ I-V відповідно. Так, ЛПП II хвилі 

КСВП у обстежуваних хворих склав (2,83±0,03) мс при контрольному значенні 

(2,67±0,03) мс (p<0,01), ЛПП V – (5,84±0,04) мс при нормі (5,56±0,03) мс 

(p<0,01); ЛПП компонента Р2 у пацієнтів з акутравмою склав (189,6±2,1) мс при 

значенні в контрольній групі (165,7±2,8) мс (P<0,01), а N2 – (299,4±2,5) мс при 

нормі – (252,5±3,6) мс (P<0,01). Порушення в коркових відділах слухового ана-

лізатора за даними ДСВП мали місце у всіх (100%) пацієнтів, причому практи-

чно у всіх (89,8%) обстежених нами військовослужбовців з акутравмою вияв-

лені зміни ЛПП «пізніх» компонентів P2 та N2 ДСВП. Зміни в стовбуромозко-

вих структурах слухового аналізатора мали місце за даними КСВП – в 98,4% 

обстежених нами військовослужбовців з бойовою акутравмою.  

За даними акустичної імпедансометрії виявлено зміни в показниках акус-

тичного рефлексу при бойовій акутравмі – зниження амплітуди АРВМ (53,6%), 
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асиметрія акустичного рефлексу (45,9%) та дисоціація з показниками тональної 

аудіометрії (57,1%), які є результатом впливу бойової акутравми та її характер-

ними ознаками, що надає їм важливого діагностичного значення. Що стосуєть-

ся кількісних показників АРВМ, то у всіх пацієнтів відбувається достовірні 

(p<0,01) зниженні амплітуди АРВМ у порівнянні з контрольною групою до 

(0,089±0,002) та навіть (0,061±0,003) см3, а також подовження показників пері-

одів зростання і дії порівняно з контролем. Більш вираженими такі зміни є у 

пацієнтів з більш значним зниженням слухової функції. 

Показано, що при бойовій акутравмі відбувається ураження вестибулярної 

системи у 94,9% бійців з акутравмою виявлено порушення вестибулярної фун-

кції. У бійців в 64,5 % випадків мала місце центральна вестибулярна дисфунк-

ція різного ступеня тяжкості, у 25,3 % – поєднана вестибулярна дисфункція. У 

12,1 % спостерігалася асиметрія експериментальних реакцій. При аналізі даних 

з урахуванням ступеня порушень слухової функції визначено, що прояви пору-

шень стато-кінетичної рівноваги посилювалися у пацієнтів з більш вираженою 

СНП та більш тяжкою акутравмою. Найбільший відсоток поєднаного ураження 

периферичного та центрального відділів вестибулярного аналізатора спостері-

гався у військовослужбовців з бойовою акутравмою 3-ї групи (54,5 %), а най-

менший – в 1-й – 15,4 %. Вираженість центральної вестибулярної дисфункції у 

військовослужбовців з акутравмою, отриманою в реальних бойових умовах 

знаходиться в певній залежності від тяжкості отриманої травми, в 1-й групі пе-

реважав перший ступінь тяжкості – (41,5 %), в 2-й групі – другий ступінь  

(30,8 %), у 3-й групі – третій (27,3 %) ЦВД.  

Показано, що при бойовій акутравмі мають місце виражені екстраауральні 

прояви, що свідчить про потужний системний генералізований вплив акубарот-

равматичного ураження в реальних бойових умовах, та визначені їх характерні 

ознаки. Особливістю є наявність атонічної кривої, нестійкого та зниженого то-

нусу мозкових судин, зменшення пульсового кровонаповнення в обох системах 

мозкового кровопостачання за даними РЕГ, перерозподіл основних ритмів з пі-

двищенням частки повільнохвильової тета- та дельта-активності та зниженням 
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вмісту альфа-хвиль в картині ЕЕГ. Проведені дослідження за даними реоенце-

фалографії у осіб з акутравмою, отриманою у зоні бойових дій, свідчать про 

наявність виражених порушень у мозковому кровообігу таких хворих, в т.ч до-

стовірними (Р<0,05; Р<0,01) змінами кількісних показників ДКІ, ДСІ, Рі. Так, 

середньостатистичне значення Рі у каротидній системі було достовірно меншим 

за норму і становило (0,76±0,02) (t=12,75, P<0,01) при нормі – (1,22±0,03); а у 

вертебрально-базилярній – (0,64±0,03) (t=12,72, P<0,01) при нормі – (1,18±0,03). 

У обстежених нами бійців переважають утруднення венозного відтоку, зни-

ження пульсового кровонаповнення, причому в обох системах мозкового кро-

вопостачання, нестійкий тонус мозкових судин переважно з тенденцією до 

зниження, що підтверджено аналізом як якісних, так і кількісних показників. 

Причому серед обстежених осіб значною була частка випадків з нестійким або 

зниженим тонусом мозкових судин, атонічні криві, зниження, часом різке, 

пульсового кровонаповнення в каротидній системі одночасно з вертебрально-

базилярною, на відміну від інших спостережень з сенсоневральними порушен-

нями слуху різного ґенезу.  

За даними ЕЕГ у військовослужбовців з бойовою акутравмою виявлено 

достовірні відмінності відсоткового вмісту основних ритмів ЕЕГ, насамперед 

зниженні частки α- та збільшенні Δ-ритму, від показників контрольної групи, 

особливо в скроневих і потиличних відведеннях як при фоновому запису, так і 

при функціональних навантаженнях. Так, на фоновому запису ЕЕГ при норма-

льному значені відсоткового вмісту α – ритму в контрольній групі (62,5±4,6) % 

в скроневому та (64,3±4,8) % потиличному відведенні, в групі хворих з акутра-

вмою відповідні показники склали (44,9±3,7) та (47,8±2,9) % відповідно, що до-

стовірно (Р<0,05) менше. Такі зміни об’єктивно свідчать про наявність функці-

ональних змін з боку центральної нервової системи у осіб, що отримали акут-

равму в реальних бойових умовах. Виражені ознаки подразнення діенцефаль-

них структур головного мозку, за нашими даними, були виявлені у 48,6% хво-

рих з акутравмою, отриманою в зоні проведення бойових дій, діенцефально-

стовбурових – у 33,7%, а медіобазальних – у 12,4%.  
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 Проведені дослідження сприяють поглибленню розуміння процесів, які 

відбуваються в різних відділах слухового та вестибулярного аналізаторів при 

акутравмі, отриманій в реальних бойових умовах.  

Практичне значення: Визначені найбільш інформативні характерні ознаки, 

в т.ч. об’єктивні, акутравматичного ураження слухового і вестибулярного ана-

лізаторів та екстраауральних змін в реальних бойових умовах за даними ком-

плексного клініко-інструментального обстеження, що дозволяє підвищити 

якість діагностики, в т.ч. ранньої та вирішення експертних питань. Такі критерії 

можуть бути застосовані для діагностики, в т.ч. ранньої і топічної, уражень 

слухової та вестибулярної систем, прогнозування перебігу та визначення тяж-

кості захворювання, оцінки ефективності лікувально-профілактичних заходів та 

вирішення експертних питань. До таких критеріїв належать: підвищення поро-

гів слуху на тони в області 4-8 кГц, а також 14 та 16 кГц; наявність і вираже-

ність «акутравматичного зубця», знижені ДП за методом Люшера в області 4 

кГц; порушення розбірливості мовного тесту, дискомфорт; характеристики 

суб’єктивного вушного шуму – високочастотний, 5-10 дБ над порогом; знижена 

амплітуда та асиметрія АРВМ, дисоціація показників; реєстрація ОАЕ на часто-

ті 4 кГц при відсутності реакції на інших; подовжені ЛПП ІІ, ІІІ, V та МПІ I-ІІІ 

та I-V КСВП та ЛПП «пізніх» компонентів ДСВП P2 і N2; збільшення ДСІ та 

зменшення Рі, утруднення венозного відтоку і різке зниження пульсового кро-

вонаповнення в обох системах мозкового кровопостачання, наявність атонічної 

кривої та нестійкого тонусу мозкових судин за даними РЕГ; перерозподіл осно-

вних ритмів ЕЕГ в напрямку збільшення відсоткового вмісту бета ритму та по-

вільних тета- і дельта-хвиль, водночас зменшення вмісту альфа активності, по-

дразнення діенцефально-стовбурових та медіобазальних структур головного 

мозку; наявність центральної вестибулярної дисфункції за даними вестибуло-

метрії. 

Вдосконалено підходи до комплексного лікування сенсоневральної приг-

лухуватості при акутравматичному ураженні слухового аналізатора та визначе-

ні критерії прогнозування його ефективності. Розроблені протоколи надання 
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медичної допомоги при бойовій акутравмі, які впроваджені в роботу медичних 

закладів у системі структур безпеки та оборони України. Консервативне ліку-

вання включає: кортикостероїди, ноотропи, судинні препарати, адаптогени, за-

спокійливі, метаболічні препарати, фізіотерапію (ультрафонофорез, ГБО). 

Розроблені методичні рекомендації щодо діагностики, лікування, експер-

тизи та профілактики сенсоневральної приглухуватості при акутравмі, затвер-

джені і впроваджені в практику інструктивним листом головного хірурга МО 

України. Розроблено і впроваджено в практику медичних закладів МО України, 

в т.ч. мобільних госпіталів, опитувальник з метою визначення груп ризику що-

до розвитку СНП при акутравмі та відповідального медичного сортування хво-

рих  

Розроблено і затверджено порядок надання допомоги військовослужбов-

цям з бойовою акутравмою на етапах медичної евакуації (ЕМЕ) – діагностичні 

ознаки, ким надається допомога, етапність і обсяг. Впроваджено в практику 

протокол надання допомоги військовослужбовцям з акубаротравмою на І, ІІ та 

ІІІ-V рівнях ЕМЕ. Клінічні протоколи введені в дію Наказом Командування 

Медичних Сил ЗСУ від 05.06.2020 року № 87. 

Результати проведених досліджень сприяють ранньому виявленню сенсо-

невральних порушень слухової та вестибулярної функції, а також підвищенню 

якості діагностики та ефективності лікування при акутравмі у хворих, які пост-

раждали в зоні бойових дій. 

Ключові слова: сенсоневральна приглухуватість, акутравма, слуховий 

аналізатор, вестибулярна система,  вестибулярна дисфунція, центральна нерво-

ва система, мозковий кровообіг. 
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SUMMARY 

Petruk LG "Diagnostics and treatment sensorineural hearing and vestibular dis-

turbances in patients with acoustic trauma in area of combat actions". – Manuscript. 

Dissertation for obtaining scientific degree of doctor of medical sciences by spe-

ciality – 14.01.19 – otorhinolaryngology (222 – Medicine) – State institution “O.S. 

Kolomiychenko Institute of Otolaryngology of National Academy of Medical 

Science of Ukraine”, Кyiv, 2021. 

The dissertation is devoted to the problem of improving the quality of diagnos-

tics and treatment of sensorineural hearing loss and vestibular disorders in cases 

when acoustic trauma received in the combat zone. 

The aim of the work is to improve the quality of diagnostics and effectiveness of 

treatment of sensorineural hearing disorders and vestibular disorders in patients with 

acoustic trauma obtained in real combat conditions, by identifying the most informa-

tive, including objective criteria for aural, extraaural and vestibular disorders and im-

proving it's complex therapy. 

The dissertation is based on the analysis of a comprehensive clinical and instru-

mental study of the state of the auditory and vestibular systems and extraaural 

changes in 653 patients with acoustic trauma obtained in real combat conditions, and 

15 practically healthy individuals of the control group. The data were also analyzed 

taking into account the degree of auditory dysfunction in the distributed groups 1, 2 

and 3, respectively. 

Research methods: clinical, psychoacoustic (subjective audiometry in full vo-

lume, including in the extended frequency range), acoustic impedancometry, electro-

physiological: registration of OAE, long-latency HEP and short-latence HEP, rheoen-

cephalography, electroencephalography; vestibulometry; statistical. 

Scientific novelty: the paper describes the state of various parts of the auditory 

analyzer, vestibular system and extraaural manifestations in patients with acoustic 

trauma who suffered in the combat zone, which allowed us to conduct the systematic 

analysis, identify its main features and find the most informative criteria for improv-

ing the quality of diagnostics of sensorineural and vestibular disorders in such pa-



9 
 
tients, as well as predicting the severity of the disease. 

 Using the multifactorial analysis of data of complex clinical and instrumental 

inspection was proved that when a combat acoustic trauma occurs there are defeats of 

all - both peripheral (89,7%), and the central (100%) departments of the auditory ana-

lyzer, vestibular system (94,9%, mainly central vestibular syndrome 64.5%), and 

there are also significant extraaural changes (disorders of cerebral hemodynamics and 

functional changes of the CNS, 100%), and it's characteristic features were identified. 

According to subjective audiometry data, patients with sensorineural auditory 

disorders who received acoustic trauma in the combat zone the asymmetric lesions 

were most often observed (67.8%). Unilateral cases were observed in 11.8%, bilateral 

cases – 88.2%. The most common type of tonal audiometric curve in victims of war 

zones with acoustic trauma is the descending, often fragmentary type with the most 

significant increase in hearing thresholds to tones in the region of 4-8 kHz (76.0%). 

Often, such increase has the form of a characteristic "acoutraumatic wave" – in 

46.3% of all cases, and 60.8% of all cases of a descending curve type. 6 types of tonal 

audiometric curves characteristic for acoustic traumatic damage to the auditory sys-

tem were identified, and it's detailed description was given. 1-3 – descending, often 

ragged curve with varying degrees of auditory dysfunction (1 initial – 37.9%, 2 mod-

erate – 26.8%, 3 significant – 11.2%); 4 – gentle, almost horizontal type (18.1%); 5 - 

"broken" curve, with a "carhardt-like" wave (7.5%); 6-damage to the apical part 

(1.8%). 

Servicemen with acoustic trauma obtained in real combat conditions, had the 

subjective ear noise as the leading complaint in 81.9% of suffered. Most often among 

all the studied cases noise was observed with a frequency of 8 (33,9%), 6 (17,2%) 

and 1 (17.7 %) kHz, with an intensity of 5 dB above the audibility threshold (63.6%), 

and in the case of more severe SNP – 10 dB above the threshold 

It is shown that when combat acutrauma occurs, the receptor part of the auditory 

analyzer get affected. Signs of dysfunction of the receptor part of the auditory ana-

lyzer in patients with combat acoustic trauma according to subjective audiometry data 

occurred in 79.6%, according to the OAE, damage of external hair cells was objec-
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tively confirmed at the frequency of distortion products (DPOAE) in 89.7% of cases. 

 The important role of the state of the brainstem, subcortical and cortical de-

partments of the auditory analyzer in the development of sensorineural hearing dis-

orders in acoustic trauma obtained in real combat conditions has been proved. Our 

knowledges of the development of combat acoustic and barotraumatic damage of the 

auditory system was deepened and the presence of a direct effect of acoustic trauma 

on the central parts of the auditory analyzer and the central nervous system was 

shown. 

According to the HEP data, we found significant violations in the cortical, sub-

cortical and brain stem structures of the auditory analyzer in servicemen who re-

ceived acoustic trauma in the combat zone, that were proved by qualitative and quan-

titative indicators. The presence of changes in the central parts of the auditory ana-

lyzer confirms a significant elongation of the LPP component P2 and N2 of the long-

latency HEP, as well as II, III, IV and V waves of the long-latency HEP, and IPI I-V, 

respectively. Thus, LPP II of the short-latency HEP wave in the examined patients 

was (2.83±0.03) ms at the control value (2.67±0.03) ms (p<0.01), LPP V – 

(5.84±0.04) ms at the norm (5.56±0.03) ms (p<0.01); LPP of the P2 component in 

patients with acoustic trauma was (189.6±2.1) ms at the value in the control group 

(165.7±2.8) ms (p<0.01), and N2 – (299.4±2.5) ms at normal – (252.5±3.6) ms 

(p<0.01). Violations in the cortical parts of the auditory analyzer according to the 

long-latency HEP data occurred in all (100%) patients, and almost all (89.8%) of the 

servicemen examined with acoustic trauma revealed changes in the LPP of the "late" 

components P2 and N2 of the long-latency HEP. Changes in the brain stem structures 

of the auditory analyzer occurred according to short-latency HEP data - in 98.4% of 

the servicemen examined with combat acutrauma. 

According to the data of acoustic impedancometry, changes in the indicators of 

the acoustic reflex in cases with combat acoustic trauma were revealed - a decrease in 

the amplitude of the ARIM, asymmetry of the acoustic reflex and dissociation with 

the indicators of tonal audiometry, which were the result of the influence of combat 

acoustic trauma and were its characteristic features, which gives an important diag-
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nostic value. As for the quantitative parameters of ARIM, all patients had a signifi-

cant (p<0.01) decrease in the amplitude of ARIM compared to the control group, as 

well as an extension of the indicators of growth and action periods compared to the 

control group. Such changes were more severe in patients with more significant de-

crease in auditory function. 

It was shown that when combat acoustic trauma occurs, the vestibular system 

was affected in 94.9% of fighters with acoustic trauma and the vestibular function 

disorders were detected. Fighters had central vestibular dysfunction of varying de-

grees of severity in 64.5% of cases, and combined vestibular dysfunction in 25.3%. 

Asymmetry of experimental reactions was observed in 12.1%. When analyzing the 

data, taking into account the degree of auditory function disorders, it was determined 

that the manifestations of stato-kinetic balance disorders increased in patients with 

more significant SNHL and more severe acoustic trauma. The highest percentage of 

combined lesions of the peripheral and central parts of the vestibular analyzer was 

observed in military personnel with combat acoustic trauma of group 3 (54.5 %), and 

the lowest in 1 - 15.4 %. The severity of central vestibular dysfunction in military 

personnel with acoustic trauma received in real combat conditions is somewhat de-

pendent on the severity of the injury, in group 1 the first degree of severity prevailed 

– (41.5%), in group 2 – the second degree (30.8%), in group 3 – the third (27.3 %) 

CVD. 

It was shown that when combat acoustic trauma occered there were significant 

extraaural manifestations, which indicates about powerful systemic generalized effect 

of acoustic and barotraumatic damage in real combat conditions, and the main cha-

racteristic features were determined. The special features were the presence of an 

atonic curve, unstable and reduced tone of brain vessels, a decrease in pulse blood 

supply in both systems of cerebral blood supply according to reoencephalography 

data, a redistribution of basic rhythms with an increase in the proportion of slow - 

wave teta and delta activity and a decrease in the content of alpha waves in the EEG 

picture. 

Studies based on rheoencephalography data in individuals with acoustic trauma 
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obtained in the war zone indicate the presence of significant disorders in the cerebral 

circulation in such patients, including significant (p<0.05; p<0.01) changes in the 

quantitative indicators of DKI, DSI, Ri. Thus, the average value of Ri in the carotid 

system was significantly decreased than normal and was (0.76±0.02) (t=12.75, 

P<0.01) at normal – (1.22±0.03); and in vertebral-basilar – (0.64±0.03) (t=12.72, 

P<0.01) at normal – (1.18±0.03). Amongst the examined servicemen the difficulties 

in venous outflow fighters were dominated by, a decrease in pulse blood filling, and 

in both systems of cerebral blood supply, unstable tone of brain vessels mainly with a 

tendency to decrease, which was confirmed by the analysis of both qualitative and 

quantitative indicators. Moreover, among the examined individuals, there were a sig-

nificant proportion of cases with unstable or reduced cerebral vascular tone, atonic 

curves, a decrease, sometimes sharp, in pulse blood filling in the carotid system as 

well as in vertebral-basilar, in contrast to other observations with sensorineural hear-

ing disorders of various origins. 

According to EEG data examination of military personnel with combat acoustic 

trauma revealed significant differences in the percentage of the main EEG rhythms, 

primarily the decrease in the proportion of α- and an increase in Δ-rhythm, from the 

indicators of the control group, especially in the temporal and occipital leads both 

during background recording and under functional loads. Thus, on the background 

EEG recording with a normal value of the percentage of α-rhythm in the control 

group (62.5±4.6) % in the temporal and (64.3±4.8) % occipital leads, in the group of 

patients with acoustic trauma, the corresponding indicators were (44.9±3.7) and 

(47.8±2.9) %, respectively, which were significantly (P<0.05) decreased. Such 

changes objectively indicate the presence of functional changes on the part of the 

central nervous system in individuals who received acoustic trauma in real combat 

conditions. According to our data, significant signs of irritation of the diencephalic 

structures of the brain were found in 48.6% of patients with acoustic trauma received 

in the combat zone, diencephalic-brainstem – in 33.7%, and mediobasal – in 12.4%. 

The conducted research contributes to a deeper understanding of the processes 

that occur in various parts of the auditory and vestibular analyzers when the acoustic 
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trauma obtained in real combat conditions. 

Practical significance: the most informative features were identified, including 

objective, acoustic traumatic lesions of the auditory and vestibular analyzers and 

extraaural changes according to the comprehensive clinical and instrumental exami-

nation that allows to improve the quality of diagnostics, including early diagnostics 

and solving expert issues. Such criteria can be used to diagnostics, including early 

and topical, lesions of the auditory and vestibular systems, predict the course and de-

termine the severity of the disease, evaluate the effectiveness of therapeutic and pre-

ventive measures, and solve expert questions. These criteria include: increased hear-

ing thresholds to tones in the region of 4-8 kHz, as well as 14 and 16 kHz; the pres-

ence and severity of the "acutraumatic wave", reduced DT according to the Lusher 

method in the region of 4 kHz; speech test intelligibility disorder, discomfort; charac-

teristics of subjective ear noise – high frequency, 5-10 dB above the threshold; re-

duced amplitude and asymmetry of ARVM, dissociation of indicators; registration of 

OAE at a frequency of 4 kHz in the absence of response to others; prolonged LPP II, 

III, V and MPI I-III and I-V short-latence HEP and LPP "late" components of long-

latence HEP P2 and N2; increase DSI and decrease Ri, difficulty in venous outflow 

and a sharp decrease in pulse blood supply in both systems of cerebral blood supply, 

the presence of an atonic curve and unstable tone of cerebral vessels according to 

REG data; redistribution of the main EEG rhythms in the direction of increasing the 

percentage of beta rhythm and slow theta and delta waves, while reducing the content 

of alpha activity, irritation of diencephalic - stem and mediobasal structures of the 

brain; the presence of central vestibular dysfunction according to vestibulometry data.  

The conducted research contributes to a deeper understanding of the processes 

that occur in various parts of the auditory and vestibular analyzers in acoustic trauma 

obtained in real combat conditions and criteria for predicting its effectiveness were 

defined. Approaches to the complex treatment of sensorineural hearing loss due to the 

combat acoustic trauma have been improved. Protocols and the procedure for provid-

ing medical care for servicemen with combat trauma during the stages of medical 

evacuation (EME) have been developed and implemented in the work of medical in-
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stitutions in the system of security and defense structures of Ukraine. Conservative 

treatment includes: corticosteroids, nootropics, vascular drugs, adaptogens, sedatives, 

metabolic drugs, physical therapy (ultraphonophoresis, HBO). 

Methodological recommendations for the diagnostics, treatment, examination 

and prevention of sensorineural hearing loss in acoustic trauma have been developed, 

approved and put into practice by the instructional letter of the chief surgeon of the 

Ministry of defense of Ukraine. A questionnaire has been developed and imple-

mented in the practice of medical institutions of the Ministry of defense of Ukraine, 

including mobile hospitals, to determine risk groups for the development of SNHL in 

acoustic trauma and responsible medical sorting of patients 

The procedure for providing assistance for military personnel with combat trau-

ma at the stages of medical evacuation (EME) has been developed and approved - 

diagnostic signs, who provides assistance, stages and scope. A protocol for providing 

assistance to military personnel with acoustic and barotrauma at the I, II and III-V 

levels of EME has been introduced into practice. Clinical protocols were put into ef-

fect by Order №. 87 by the Command of the Medical Forces of the Armed Forces of 

Ukraine dated 05.06.2020.The results of the research contribute to the early detection 

of disorders of auditory and vestibular function in cases when acoustic trauma ob-

tained in the area of combat actions occurs and improve the quality of diagnostics and 

effectiveness of treatment. 

  

Key words: sensorineural hearing loss, acoustic trauma, auditory analyzer, ves-

tibular system, vestibular dysfunction, central nervous system, cerebral circulation. 
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ВСТУП 

 

Актуальність проблеми.  

Вплив звуків високої інтенсивності – акутравма, може викликати значне 

ушкодження слухової системи. Акубаротравма – специфічне ураження слухової 

системи внаслідок дії звуків високої інтенсивності, нерідко у поєднанні з удар-

ною хвилею. Однак, дослідження, присвячені акутравмі, не чисельні [31, 209, 

219, 266, 268 та ін].  

На жаль, частота виникнення акутравми у нашій країні у зв’язку з ситуаці-

єю на сході України збільшується, зросли випадки пошкодження слухової сис-

теми внаслідок мінно-вибухової та інших варіантів військової травми. В умовах 

збройного конфлікту на сході України акубаротравма складає 6,6-7,1 % в зага-

льній структурі бойових санітарних втрат [24]. 

Питання військової медицини, зокрема діагностики та лікування порушень 

слухової функції, пов’язаних з акутравмою, акубаротравмою, в тому числі 

отриманою в реальних бойових умовах, набули великої актуальності [10, 11, 13, 

24, 25, 45, 59, 66, 81, 82, 134 та ін.]. При цьому важливо запобігти розвитку тя-

жких ушкоджень з боку слухової та вестибулярної систем, а також прогресу-

вання сенсоневральних та вестибулярних порушень, які можуть призвести до 

інвалідизації хворих. Акубаротравматичне ураження характеризується систем-

ним впливом на увесь організм людини, а не тільки на слухову систему, і знач-

но погіршує якість життя та загальний стан пацієнтів, а також ускладнюють пе-

ребіг захворювань у пацієнтів з контузійно-комоційним синдромом, розладами 

адаптації, гострою реакцією на стрес, посттравматичним стресовим розладом 

(ПТСР) та іншими порушеннями нервової системи та психо-емоційної сфери 

В наш час з’явилися зовсім нові умови ведення військових дій, нове поту-

жне озброєння, удосконалюються і з’являються нові сучасні діагностичні мож-

ливості, насамперед – об’єктивні методи дослідження, нові підходи до діагнос-

тики та лікування порушень у слуховому та вестибулярному аналізаторах, а та-

кож нові досягнення фармацевтичної промисловості. В цьому плані дуже важ-
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ливе застосування об’єктивних методів дослідження стану слухового аналізато-

ра, які дозволяють виявити ранні зміни в різних відділах слухового аналізатора 

та об’єктивно оцінити їх вираженість. Застосування об’єктивних методів має 

велике значення в плані вирішення експертних питань, визначення та 

об’єктивізації тяжкості перебігу захворювання у пацієнтів із зони бойових дій. 

Отже пошук нових підходів до діагностики та лікування слухових сенсо-

невральних та вестибулярних порушень, отриманих у реальних бойових умо-

вах, обґрунтованих даними комплексного обстеження з застосуванням сучас-

них методик є надзвичайно актуальним. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами 

Дисертація є складовою частиною науково-дослідної роботи Державної 

установи «Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка» № держреєс-

трації 0115U002828 та 0118U000194. 

 Мета роботи – підвищення якості діагностики та ефективності лікування 

сенсоневральних порушень слуху та вестибулярних розладів у хворих з акутра-

вмою, отриманою в реальних бойових умовах, шляхом визначення найбільш 

інформативних, в т.ч. об’єктивних критеріїв ауральних, екстраауральних та вес-

тибулярних порушень та вдосконалення їх комплексної терапії. 

Завдання дослідження: 

1. Вивчити порушення слухової функції за даними суб’єктивної аудіометрії 

у повному обсязі, в тому числі – у розширеному діапазоні частот у хворих з 

акутравмою, отриманою в бойових умовах.  

2. Дослідити стан рецепторних структур слухового аналізатора за даними 

ОАЕ у хворих з акутравмою, отриманою в бойових умовах.  

3. Дослідити порушення у центральних відділах слухового аналізатора за 

даними КСВП та ДСВП у хворих з акутравмою, отриманою в реальних бойових 

умовах.  

4. Дослідити дані акустичної імпедансометрії у хворих з акутравмою, які по-

страждали в зоні проведення бойових дій.  
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5. Дослідити стан вестибулярного аналізатору у хворих з акутравмою, отри-

маною в реальних бойових умовах.  

6. Дослідити стан біоелектричної активності головного мозку за даними еле-

ктроенцефалографії у хворих з акутравмою, отриманою в бойових умовах.  

7. Визначити характер порушень церебральної геодинаміки за даними реое-

нцефалографії у хворих з акутравмою, які постраждали в зоні проведення бойо-

вих дій. 

8. Визначити найбільш інформативні показники комплексного клініко-

інструментального обстеження у досліджуваних хворих з бойовою акутравмою 

щодо підвищення якості діагностики кохлеовестибулярних порушень, прогно-

зування перебігу захворювання та ефективності лікування 

9. На основі аналізу даних комплексних обстеження запропонувати підходи 

до лікування слухових та вестибулярних порушень у хворих з акутравмою, 

отриманою в реальних бойових умовах, та профілактики тяжких сенсоневраль-

них порушень. 

10. Розробити рекомендації по наданню медичної допомоги військово-

службовцям з акутравмою, отриманою в реальних бойових умовах, на етапах 

медичної евакуації.  

 Об’єкт дослідження – сенсоневральні порушення слухової функції, по-

рушення вестибулярної функції, зміни біоелектричної активності головного мо-

зку, гемодинамічні порушення при акутравмі, отриманій в бойових умовах. 

 Предмет дослідження – дані клінічного обстеження, результати аудіоме-

тричного дослідження (суб’єктивна аудіометрія у повному обсязі, в тому числі 

– у розширеному діапазоні частот), акустичної імпедансометрії, реєстрації 

ОАЕ, СВП, РЕГ, ЕЕГ, вестибулометрії 

 Методи: клінічні (аналіз скарг, даних анамнезу, отоларингологічний 

огляд), психоакустичні (суб’єктивна аудіометрія в повному обсязі – тональна 

порогова, в т.ч. у розширеному діапазоні частот, надпорогова, мовна, акуметрія, 

камертональні досліди); об’єктивні методи обстеження слухової системи – аку-

стична імпедансометрія (динамічна тимпанометрія та реєстрація АРВМ); 
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об’єктивні електрофізіологічні методи обстеження слухової системи: реєстрація 

ОАЕ на частоті продуктів спотворення для оцінки стану рецепторного відділу 

слухового аналізатора, реєстрація КСВП та ДСВП для оцінки стану централь-

них відділів слухового аналізатора; реоенцефалографія для оцінки функціона-

льного стану мозкового кровообігу; електроенцефалографія для оцінки біоелек-

тричної активності головного мозку; вестибулометрія (комплекс методик) для 

оцінки вестибулярної функції; статистичні. 

Наукова новизна.  

За допомогою багатофакторного аналізу даних комплексного клініко-

інструментального обстеження доведено, що при бойовій акутравмі відбува-

ються ураження усіх – як периферичного (дисфункцію рецепторного відділу 

підтверджено за даними суб’єктивної аудіометрії в 79,6%, за даними 

об’єктивного методу ОАЕ – в 89,7% випадків), так і центральних (стобуромоз-

кового – за даними КСВП – у 98,4%, коркового – за даними ДСВП – 100%, під-

коркового – у 89,8%) відділів слухового аналізатору.  

Поглиблено наші уявлення про розвиток бойового акубаро-травматичного 

ураження слухової системи та показано наявність прямого впливу акутравми на 

центральні відділи слухового аналізатора та ЦНС: ураження центральних відді-

лів слухового аналізатора даними СВП та порушення біоелектричної активності 

за даними ЕЕГ виявлено у всіх 100% обстежених. Про це свідчили достовірні 

(p<0,01) подовження часових характеристик ЛПП II хвилі КСВП до 2,83±0,03 

мс; ЛПП V – до 5,84±0,04 мс; ЛПП компонента Р2 ДСВП – до 189,6±2,1 мс; а N2 

– 299,4±2,5 мс, а також достовірні (p<0,01) зміни відсоткового вмісту основних 

ритмів ЕЕГ.  

Показано важливу роль стану центральних відділів слухового аналізатора 

у розвитку сенсоневральних порушень слуху при акутравмі, отриманій у зоні 

проведення бойових дій, зі збільшенням дисфункції у центральних відділах 

слухового аналізатора мають місце достовірно (p<0,05) більш виражене зни-

ження слухової функції, Так, ЛПП V хвилі КСВП становив в 1-й групі 

5,72±0,02 мс; в 2-й групі – 5,82±0,02 мс, в 3-й групі – 5,93±0,04 мс; ЛПП компо-
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нентів P2 і N2 ДСВП в 1-й групі становив 178,24±2,01 і (284,2±1,9; в 2-й групі – 

186,2±2,3 і 292,3±2,8 мс; в 3-й групі – 191,3±3,2 та 301,1±4,3 мс, відповідно 

(p<0,01). 

Показано, що при бойовій акутравмі мають місце виражені екстраауральні 

прояви: порушення мозкової гемодинаміки та біоелектричної активності голов-

ного мозку у 100% та порушення вестибулярної системи у 94,5% випадків (на-

самперед, у вигляді центрального вестибулярного синдрому (64,5%)), що свід-

чить про потужний системний генералізований вплив акубаротравматичного 

ураження в реальних бойових умовах, та визначено їх характерні ознаки. Особ-

ливістю є наявність нестійкого судинного тонусу (58,92 %), атонічних кривих 

(18,75%) та зниження пульсового кровонаповнення у обох системах мозкового 

кровообігу (48,66%) за даними РЕГ, що є характерною ознакою бойової акутра-

вми і суттєво відрізняється від випадків СНП іншого ґенезу. За даними ЕЕГ має 

місце перерозподіл відсоткового вмісту основних ритмів: достовірні (р<0,05) 

підвищення частки повільнохвильової активності – дельта-ритму до 19,5±1,5 %, 

тета-ритму – до 18,7±1,4 %, зниження відсоткового вмісту альфа-ритму до 

33,1±2,51 %. У пацієнтів з більш вираженим порушенням слухової функції спо-

стерігаються достовірно (р<0,05) більш суттєві зміни ЕЕГ картини та показни-

ків РЕГ. 

Доведено, що порушення церебральної гемодинаміки у хворих з акутрав-

мою, отриманою в реальних бойових умовах, створює підґрунтя для розвитку 

порушень у центральних відділах слухового аналізатора, що доведено матема-

тичними методами кореляційного аналізу: найбільш виражена зворотна коре-

ляція (r=-0,527, mr=0,068) спостерігається між величинами Рі в вертебрально-

базилярному басейні, що характеризує стан пульсового кровонаповнення, та 

тривалістю міжпікового інтервалу І-V КСВП, який інтегративно відображає 

функціональний стан стовбуромозкових структур слухового аналізатора – чим 

менше кровонаповнення в вертебрально-базилярній системі, тим більш глибокі 

зміни спостерігаються у стовбуромозкових структурах слухового аналізатора за 

даними КСВП. 
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Дана характеристика стану різних відділів слухового аналізатора, вестибу-

лярної системи та екстраауральних проявів у хворих з акутравмою, які постра-

ждали в зоні бойових дій, та проведено їх системний аналіз, що дозволило ви-

явити їх особливості та найбільш інформативні критерії щодо покращення яко-

сті діагностики сенсоневральних та вестибулярних порушень у таких хворих, а 

також прогнозування тяжкості перебігу захворювання. 

Визначено прогностично несприятливі ознаки, в т.ч. об’єктивні, акутрав-

матичного ураження слухової системи: тривалі оглушення, закладеність вух, 

запаморочення після акутравми, підвищення порогів слуху на тони в області 4-

8 кГц; наявність і вираженість «акутравматичного зубця»; знижені ДП за мето-

дом Люшера в області 4 кГц до 0,78±0,03 дБ (Р<0,05); порушення розбірливості 

мовного тесту, дискомфорт; високочастотний суб’єктивний вушний шум 5-10 

дБ над порогом; асиметрія та дисоціація показників АРВМ, зниження його ам-

плітуди до 0,061±0,003 см3 (p<0,01); подовжені ЛПП ІІ КСВП до 2,91±0,02 мс; 

V – до 5,93±0,04 мс та МПІ I-V – до 4,23±0,04 мс; ЛПП «пізніх» компонентів 

ДСВП P2 і N2 – до 191,3±3,2 та 301,1±4,3 мс, відповідно (Р<0,05). 

Проведені дослідження сприяють поглибленню розуміння процесів, які ві-

дбуваються в різних відділах слухового та вестибулярного аналізаторів при 

акутравмі, отриманій в реальних бойових умовах, та механізмів їх розвитку.  

Практичне значення. 

Визначено найбільш інформативні характерні ознаки, в т.ч. об’єктивні, 

акутравматичного ураження слухової та вестибулярної систем за даними ком-

плексного клініко-інструментального обстеження, що дозволяє підвищити 

якість їх діагностики, в т.ч. ранньої, та вирішення експертних питань.  

Вдосконалено підходи до комплексного лікування сенсоневральної приг-

лухуватості при акутравматичному ураженні слухового аналізатора та визначе-

но критерії прогнозування його ефективності.  

Розроблено протоколи надання допомоги при бойовій акутравмі, які впро-

ваджено в роботу медичних закладів у системі структур безпеки та оборони 

України. Розроблені методичні рекомендації щодо діагностики, лікування, екс-
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пертизи та профілактики сенсоневральної приглухуватості при акутравмі, за-

тверджені і впроваджені в практику інструктивним листом головного хірурга 

МО України. 

Розроблено і впроваджено в практику медичних закладів МО України, в 

т.ч. мобільних госпіталів, опитувальник з метою визначення груп ризику щодо 

розвитку СНП при акутравмі та відповідального медичного сортування хворих. 

Розроблено порядок надання допомоги військовослужбовцям з бойовою 

акутравмою на етапах медичної евакуації (ЕМЕ) – діагностичні ознаки, ким на-

дається допомога, етапність і обсяг, які затверджені та впроваджені в практику. 

Клінічні протоколи надання допомоги військовослужбовцям з акубаротравмою 

на І, ІІ та ІІІ-V-му рівнях ЕМЕ введені в дію Наказом Командування Медичних 

Сил ЗСУ від 05.06.2020 року № 87. 

Результати проведених досліджень сприяють ранньому виявленню сенсо-

невральних слухових та вестибулярних порушень, а також підвищенню якості 

діагностики та ефективності лікування при бойовій акутравмі. 

Особистий внесок здобувача. Автором роботи самостійно виконані аналіз 

даних літератури, відбір хворих, клінічний огляд, обстеження. Визначені на-

прямки і завдання досліджень, проведено інструментальні обстеження та аналіз 

їх результатів. Автор особисто провела статистичний аналіз отриманих резуль-

татів дослідження, самостійно написала всі розділи дисертації, сформулювала 

висновки і практичні рекомендації. 

Впровадження в практику. Результати проведених досліджень впрова-

джені в роботі лабораторії голосу та слуху Державної установи “Інститут ото-

риноларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України” (Київ), клініч-

ного підрозділу ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І.Кундієва НАМН Украї-

ни», клініки отоларингології Національного Військово-медичного клінічного 

центру «Головний військовий клінічний госпіталь» МО України (Київ), відді-

лення оториноларингології Військового Медичного клінічного центру Півден-

ного регіону (м. Одеса), кафедри дитячої оториноларингології, аудіології та фо-

ніатрії НМАПО ім. П.Л.Шупика (Київ), 61 мобільного госпіталя ЗС України. 
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Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації пред-

ставлені на ХІІ З’їзді оториноларингологів України (2015), VIII З’їзді оторино-

ларингологів Республіки Беларусь (2016), щорічних традиційних весняних 

конференціях Українського наукового медичного товариства лікарів-

отоларингологів (2016, 2017, 2018, 2019), щорічних традиційних осінніх конфе-

ренціях Українського наукового медичного товариства лікарів-отоларингологів 

(2015, 2016, 2017, 2018, 2019), X Kongres Polonii Medycznej (2019); III Swiatowy 

Zjazd Lekarzy polskich (2019), Міжнародному медичному Форумі (2015, 2016, 

2017, 2018, 2019), VIII міжнародному медичному конгресі (2019)  

Публікації. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 37 науко-

вих праць, в т.ч. 3 закордонні. У їх складі 28 статей в спеціалізованих фахових 

виданнях, у тому числі 2 в іноземних виданнях, з яких 1 одноосібна, 1 патент на 

корисну модель, 3 методичні посібники, один з яких – англійською мовою, 5 

тез наукових конференцій, з яких 2 іноземні. 

Об’єм та структура роботи. Дисертацію викладено українською мовою на 

357 сторінках машинописного тексту. Робота складається з титульного аркуша, 

анотації, змісту, переліку умовних скорочень, огляду літератури, матеріалів і 

методів дослідження, 4 розділів, що відображають результати власних дослі-

джень, аналізу та узагальнення одержаних результатів, висновків, практичних 

рекомендацій та списку з 305 використаних літературних джерел. Роботу ілюс-

тровано 63 таблицями і 74 рисунками. 
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РОЗДІЛ 1 

ОГЛЯД ДАНИХ ЛІТЕРАТУРИ 

 

1.1. Вплив імпульсних звуків на слуховий аналізатор та системи ор-

ганізму людини 

 

Проблема діагностики і лікування сенсоневральної приглухуватості 

(СНП) обіймає одне з чільних місць серед досліджень у отоларингології. 

Cенсоневральна (перцептивна) приглухуватість - порушення функцій звукосп-

рийняття, що відображає ураження слухового аналізатора на ділянці від рецеп-

тора до слухової зони кори головного мозку. СНП – це самостійне поліетіологі-

чне захворювання зі складним патогенезом.  

Важливість питань діагностики, лікування, профілактики і реабілітації 

хворих з приглухуватістю багато в чому визначається і тим, що CHT відносить-

ся до числа соціально значущих захворювань, оскільки слух є однією з найваж-

ливіших функцій організму, що забезпечують розвиток людини і його комуні-

кативну адаптацію в суспільстві [8]. 

 Сенсоневральні порушення слуху значною мірою відбиваються на якості 

життя пацієнтів, такі порушення мають велике соціальне значення [3]. 

В наш час у світі, за даними ВООЗ, нараховується близько 466 млн лю-

дей, які мають порушення слухової функції. Якщо не прийняти ніяких мір, до 

2030 р інвалідізуючі ватрати слуху матимуть майже 630 мільйонів людей, до 

2050 р їх число може скласти понад 900 мільйонів. 

Причинами росту захворюваності на СНП автори вважають порушення 

екології, дію шуму, інфекційні захворювання (особливо грип та аденовірусні 

інфекції), зростання поширеності серцево-судинних та неврологічних захворю-

вань та нераціональне призначення ототоксичних препаратів, збільшенням се-

редньої тривалості життя, а отже потенціальної кількості осіб з пресбіакузисом, 

техногенними факторами, зокрема, шумом та радіацією [61, 94, 98, 182, 193, 

197, 205, 224, 225, 233, 236, 264, 284, 295, 301] 
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Етіологія ураження слухового аналізатора дуже різноманітна. Розвиток 

СНП може бути пов'язаний з судинною патологією головного мозку атероскле-

ротичної, гіпертонічної, дисметаболічної, вертеброгенної, травматичної приро-

ди, внаслідок ототоксичного впливу фармацевтичних препаратів, спадкових 

факторів, токсичного впливу, та ін. У ряді випадків розвиток патології слухово-

го аналізатора виникає в результаті впливу звуків, в т.ч. акустичної травми гос-

трої або хронічної, поєднаного впливу різних чинників фізичної природи та ін. 

Питанням етіології і патогенезу СНП присвячено багато робіт [67, 88, 97, 180, 

189, 196, 200, 216, 232, 234, 261, 276, 293, 299], в т.ч. експериментальних [38, 

93, 202, 228]. 

В сучасному житті шум такої інтенсивності, яка створює дискомфорт і 

больові відчуття, зустрічається досить часто. Небезпечно гучні звуки оточують 

нас постійно. Зокрема, несприятливий вплив на орган слуху спричиняють такі 

звуки: 

1. Викликають больові відчуття: 

- 150 дБ - піки в рок-музиці; 

- 140 дБ - постріл гармати, запуск ракети; 

- 130 дБ - відбійний молоток; 

- 120 дБ - рок-музика на відстані 1-2 м, багатосмугові магістралі. 

2. Надзвичайно гучні: 

- 100-110 дБ - рок-концерт у залі, шум реактивного двигуна; 

- 106 дБ - ударні установки, литаври; 

- 90 дБ газонокосарка. 

3. Гучні: 

- 80 дБ - шум вулиці; 

- 70 дБ - пилосос, наводять дані Ю.В. Левина і співавт. (2013) [75]. 

Дослідники приділяють велику увагу впливу факторів техногенного по-

ходження на стан слухового аналізатора. Хронічному впливу акустичних под-

разників на орган слуху, зокрема дії промислового шуму на слухову систему 

робітників шумових виробництв на промислових підприємствах, присвячена 
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велика кількість робіт [5, 96, 106, 121, 181, 190, 198, 207, 220, 230, 247, 269, 279, 

288, 296]. 

Слід зауважити, що етіологічна роль шумового фактора у розвитку про-

фесійної приглухуватості зараз не викликає сумніву, проте механізм розвитку 

цієї патології постійно доповнюється новими даними. Це дуже складний, не ви-

вчений остаточно процес. 

За даними ВООЗ (2004), професійна приглухуватість займає друге місце у 

переліку професійних захворювань у багатьох країнах світу. У структурі про-

фесійної захворюваності України професійна сенсоневральна приглухуватість 

(ПСНП) займає четверте місце [72]. Проте, відомо, що реальна поширеність 

ПСНП істотно вища. Офіційна статистика на сьогодні не відображає реальний 

стан проблеми в силу різних причин як медичного, так і соціального характеру. 

Дані літератури свідчать, що в економічно розвинених країнах світу про-

фесійна приглухуватість не тільки займає одне з провідних місць у структурі 

професійних захворювань, але й характеризується неухильним зростанням. 

Протягом останніх 20 років у структурі професійних захворювань у Норвегії, 

Фінляндії, Німеччини, Угорщини, Польщі ПСНП займає перше місце (більше 

20%), а у Франції - 2-3 місця [29]. 

Т.В. Золотова, Е.В. Лобзина, Е.В. Фомичева (2013) [53] зазначають, що 

сенсоневральна приглухуватість (CHП), яка виникає внаслідок негативного 

впливу шуму, становить, за даними статистики, 42,6% випадків у структурі 

професійної патології, з них майже третина виявляється на підприємствах тран-

спорту та зв'язку.  

Дія промислового шуму, як одного з основних етіологічних чинників 

СНП, на слухову систему робітників «шумових» професій привертає велику 

увагу дослідників [95, 99, 111, 128, 185, 191, 201, 206, 213, 223, 250, 264, 270, 

287, 294]. У більшості випадків дослідження стосуються досить тривалого 

впливу шуму за тими чи іншими характеристиками на виробництві, лише неве-

лика кількість робіт стосується впливу імпульсного шуму [54, 187, 192, 210, 

251].  



35 
 

 В.А. Гвоздецьким (2016) [29] проведено обстеження 175 осіб – шахтарів 

основних підземних професій вугільних шахт України. В результаті проведених 

досліджень автором визначено, що умови праці шахтарів основних професій 

вугільної промисловості характеризуються комбінованим впливом шкідливих 

виробничих факторів: переривчатого широкосмугового шуму, загальної вібра-

ції, вугільно-породного пилу, нагріваючого мікроклімату, фізичного та нерво-

во-емоційного навантаження. Провідним етіологічним фактором розвитку сен-

соневральної приглухуватості за розповсюдженістю та ступенем перевищення 

гігієнічних нормативів є шум. Встановлено достовірну різницю у рівнях вібра-

ційного навантаження між групами прохідників і забійників порівняно з ГРОВ.  

Однак імпульсні короткочасні звуки, що мають значну силу як фактор 

впливу на слуховий аналізатор, вивчені ще недостатньо. Джерелами цього виду 

шумів можуть бути не тільки засоби виробництва – обрубочні верстати, агрега-

ти для забивання паль та ряд інших механізмів, але водночас і вибухи, постріли, 

особливо з автоматів, кулеметів, гранатометів та ін. Тобто йде мова про дію 

надпотужних звуків на слуховий аналізатор та організм в цілому.  

 Вплив інтенсивних коротких за тривалістю звуків викликає значне спе-

цифічне ураження слухової системи – виникає акутравма, акубаротравма. При 

цьому ураження викликає інтенсивність звукової хвилі, яка супроводжується 

певними змінами тиску, що обумовлює відмінність від впливу виробничого 

шуму у промисловості або інших етіологічних чинників ушкодження слухової 

системи.  

Акубаротравма носить змішаний характер, при цьому постраждалі під-

даються одночасній дії звуків і швидких коливань тиску. При цьому, патологіч-

ні зміни виникають як з боку звукопровідного, так і звукосприймаючого апара-

ту. [74]. Вираженість їх залежить від сили акустичного та барометричного чин-

ника. Акустична травма виникає при великій інтенсивності звуків, що набли-

жаються до порогу відчуття тиску і болю. Різкі перепади барометричного тиску 

можуть бути причиною барометричного ушкодження внутрішнього вуха [26]. 
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В зв’язку зі значним поширенням військових травм, в т.ч. акутравматич-

ного ураження серед військовослужбовців, проблема викликає значний інтерес 

[10,11,25, 46, 115, 131, 209, 218, 229, 237, 254, 271, 291, 298].  

Л.А. Глазниковим [30] були проведені експерименти в умовах військо-

вого полігону на тваринах (48 морських свинках і 158 щурах), фіксованих на 

різній відстані від джерела вибуху, параметри якого реєструвалися за допомо-

гою мікрофонів і п'єзодатчиків ЛГ-610. У різні терміни після вибухової травми 

вивчені гістоморфологічні, гістохімічні та ультраструктурні зміни завитки вну-

трішнього вуха, а також центральних ланок слуховий системи. Проведена мор-

фологічна оцінка стану судин внутрішнього вуха тварин в залежності від поту-

жності вибуху і радіусу дії мінно-вибухового пристрою. Виконано гістоморфо-

логічне дослідження структур середнього і внутрішнього вуха 19 осіб, загиблих 

в зоні вибуху або померлих протягом перших трьох діб після важкої вибухової 

травми. Експериментально виявлено, що вибухи малої потужності (Р <0,56 кг / 

см2) супроводжувалися незначними змінами з боку рецепторного апарату зави-

тки без вираженої асиметричності розмірів волоскових клітин з боку вибуху і з 

протилежного боку (до 7,3%). При вибухах більшої потужності (Р> 0,56 кг / 

см2) виявлялися значні відмінності ступеня пошкодження рецепторного апара-

ту завитки (до 69,8%). Гістологічні, гістохімічні, електронно-мікроскопічні до-

слідження свідчили про те, що через 14 діб після впливу факторів вибуху від-

буваються явища деструкції всіх рецепторів внутрішнього вуха (Кортієва орга-

на, рецепторних структур півколових каналів і мішечків присінка, гангліозних 

клітин), а також нервових волокон. Надзвичайно важливо відзначити, що по-

рушення морфологічної структури відзначалися також в підкіркових ядрах дов-

гастого мозку, чотиригорбиковому тілі, коркових центрах слуху скроневої час-

тини мозку. Електронна мікроскопія уточнила характер патологічних змін з бо-

ку внутрішнього вуха при МВТ. Під дією вибуху в цитоплазмі волоскових клі-

тин вестибулярного відділу лабіринту багато мітохондрій набрякли і були про-

світленими, каріоплазма багатьох клітинних ядер була помірно розріджена. В 

базальних відділах ряду волоскових клітин, а також в низці мієлінових приган-

гліонарних нервових волокнах спостерігалися процеси кальцифікації. В капіля-
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рних судинах слухового відділу лабіринту відзначалися явища кровоносного 

застою. Мабуть, спостережувані пошкодження мітохондрій, визначають пору-

шення синтезу білка, окисного фосфорилювання, що корелює з розвитком при-

глухуватості при МВТ. Іншою можливою причиною розвитку приглухуватості 

при МВТ може бути виявлене порушення нормальної структури мієліну в аксо-

нах судинної смужки. Крім змін у власне рецепторному апараті внутрішнього 

вуха, виявлені зміни в кровеносних судинах внутрішнього вуха після МВТ. 

Причому ступінь зміни була прямо пропорційна потужності вибухового заряду 

і відстані від епіцентру вибуху.  

Наявність змін в периферичному та центральних відділах слухового ана-

лізатора при акутравмі доведено також експериментальними дослідженнями. 

Так, Michler та співавтори [248] визначили імуноцитохімічними методами по-

рушення протеїнів у невральних структурах слухової системи щурів при одно-

бічній шумовій травмі після 30-хвилинної дії на одне вухо тону 20 Гц інтенсив-

ністю 130 дБ. Автори досліджували структури кохлеарних ядер та ядер оливи 

безпосередньо після травми і згодом у термін від 3 до 21 дня після акутравми. 

Автори виявили порушення перебудови нейронної передачі інформації в зазна-

чених невральних структурах як іпсі-, так і контралатерально відносно травмо-

ваного вуха. 

Л.А. Глазников и соавт. (2014) [31] провели експериментальні дослі-

дження на тваринах та виявили морфологічні зміни структур внутрішнього ву-

ха при МВТ, які свідчать про високу чутливість рецепторних і звукопровідних 

структур слухової системи до впливу факторів вибуху. Так, вибухи малої поту-

жності (потужність ударної хвилі p<0,56 кг/см2) супроводжувалось асиметрією 

ураження, вираженою переважною більшістю пошкоджень елементів середньо-

го вуха (розрив барабанної перетинки, гемотимпанум, зсув ланцюга слухових 

кісточок) зі сторони вибуху. Спостерігались також типові травматичні розриви 

барабанних перетинок, які мають «зіркову» форму з зазубреними краями. При 

цьому мікроскопічні дослідження структур внутрішнього вуха виявили незнач-

ні зміни зі сторони рецепторного апарату завитки без вираженої асиметричнос-

ті гибелі волоскових клітин зі сторони вибуху в порівнянні з протилежною сто-
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роною (до 7,3 %). При вибухах більшої потужності (потужність ударної вибу-

хової хвилі р>0,56 кг/см2) виявлялись значні відмінності ступеня пошкодження 

рецепторного апарату завитки на стороні впливу вибухової хвилі (до 69,8 %) в 

порівнянні з протилежною стороною. В цьому випадку всі три види досліджень 

– гістологічний, гістохімічний, електронно-мікроскопічний - свідчать про те, 

що через 14 діб після впливу факторів вибуху наступали незворотні явища де-

струкції всіх рецепторів внутрішнього вуха (кортієвого органа, рецепторних 

структур напівкружних каналів і мішечків присінка, гангліозних клітин), а та-

кож нервових волокон. Важливо відмітити, що порушення морфологічної стру-

ктури відмічались також в підкоркових ядрах довгастого мозку, чотиригорби-

кового тіла, коркових центрах слуху скроневого відділу мозку. 

В роботі С.Н. Кубишкина, В.А. Горбунова [69] при аналізі даних у 126 

чоловік, постраждалих внаслідок вибухів, були діагностовані грубі порушення 

органу слуху при дії вибухової хвилі та надто гучного звуку. На думку авторів, 

вразливість органа слуха пояснюється зокрема й тим, що максимум його меха-

нічної чутливості лежить в області 1500-3000 Гц, а це, зазвичай, співпадає зі 

спектром вибухової хвилі. 

Дослідженнями авторів встановлено, що морфологічні зміни у внутріш-

ньому вусі при контузії проявляються крововиливом у перилімфатичний прос-

тір завитки, руйнуванням спірального органу, дислокацією клітинних елементів 

ходу завитки, розривами перетинчастих утворень завитки. Вплив звуку значної 

інтенсивності (135-160 дБ) відчутно знижує активність дихального тканинного 

ферменту, сприяє гіпоксії і зменшенню вмісту РНК, переважно в зовнішніх во-

лоскових клітинах нижнього та середнього завитка. В різних відділах головного 

мозку, в тому числі і корковому представництві слухового аналізатора, зустрі-

чаються вогнища забою та крововиливу, порушується циркуляція цереброспи-

нальної рідини. За даними авторів, для контузійних уражень були характерні 

такі прояви: виражене зниження слуху навіть до повної глухоти, яка нерідко 

поєднувалась з німотою (сурдомутизм); сильне запаморочення, яке інколи су-

проводжувалося блювотою та грубим порушенням статики; інтенсивним різно-

тональним шумом у вухах. Нерідко спостерігались розриви барабанної перети-
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нки з незначною кровотечею з вуха, дислокацією слухових кісточок, гемотим-

панумом. При вибухах ушкодження барабанної перетинки зустрічалось в 37% 

випадках, барабанної порожнини і її вмісту – 33%, відсутність видимих ушко-

джень авторами виявлені лише в 30% спостережень [69]. 

 Вплив звуку будь-якої інтенсивності супроводжується дією змін тиску, 

однак при малих інтенсивностях він дуже малий, а при великих стає провідним 

ушкоджуючим фактором. Тому поділ акутравма, акубаротравма дещо умовний. 

Вважається, що акубаротравма настає тоді, коли вплив ударної хвилі стає зна-

чимим (тому якраз військові акутравми практично завжди є акубаротравмами, 

що пояснюється особливостями утворення звуку зброєю)  

 Крім ударної хвилі, постійним компонентом вибуху є потужний звук, дія 

якого при вибуху носить другорядний характер, що обумовлюється більш пові-

льним розповсюдженням звукової хвилі з низьким звуковим тиском. Отже, 

вплив звуку проявляється на вусі, на яке уже вплинула ударна хвиля. Тому та-

кий вплив діє у поєднанні з виникаючою вібрацією [92].  

 Інтенсивність звукового впливу при застосування різних видів зброї нері-

дко перевищує больовий поріг. З точки зору фізики звук пострілу – це інтенси-

вний імпульс з крутим переднім фронтом зростання і широким частотним спек-

тром. Звук пострілу досягає вуха стрілка вже через 3-5 мс, тому захисний меха-

нізм (акустичний рефлекс) не встигає спрацювати. Звук пострілу утворюється 

хвилею, що іде з зарядом внаслідок утворення порохових газів. При цьому ін-

тенсивність звуку пострілу залежить від типу зброї: пневматична гвинтівка 101, 

малокаліберна гвинтівка 131, пістолет-кулемет 157, пістолет 163, гвинтівка 165, 

гранатомет – до 180 дБ. Можна виділити наступні основні джерела звуку пост-

рілу: порохові гази, що прориваються скрізь зазор між кулею і стінками каналу 

ствола, рівень гучності звука, породженого цим джерелом, сягає 100-125 дБ; 

гази, що вилітають зі ствола слідом з а кулею та випереджаючи її, з рівнем зву-

ку 115-135 дБ; при надзвуковій швидкості політу кулі (понад 320 м/с на рівнв 

моря) перед її носком в повітрі утворюється ударна (балістична) хвиля, яка теє 

є джерелом звуку високого рівня. Отже головним джерелом звуку є порохові 

гази, що залишають ствол зброї. Їх швидке розширення супроводжується утво-
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ренням дульної хвилі і різким гучним звуком. Рівень звуку пострілу з гвинтівки 

на відстані 1 м складає 160 дБ, що відповідає тиску 2х103 Па, тобто перевищує 

больовий поріг в 100 раз, а поріг чутності в 108 раз [108].  

 Імпульсний шум з рівнем звукового тиску від 80 до 100 дБ має більш ви-

ражений вплив на орган слуху, аніж високо- та середньо частотний шум пос-

тійного характера, викликаючи більш глибоку ( в середньому на 10 дБ) втрату 

слуху. Вважається, що тривалість акустичного рефлексу (100-300 мс) занадто 

велика для імпульсного шуму і не забезпечує достатній захист від короткочас-

них звуків [110 ].  

 Логаткин С.М., Кузнецов М.С., Рыжиков М.А. (2016) [77] провели дослі-

дження параметрів імпульсного шуму на робочому місці командира гармати 

при стрільбі з 152-мм буксируваної гаубиці та 125-мм протитанкової гармати. 

Імпульсний шум при пострілі з артилерійської зброї характеризується крутим 

фронтом наростання тиску при відносно повільному падінні з переходом в фазу 

розрідження, звук з максимумом енергії в області низьких частот супроводжу-

ється дульною ударною хвилею. При стрільбі з такої зброї на командира діє ім-

пульсний шум з максимальним рівнем 176,7±0,2 – 179,6±0,2 дБ. Вплив імпуль-

сного звуку з такими характеристиками супроводжується больовими відчуття-

ми при пострілі, якщо не застосовувати індивідуального захисту. Розрахунки 

авторів показали, що на робочому місці командира навіть при одному пострілі 

створюється імпульсний шум , еквівалентний по енергії дії постійного шуму з 

рівнями від 93,4±0,2 до 95,2±0,4 дБА на протязі 8 годин. Відповідно зі збіль-

шенням числа пострілів за день еквівалентний рівень звука ще більше зростає. 

Максимальний рівень звуку на робочому місці командира орудія, виміряний на 

часовій характеристиці «імпульс» шумоміра, склав 152,4±0,4 – 154,2±0,3 дБАІ і 

перевищує гранично допустимий (125 дБАІ). 

 При проведенні обстеження шведських стрілків Honeth L. et al., (2015) 

було встановлено, що у осіб, які мали підвищену індивідуальну чутливість до 

дії шуму, необоротні ушкодження внутрішнього вуха можуть наступити навіть 

після одного пострілу з мисливської рушниці [219]. За результатами обстежен-

ня з застосуванням тональної порогової аудіометрії та викликаної отоакустич-
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ної емісії сорока військовослужбовців армії Ірану у віці 20,08±2,6 років, які ви-

конали по 10 пострілів з автомату Калашникова (АК-74), встановлено, що на-

віть таке невисоке навантаження може призвести до порушень функції завитки 

[268].  

Однією з найбільш частих причин акутравми в умовах військового кон-

флікту є мінно-вибухова травма.  

Тяжкість ураження слухової системи визначається фізичними характери-

стиками вибухових пристроїв, напрямком вибухової хвилі і розташуванням по-

терпілого щодо епіцентру вибуху, вважає Л.А.Глазников [30]. Умови вибухово-

го ураження визначають співвідношення і стійкість слідів клінічних і морфоло-

гічних порушень в слуховий системі. У постраждалих, які підірвалися (насту-

пили) на вибухових пристроях (УВП-1) слухова система, як правило, не пошко-

джується. При лобовому напрямку вибухової хвилі (УВП-11-1) пошкодження 

слухової системи відбувається рівномірно на обидва боки в 65-70% випадків. 

При бічному напрямку (УВП-11-2) ступінь вибухового пошкодження вуха з бо-

ку вибуху в 2 рази важче, ніж з протилежного боку. При заброневих вибухах 

(УВП-1II) у постраждалих в 70-75% випадків відбувається двобічне ураження 

слухової системи переважно звукосприймаючого типу. При вибухах боєприпа-

сів всередині захисних споруд (УВП - IV) пошкодження слухової системи від-

бувається в 95-100% випадків, причому, як правило, за змішаним типом. 

(Л.А.Глазников, 1996). 

Ударно - хвильовий і механічний вплив при мінно-вибуховій травмі 

(МВТ) викликають функціональні та органічні зміни, як в лабіринті, так і в 

структурах головного мозку і зумовлюють появу кохлеарних і вестибулярних 

порушень на різних рівнях, незалежних від наявності скарг з боку слухового 

і вестибулярного аналізатора, а так само неврологічних ознак струсу голов-

ного мозку. При цьому вираженість виявлених порушень визначається силою 

і характером поширення травмуючого фактора, а основним ушкоджуючим 

фактором будь-якої закритої травми голови є кінетична енергія, яка виникає 

внаслідок механічної та ударно-хвильової дії на кістки черепа, що викликає 

гідродинамічний удар (струс) в структурах головного мозку і лабіринту 



42 
 
(прямо і/або опосередковано). Це тягне за собою патогенетичні зміни, які по-

лягають в рефлекторних гемо- та ліквородинамічних розладах, а так само в 

безпосередньому пошкодженні вищевказаних утворень [102].  

На думку Глазникова (2014) [31], характерною особливістю сучасних 

локальних воєнних конфліктів являється широке використання мінно-вибухової 

зброї. При цьому мінно-вибухово травма (МВТ) в 75 % супроводжується пош-

кодження слухової та вестибулярної систем. 

Особливістю ударно-хвильової дії є наявність поряд з кістковим і повіт-

ряного шляху поширення, що призводить до прямої контузії лабіринту і відпо-

відно більш вираженого впливу на периферичні відділи слухового і вестибуля-

рного аналізаторів. Так, у хворих з травмою ударно-хвильової природи, у зв'яз-

ку з наявністю повітряного шляху поширення, який безпосередньо створює 

пряму контузію лабіринту, виявлено переважання периферичного компонента в 

ураженні вестибулярного аналізатора [102].  

 Вибух — процес надзвичайно швидкого перетворення вибухових речови-

ни, який супроводжується миттєвим виділенням великої кількості енергії в не-

великому об'ємі. Суттєвою ознакою вибуху є різке збільшення тиску і темпера-

тури , яке викликає у навколишньому середовищі ударну хвилю. Ударна хвиля 

— це основна характеристика вибуху, яка являє собою ділянку сильного стис-

нення повітря, розігрітого до значної температури, що поширюється з надзву-

ковою швидкістю (335 м/с) в усі сторони від епіцентру вибуху. Ударна хвиля 

здатна здійснювати значну механічну роботу чим сама по собі є великою загро-

зою для людини.  

 Ударна хвиля викликає у людини відкриті і закриті травми. Важкість тра-

вми залежить від величини швидкісного напору стисненого повітря, негативно-

го тиску зони розрідження і тривалості дії хвилі. Характер травми в основному 

визначається величиною надлишкового тиску ударної хвилі. Ударна хвиля яв-

ляє собою ділянку сильно стиснутого повітря, розповсюдженого у всі боки від 

місця ядерного вибуху із надзвуковою швидкістю. Біля 50% всієї енергії назем-

ного і повітряного вибуху витрачається на утворення ударної хвилі. Основними 

параметрами ударної хвилі, що характеризують її пошкоджуючі властивості, є 
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надлишковий тиск у фронті, швидкісний натиск та час дії. Ураження людей ви-

никатимуть внаслідок прямої дії ударної хвилі або її метальної дії. В залежності 

від потужності та виду вибуху, а також ступеня захисту військовослужбовців 

бойовою технікою, захисними спорудами, пошкодження матимуть місце в радіу-

сі до 5 км від епіцентру вибуху, тобто в межах зон розміщення різноманітних 

об’єктів. [18]. 

Вибух – імпульсний, хімічний, екзотермічний процес перетворення моле-

кул ВР у молекули вибухових газів. При цьому, виникає осередок високого ти-

ску і виділяється велика кількість тепла. Таким чином, при вибуху вивільняєть-

ся значна кількість енергії протягом дуже короткого проміжку часу та ще й в 

обмеженому просторі. Імпульсний шум, що супроводжує вибух, перевищує 

150-160 дБ. Загальновизнано, що звук на рівні не менше 160-185 дБ призводить 

до розриву барабанної перетинки. Звук на рівні 200 дБ призводить до ушко-

дження легенів. [19]. 

Мінно-вибухові ушкодження відбуваються в результаті непрямого впливу 

вибухової хвилі через якусь перешкоду (бронева плита, кузов, шасі транспорт-

ного засобу), а також падіння з техніки під час підриву. До них відносяться ди-

скантні ушкодження, які виникають далеко від безпосереднього місця ранящего 

снаряда. Найбільш часто мінно-вибухові ушкодження зустрічаються при підри-

вах техніки на фугасних мінах та складають 31 % від МВТ. Ізольовані, особли-

во мінно-вибухові ушкодження, зустрічаються дуже рідко. Як правіло, вони по-

єднуються, а діагноз формується по характеру переважаючого впливу цих фак-

торів. Частіше всього ушкодження бувають множинними, поєднаними, комбі-

нованими [42].  

Л.А. Глазников [30] вважає, що мінно-вибухові травми, як правило, су-

проводжуються вестибулярними розладами різного ступеня, обтяжуючими стан 

постраждалих під час вестибулярних навантажень. На думку автора, який об-

стежив 722 військовослужбовців, що отримали різні види мінно-вибухових 

травм під час військових дій у Афганістані, вестибулярна дисфункція у постра-

ждалих з МВТ виявлялася в 70-85% випадків як в гострому, так і у віддаленому 

періодах травми. Мінно-вибухова травма призводить до значної вестибулярної 
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дисфункції і зниження вестибуло-вегетативної стійкості, що визначає необхід-

ність проведення комплексу діагностичних досліджень функції вестибулярної 

системи і фармакотерапевтичних заходів постраждалим перед їх транспортною 

евакуацією. 

При вибуховій акутравмі виникає комплекс уражень, які наносить орга-

нізму імпульсна механічна енергія, що звільняється в момент вибуху і носієм 

якої є повітряне або водне середовище [92, 102]. У багатьох постраждалих при 

мінно-вибухових травмах мають місце поєднані травми черепа, органів грудної 

клітки, кінцівок, осколкові поранення та ін. Одночасна дія кількох чинників ви-

буху визначає множинний і комбінований характер уражень, що впливає на тя-

жкість стану пацієнта  

При акутравмі відбувається ураження вестибулярної системи, що прояв-

ляється порушеннями вестибулярної функції різного ступеня вираженості.  

 Слід зважати також на системну шуму на увесь організм людини. Шум є 

загальнобіологічним подразником, тому може впливати на всі органи і системи 

організму людини. Тому поряд з ауральними (які стосуються стану різних 

структур слухової системи) мають місце і виражені екстраауральні прояви (з 

боку органів і систем, не пов’язаних безпосередньо зі структурами слухової си-

стеми, але стан яких впливає на слухову функцію). Насамперед це стосується 

центральної нервової та серцево-судинної систем (мозкового кровообігу в най-

більшій мірі). 

Дія інтенсивного звуку і змін тиску різних характеристик при застосуван-

ні різних типів озброєння посилюють один одного, створюючи потужний руй-

нівний вплив на слухову систему, вестибулярний апарат та центральну нервову 

систему.  

На думку Глазников Л. А. [30] гостре мінно-вибухове акубаротравматич-

не поранення вуха відрізняється наступними характерними особливостями: 1) 

дифузним характером уражень, що часто охоплюють всю слухову систему від 

периферії до кори мозку; 2) різноманіттям патогенезу - розладом кровопоста-

чання, розривами судин, крововиливами, зміщенням елементів внутрішнього 

вуха, дегенерацією специфічної нервової тканини, вегетативними порушення-



45 
 
ми, пошкодженням ядер і порушенням діяльності кори мозку, глибокими змі-

нами в звукопровідному апараті; 3) високою лабільністю його перебігу. 

Полякова Е.П. [102] зазначає, що схематично складна система взаємоо-

бумовлених реакцій в патогенезі легкої ЧМТ (яка нерідко спостерігається при 

акутравмі – прим. автора) зведена до так званої «ланцюгової реакції», що скла-

дається з чотирьох ланок: дисфункція; дисциркуляція; дистрофія та атрофія. 

Виникаюча дисфункція полягає в позамежному розлитому гальмуванні, гострих 

нейродинамічних розладах регуляторних механізмів стовбура і великих пів-

куль. Це в свою чергу призводить до виникнення рефлекторної дисциркуляції, 

що виявляється збільшенням венозного тиску, збільшенням проникності су-

динної стінки, гіперпродукцією цереброспінальної рідини, та в підсумку може 

призвести до гострої гідроцефалії, набряку мозку і відповідно - до змін в 

центральних відділах слухового і вестибулярного аналізаторів. Оскільки суди-

ни вушного лабіринту входять в єдину систему судин головного мозку, а сам 

вушний лабіринт в цьому випадку може бути ототожнений з "маленьким чере-

пом", в ньому виникають практично ті ж патологічні зміни, що і в структурах 

головного мозку. Таким чином, описана судинна реакція призводить до зміни 

продукції і хімічного складу пери- та ендолімфи, порушення їх циркуляції і ре-

зорбції, що сприяє порушенню електролітного балансу і виникнення гідропса 

лабіринту. Крім цього до порушення трофіки рецепторного апарату завитки 

призводять рефлекторний спазм судин головного мозку і травматичні мікрок-

рововиливи в структурах внутрішнього вуха, що в сукупності з гідропсом обу-

мовлює ураження периферичної ланки слухового і вестибулярного аналізато-

рів. Слід зазначити, що якщо дисфункція і дисциркуляція розвиваються гостро і 

мають функціональний, оборотний характер, то дистрофія і атрофія розвива-

ються повільно і прогресивно, будучи органічними і незворотними та призво-

дять до формування посттравматичної енцефалопатії, а також стійких вестибу-

лярних і слухових порушень 

Стійкі наслідки вибухової травми органу слуху не тільки викликають 

суб’єктивні дискомфортні відчуття у постраждалої людини, а також можуть 

призвести до професійної непридатності та інвалідизації.  
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Акутравма впливає не тільки на слухову та вестибулярну систему, але і 

на організм постраждалого в цілому 

 Бойова обстановка та психічні подразники , що її супроводжують , досить 

сильно впливають на психіку людини. Оскільки окремі фактори можуть відо-

бражати дію різних , близьких за своїм змістом, її компонентів, поряд з факто-

рами, як такими, слід розглядати компоненти середовища, кожен з яких особ-

ливим чином впливає на організм, але не має тотожну природу походження, 

хоча деяким стандартним чином діє (викликає неспецифічну стресову реакцію) 

на фізичні і психічні властивості організму. Прикладом такого чинника, що 

впливає на військовослужбовців ООС, є "фізичний" фактор, компонентами яко-

го можуть бути вражаючі елементи, випущені з установок "Град", танків, гар-

мат, мінометів, снайперських гвинтівок і іншої зброї. Природно, що окремі 

компоненти чинників і фактори в цілому, спільно діючи на організм людини, 

можуть взаємно посилювати, послаблювати або бути індиферентними один до 

одного [56]. 

 Найбільш частим непсихотичним психічним розладом у населення, що 

зазнало психосоціального стресу в умовах військового конфлікту, є посттрав-

матичний стресовий розлад (ПTCP) [83]. Добре відомо, що військові ветерани 

схильні до ризику виникнення фізичних і психічних проблем, пов'язаних з іх 

службою [80]. Наприклад, дослідження військового персоналу Сполученого 

Королівства (Великобританія) показали, що 4% відповідають критеріям ПТСР , 

причому більш високі показники спостерігаються в тих, хто виконує бойові 

функції. Аналогічні дослідження військових у США виявили вищі показники 

ПТСР серед тих , хто служив в Іраку й Афганістані. [91, 289].  

  Отже, акутравма в бойових умовах є частим ураженням військовослуж-

бовців, яке характеризується цілим симптомокомплексом і нерідко поєднується 

з іншими ушкодженнями.  
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1.2.Діагностика уражень слухової системи при акутравмі 

 

При веденні бойових дій в умовах локальних військових конфліктів мін-

но-вибухові травми у військовослужбовців до 75% випадків супроводжуються 

пошкодженням слухової системи. Структура і характер вибухових уражень 

слухової системи, особливості їх клінічних і патоморфологічних проявів визна-

чаються конкретними умовами вибухового ураження. До 50% випадків пошко-

дження органу слуху вибухового генезу або не діагностується, або діагносту-

ється з великим запізненням, що призводить до незворотних патологічних про-

цесів в центральних і периферичних структурах слуховий системи, значного 

зниження ефективності проведеної терапії [30].  

Поряд з ЧМТ, посттравматичні зміни слуху та функції рівноваги можли-

ві внаслідок ударно-хвильового навантаження (акустична, мінно-вибухова і ба-

ротравми). Широке використання мінно-вибухової зброї за останні десятиліття 

призводить у 83,4% випадках до різних травм черепа, головного мозку, очей, 

ЛОР-органів, щелепно-лицевої ділянки та ін., з них в 70-75% випадків спостері-

гається пошкодження слухової системи, однак ці порушення в половині випад-

ків не діагностуються або діагностуються з великим запізненням. Це стосується 

вестибулярного аналізатора, тісно пов'язаного зі слуховим, то його стан або 

взагалі не досліджується, або досліджується недостатньо [102].  

А.Я. Супин (2013) [114] зазначає, що як і для будь-якої сенсорної систе-

ми, успішність функціонування слухової системи визначається її (1) чутливістю 

і (2) частотно-часовою роздільною здатністю. Якщо втрата чутливості може до-

сить успішно компенсуватися звукопідсиленням, то компенсація зниженої роз-

подільчої здатності вимагає більш витончених технічних рішень. Для оцінки 

ефективності таких рішень необхідні відповідні методи діагностики. 

Своєчасна і точна діагностика - необхідна умова ефективності лікуваль-

но-профілактичних заходів при сенсоневральній приглухуватості [1]. 

Для діагностики СНП використовується ціла низка клінічних та інстру-

менатльних – психоакустичних, електроакустичних, електрофізіологічних – ме-

тодів обстеження [1, 122, 125]. 
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Найбільш інформативними і доступними методиками, які дозволяють 

якісно і кількісно оцінити порушення слухової функції до теперішнього часу 

залишаються психоакустичні дослідження, такі, як тональна і мовна аудіомет-

рія. Довгі роки тональна порогова аудіометрія була основним способом моніто-

рингу слухової функції. Суб’єктивна аудіометрія не втрачає своєї актуальності і 

сьогодні як найбільш доступний та досить інформативний метод обстеження 

слухової функції [201, 212, 226, 253, 255, 288]. Важливе значення для ранньої 

діагностики слухових порушень має аудіометрія у розширеному діапазоні час-

тот [15, 22, 260]. 

Особливе місце в професійній патології займає проблема діагностики 

субклінічних та ранніх форм професійних порушень слуху, оскільки раннє ви-

явлення груп ризику серед працівників шумових професій дозволяє впроваджу-

вати своєчасні профілактичні та реабілітаційні заходи, спрямовані на максима-

льне збереження слухової функції та працездатності постраждалих. Економіч-

ний збиток, пов’язаний з втратою трудового потенціалу, відшкодуванням ком-

пенсацій у зв’язку з втратою працездатності, медичними витратами на лікування 

та реабілітацію хворих, а також відтворенням робочої сили, робить проблему 

профілактики і ранньої діагностики професійної хронічної сенсоневральної 

приглухуватості однією з пріоритетних у сфері медицини праці як в Україні, 

так і на міжнародному рівні [29].  

Для діагностики порушень слухової і вестибулярної сситем використо-

вується ціла низка методів обстеження. 

 Глазников Л. А. [30] використовував комплекс клінічних та лабораторних 

методів досліджень для обстеження військовослужбовців з акубаротравмою: 

тональна аудіометрія, обертальна проба і оптокінетографія, електроенцефалог-

рафія, імунобіохімічне дослідження цереброспінальної рідини – всі методики, 

на думку автора, є високоінформативними для діагностики тяжкості вибухово-

го пошкодження слухової і вестибулярної систем.  

Клінічні обстеження, як от вивчення скарг пацієнтів та збір анамнезу, не 

втратили своєї актуальності, незважаючи на вражаючий технічний поступ 

останніх років у медицині. 
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 Полякова Е.П. [102] зазначає, що травми голови механічної та ударно-

хвильової природи призводять у переважної більшості хворих до двосторон-

нього ураження слухового аналізатора. У переважної більшості з 131 обстеже-

них автором хворих з травмами голови ударно – хвильової та механічної при-

роди (120 осіб, 91,8%) при цьому переважав двосторонній характер ураження 

(67,9%). Скарги на зниження слуху подала 92 людини (70,2%), з них на дво – та 

одностороннє ураження 50,4% і 19,8% відповідно. 

Поширеною скаргою при сенсоневральній приглухуватості (СНП) будь-

якої етіології є вушний шум (tinninus), який часто є однією з важливих ознак 

СНП та значно впливає на якість життя пацієнтів [34, 68, 73, 107, 115, 186, 204, 

211, 214, 222, 290]. Інтенсивність шуму та його частотну характеристику охара-

ктеризовано в не багатьох роботах. 

  В.Е.Кузовков та співавт. [71] вважають, що досить часто зниження слуху 

відбувається непомітно (при його поступовому зниженні), однак при появі шу-

му, який може бути нестерпним та тяжко переноситься, хворий акцентує увагу 

на зміні свого стану, що і примушує його звернутися за допомогою до спеціалі-

ста.  

 За даними С.В. Морозовой и соавт. [86], проблема діагностики та ліку-

вання вушного шуму обумовлена широкою розповсюдженістю такого симпто-

му, чисельністю та різноманітністю причинних факторів, варіабельністю кліні-

чних параметрів, складністю реєстрації шуму у вухах, тощо. 

Хайдарова Г.С. [126] дослідила 92 хворих з шумом у вухах, яким був пос-

тавлений діагноз CHП. Всі хворі з CHП мали скарги на зниження слуху і періо-

дичний або постійний шум у вухах (100,0%). У всіх обстежених хворих виявле-

но зниження слуху по типу порушення звукосприйняття. У 81 (88,0%) хворого 

суб’єктивний вушний шум був провідною скаргою. У 11 (12,0%) хворих ми ви-

значали субкомпенсований вушний шум. При цьому скарга на шум у вухах ви-

являлася при активному опитуванні, турбувала менше, ніж зниження слуху. На 

підставі отриманих результатів, автори роблять висновок, що у хворих з набу-

тою CHП в більшості випадків шум у вухах поряд зі зниженням слуху є однією 

з провідних скарг.  
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Методом словесного опису обстежені хворі порівнювали вушний шум з 

оточуючими шумами. Аналіз результатів показав, що найчастіше – 31 (33,7%) 

хворий – порівнювали вушний шум з дзвоном. Також хворі порівнювали шум у 

вухах з шумом води - 20 (21,7%), зі свистом - 18 (19,6%), у 8 (8,7%) з писком, у 

8 (8,7%) випадках хворі не могли описати вушний шум. При визначенні частоти 

та інтенсивності вушного шуму автором було відзначено, що частотний спектр 

у хворих з вушним шумом найбільш часто відповідав частотам 6000 і 8000 кГц. 

Так 54 (58.7%) хворих відзначали, що вушний шум відповідав чистому тону на 

частоті 8000 кГц. У меншій мірі хворі відзначали тон на частоті 4000 кГц - 30 

(32,6%) хворих. На частоті 2000 кГц відсоток відповідності тону був незначним 

- у 5 (5,4%) хворих. 3 (3,3%) хворих не змогли ідентифікувати вушний шум з 

тонами аудіометру. 

Отримані автором дані показують, що для хворих з набутою СНП, що супрово-

джується вушним шумом, в більшості випадків (91,5%) характерний суб'єктив-

ний декомпенсований вушний шум. За описом вушний шум частіше нагадує 

дзвін і шум води. Як видно з отриманих авторами даних, спектр вушного шуму 

в більшості випадків відповідає високим частотам, зокрема 6000 і 8000 кГц. За 

результатами самооцінки спостерігалася перевага постійного вушного шуму - 

75 (81,5%) хворих. На періодичний вушний шум скаржилося 17 (18,5%) хворих. 

При з'ясуванні локалізації шуму було встановлено, що моноауральний шум ту-

рбує лише 4 (5,0%) хворих, відзначалося значне переважання бінаурального 

шуму - у 88 (95,0%) хворих [126]. 

В. В. Изотова, А. Б. Селезнева, В. В. Дворянчикова [54] обстежили 102 

людини у віці від 31 до 55 років, які тривалий час піддавалися впливу імпульс-

них низькочастотних акустичних коливань при експлуатації об'єктів озброєння 

і військової техніки сухопутних військ. З них було сформовано три групи зале-

жно від віку та стажу роботи. Всі обстежувані пов'язували початок приглухува-

тості з артилерійською стріляниною. Захворювання розвивалося протягом 5-15 

років. Аналізуючи результати тональної аудіометрії, автори виявили, що перші 

ознаки ураження органу слуху в результаті дії акустичних коливань проявля-

ються спочатку підвищенням порогу слуху на обидва вуха на частотах розши-
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реного діапазону (9-16 кГц). Ці зміни передують зниженню слуху на частотах 

звичайного чутного діапазону. Надалі, у міру збільшення стажу, відбувається 

зниження слухової чутливості на частоті 4000 Гц, у вигляді «зубця». Такі зміни 

в початковій стадії захворювання практично не відбиваються на слуховому 

сприйнятті мови, тому особи, що піддаються впливу акустичних коливань, не 

помічають наявного зниження слуху. Надалі, при тривалому впливі шкідливого 

чинника, знижується слухова чутливість і на інших частотах, включаючи мов-

ний діапазон (500, 1000, 2000 Гц), практично відсутня кістково -повітряна ди-

соціація. Дані зміни розвиваються повільно, спочатку проявляючись порушен-

ням чіткості мовлення, особливо в шумному середовищі. Порушення слуху по-

ступово зростає зі збільшенням стажу роботи. Розвивається, так званий, низхід-

ний тип аудіограми по повітряній та кістковій провідності з обривом на висо-

ких частотах (10; 11,2; 12,5 кГц). Таким чином, підвищення порогів слуху на 

тони розширеного діапазону частот (9-16кГц) є найбільш раннім, донозологіч-

ним критерієм шкідливості дії акустичних коливань на орган слуху. При прове-

денні тональної порогової аудіометрії в розширеному діапазоні авторами реко-

мендується оцінювати ступінь підвищення порогів слуху на частотах 12,5, 14, 

16 кГц., які є найбільш інформативними у виявленні втомлюваності слухового 

аналізатора. Підвищення слухових порогів на даних частотах, на думку авторів, 

слід використовувати для скринінг - діагностики схильності до професійної 

нейросенсорної приглухуватості. 

Аудіологічне обстеження 722 постраждалих з різними формами МВТ 

дозволило Л.А. Глазникову [30] виділити три види аудіограм. До першого виду 

(в 35% випадків) віднесені ті аудіограми. на яких спостерігався горизонтальний 

тип аудіометричних кривих з кістково-повітряним інтервалом в зоні основних 

розмовних частот в середньому до 25 дБ. У постраждалих з таким видом аудіо-

метричних кривих автором діагностована баротравма середнього вуха з пору-

шенням цілісності барабанної перетинки. До другого виду (43%) віднесені ау-

діограми з обривчастим типом аудіометричних кривих. Типовим для них було 

виражене підвищення порогів чутності як по кістковій, так і повітряній провід-

ності на високих частотах з переважним підвищенням на частоті 4000 Гц, що 
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доводить акутравматічний механізм. У зоні низьких і середніх частот пороги 

тонального слуху у 30 осіб істотно не відрізнялися від норми. У решти 18 осіб 

пороги чутності за повітряною провідністю були підвищеними (від 15 до 30 дБ 

за даними середніх величин), що свідчить про змішаний характер приглухува-

тості. Кондуктивний компонент в ній обумовлений баротравмою середнього 

вуха, яка визначається клінічно. До третього виду (22%) віднесені аудіограми з 

горизонтальним типом аудіометричних кривих і підвищенням порогів чутності 

як по кісткової, так і по повітряній провідності по всьому діапазону досліджу-

ваних частот в середньому до 50 дБ. У 15 з них клінічно визначалася баротрав-

ма середнього вуха. Характерним для постраждалих цього типу була наявність 

тоно-мовної дисоціації: при задовільному сприйнятті тонів різко страждала ро-

збірливість мови. Таким чином, з вигляду аудіограм можна побічно характери-

зувати ступінь поширення ураження, який залежить від сили вибуху і від хара-

ктеру змін в завитці, що наступили безпосередньо після травми. Обмежене 

зниження сприйняття однієї або двох найвищих октав є наслідком прямого по-

шкодження основного витка завитки акустичною або ударною хвилею. Най-

більш стійке і прогресуюче зниження слуху спостерігається при порушенні 

сприйняття тонів на частоті 4000 Гц. Це вказує на дегенеративно-атрофічні змі-

ни в Кортиєвому органі основного витка завитки. Отже, на думку автора, у пос-

траждалих з мінно-вибуховою травмою слухової системи виділяються три ос-

новних типи аудіограм: 1) горизонтальний тип з кістково-повітряним інтерва-

лом в зоні основних розмовних частот (в середньому до 25 дБ), що найбільш 

характерно для баротравми середнього вуха з порушенням цілісності барабан-

ної перетинки; 2) обривчастий тип з вираженим підвищенням порогів чутності 

при кістковому і повітряному звукопроведенні на високих частотах (переважно 

- 4000 Гц), що найбільш характерно для змішаного характеру приглухуватості; 

3) горизонтальний тип з підвищенням порогів чутності при кістковому і повіт-

ряному звукопроведенні по всьому діапазону досліджуваних частот (понад 50 

дБ), що найбільш характерно для пошкодження центральних відділів слухової 

системи. 



53 
 

В.А.Гвоздецьким (2016) [29] встановлено діагностичну ефективність мето-

ду аудіометрії у розширеному діапазоні частот (9-16) кГц для визначення ран-

ніх ознак сенсоневральних порушень слуху у робітників шумових професій ву-

гільної промисловості, та формування груп ризику щодо розвитку у них профе-

сійної хронічної сенсоневральної приглухуватості. Визначено, що найбільш ін-

формативними показниками при зазначеному методі обстеження є пороги слу-

ху на тони в області (12,5; 14 та 16) кГц. Найбільш інформативними показни-

ками визначення порушень у слуховому аналізаторі за даними суб’єктивної ау-

діометрії, на думку автора, є підвищення порогів слуху до тонів 4, 6 та 8 кГц, а 

також порушення розбірливості словесного тесту та значення диференційного 

порогу за Люшером на частотах 2 та 4 кГц. Автор показав, що найбільш значні 

зміни периферичного відділу слухового аналізатора розвиваються у шахтарів, 

умови праці яких характеризуються впливом більш високих рівнів шуму та віб-

рації, а саме у прохідників та забійників порівняно з ГРОВ. (В.А.Гвоздецький, 

2016) 

Крім психоакустичних, суб’єктивних методів дослідження слухової фун-

кції існує ціла низка об’єктивних методик дослідження стану слухового аналі-

затора. До таких методів відноситься отоакустична емісія, імпедансна аудіоме-

трія та реєстрація слухових викликаних потенціалів. Ці методи не потребують 

отримання від пацієнта інформації щодо його відчуттів, прилад фіксує безумо-

вні реакції організму на слухові подразники [173, 174].  

У якості раннього діагностичного критерію порушення слухового аналіза-

тора у рецепторному відділі при хронічній сенсоневральній приглухуватості 

професійного генезу у працівників вугільної галузі В.А.Гвоздецьким [29] за-

пропоновано показник відсутності реєстрації ОАЕ або зниження амплітуди 

отоакустичної емісії, насамперед в області частот 4 та 6 Гц. Найбільш інформа-

тивними показниками порушень слухової системи у робітників вугільної галузі 

за даними акустичної імпедансометрії визначені амплітудні та часові (трива-

лість періоду спаду) показники АРВМ. Зазначені індикатори рекомендуються 

автором у якості критеріїв раннього виявлення доклінічних порушень слухово-
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го аналізатора та оцінки компенсаторних механізмів слухової системи при дії 

шуму.  

Акустична імпедансометрія дозволяє оцінити як стан системи звукопрове-

дення, так і звукосприйняття.  

ОАЕ різних класів широко застосовується для діагностики, в т.ч. ранньої, 

порушень слухової функції, скринінгових досліджень, об’єктивної оцінки стану 

рецепторного відділу слухового аналізатора [38, 125, 129, 130, 187, 212, 227, 

280, 305]. При СНП страждають і центральні відділи тслухового аналізатора, 

що потребує дослідження їх стану. Широко використовується в аудіології 

об’єктивна методика оцінки стану центральних відділів слухового аналізатора – 

реєстрація слухових викликаних потенціалів (СВП) [208, 215, 240, 257, 272-274, 

286, 292, 400, 304].  

 Слухові викликані потенціали, зокрема коротко- та довголатентні (відпо-

відно КСВП та ДСВП) забезпечують отримання об’єктивних результатів кліні-

чних досліджень [1, 50, 51, 245]. Метод реєстрації СВП грунтується на реєстра-

ції біоелектричних процесів, які виникають у певних структурах головного мо-

зку під час проходження стимулу по невральним структурам у відповідь на зву-

кові подразники, що досягається шляхом виділення, підсилення та усереднення 

певних сигналів із загальномозкової біоелетричної активності головного мозку. 

На думку Л.Р.Зенкова, М.А.Ронкина [51], метод реєстрації слухових виклика-

них потенціалів дозволяє виявити ранні зміни в функціонуванні стовбуру мозку 

та його кори, а також може бути корисним при таких формах патології, коли 

відсутні виражені деструктивні зміни в стовбуромозкових та коркових структу-

рах головного мозку. 

Важливу роль у патогенезі професійної хронічної сенсоневральної приглу-

хуватості у робітників вугільної промисловості відіграють порушення у стов-

буромозковому, підкорковому і корковому відділах слухового аналізатора, 

стверджує В.А.Гвоздецький [29], яким визначені найбільш інформативні крите-

рії діагностики порушень слухового аналізатора на центральному рівні. Най-

більш виражені порушення у стовбуромозкових структурах слухового аналіза-

тора діагностовані автором у прохідників, робота яких пов’язана з імпульсним 
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шумом та вібрацією, порівняно з іншими професійними групами. Критеріями 

порушень у стовбуромозковому відділі слухового аналізатора при застосуванні 

методу реєстрації коротколатентних слухових викликаних потенціалів визначе-

но збільшені латентні періоди піків V хвилі найбільш виражені у групі прохід-

ників (5,98±0,05) мс та міжпіковий інтервал I-V КСВП (4,28±0,04) мс. Основ-

ним діагностичним критерієм порушень у коркових відділах слухового аналіза-

тора при СНП професійного генезу за даними методу реєстрації ДСВП автором 

визначене подовження ЛПП N2, особливо виражене у прохідників (308,5±4,3) 

мс. За даними автора, найбільш виражені зміни функціонування коркового та 

підкоркового відділів слухового аналізатора діагностувались у прохідників, 

умови праці яких характеризувались комбінованим впливом шуму і вібрації на 

рівнях, що значно перевищували гранично-допустимі.  

При акутравмі часто страждає і вестибулярна система. Для оцінки вес-

тибулярної функції використовується комплекс діагностичних підходів - вести-

булометрія, вивчення ністагму, стато-кінетичної рівноваги, стабілометрія та ін. 

[6]. Порушення вестибулярної функції відбиваються на якості життя пацієнтів 

[112, 258, 297]. 

При діагностиці сенсоневральних порушень слуху важливо досліджувати 

органи і системи, які впливають на стан слухового аналізатора (насамперед, мо-

зковий кровообіг та функціональний стан ЦНС) – оцінювати так звані екстраа-

уральні прояви. Для цілеспрямованого призначення лікування СНП такі дані є 

особливо важливими. 

Як свідчать дані літератури, судинні порушення супроводжують виник-

нення і розвиток СНП будь-якої етіології. Провідні етіологічні чинники впли-

вають на слуховий аналізатор як прямо, так і опосередковано і нерідко такий 

вплив реалізується саме через порушення у судинах. Тому порушення церебра-

льної гемодинаміки відіграють вагому роль у розвитку СНП [175].  

При сенсоневральній приглухуватості численні етіологічні фактори (су-

динні захворювання, інфекційні, токсичні впливи, травми, шум, вібрація) реалі-

зуються у вигляді гострої чи хронічної ішемії рецепторної зони Кортієвого ор-

гану у результаті порушення крово- та лікворообігу у внутрішньому вусі. Ін-
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шими словами, безпосередньою причиною розвитку і прогресування СНП є по-

рушення церебральної геодинаміки: артеріальна недостатність та венозний за-

стій у завитці, що призводить до порушення доставки та утилізації кисню, фер-

ментів та інших речовин, необхідних для повноцінного метаболізму у нейроепі-

телії внутрішнього вуха [124].  

Провідне значення судинних чинників в розвитку СНП підтверджують 

дослідження багатьох авторів. В ряді робіт описані порушення в судинах голо-

вного мозку у хворих з СНП різного генезу [37, 58, 76]. 

Порушення ССС, зокрема, мозкового коровообігу, призводять і до дис-

функції у центральних відділах слухового аналізатора  

В роботах Т.В. Шидловської та співавт. [175] детально охарактеризовано 

за даними якісних та кількісних показників реоенцефалографії стан церебраль-

ної гемодинаміки у хворих з судинними чинниками (епізодично підвищене АТ, 

ВСД по гіпертонічному типу, ГХ І ступеня). Найбільш виражені зміни мозково-

го кровообігу та слухової функції виявлено авторами у хворих з початковою 

СНП у сполученні з ВСД по гіпертонічному типу, особливо в області 14 та 16 

кГц, де пороги слуху на тони відповідно становили (77,41±2,32) та (62,75±2,13) 

дБ. У групі хворих на СНП та ВСД по гіпертонічному типу також виявлено до-

стовірне подовження порівняно латентного періоду піку (ЛПП) V хвилі до 

(5,73±0,03) мс (P<0,01), а також міжпікових інтервалів МПІ І-V та ІІІ-V КСВП 

до (4,09±0,03) і (1,92±0,05) мс (P<0,01), що свідчить про наявність дисфункції у 

стовбуромозкових структурах слухового аналізатора у таких хворих. 

 Одним з найбільш ефективних методів дослідження мозкового кровообі-

гу, який дозволяє судити про стан судин головного мозку у обстежуваних осіб є 

реоенцефалографія (РЕГ) [51]. Цей метод характеризується відносно простотою 

проведення, високою інформативністю і відсутністю протипоказань до застосу-

вання, достатньою надійністю та об'єктивністю результатів. Методика реоен-

цефалографії (РЕГ), яка дозволяє якісно і кількісно охарактеризувати стан це-

ребральної гемодинаміки, знайшла широке застосування в клінічній практиці 

різних спеціальностей, в тому числі оториноларингології досить проста у вико-

ристанні, є об’єктивною і неінвазивною методикою. Крім того, цінність методу 
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полягає також у тому, що він дає можливість оцінити саме функціональний 

стан церебральної гемодинаміки.  

Медична допомога військослужбовцям з бойовою акутравмою, в т.ч. у 

поєднанні з іншими ушкодженнями залишається актуальною проблемою війсь-

кової медицини [9-11, 13, 17, 21, 35, 40, 57, 59, 60, 63, 64, 87, 115, 179]. Нерідко 

поряд з пораненням та бойовим ураженням в учасників бойових дій виникає 

низка психологічних травм та неврологічних захворювань, зокрема посттравма-

тичний стресовий розлад та розлади адаптації [12, 23, 39, 45, 48, 62, 79, 82, 90, 

105, 120, 199, 302].  

Т.В. Золотова, А.Н. Золотова [52] відносять емоційний стрес до факто-

рів, що призводять до порушення корково-підкіркових взаємодій з формуван-

ням симпато-парасимпатичного дисонансу, який може стати пусковим механіз-

мом виникнення церебральної ангіодистонії і стати основною ланкою у розвит-

ку кохлеовестібулярних розладів. Психоемоційні розлади у пацієнтів з кохлео-

вестибулярною дисфункцією були виявлені автором в 60-90% випадків (за різ-

ними тестами). Аналіз показав, що в більшості випадків порушення проявлося в 

пасивності, втомі, виснаженні. Визначається підвищений рівень нейротизму: 

конкорданти і дисконкорданти (82%). Страхи виявлені в 68% випадків, високий 

рівень тривожності – в 90%. Характерними (74%) були ознаки зниження праце-

здатності, пригнічення, дратівливості. 

Важливо відмітити, що після акубаротравми в клінічній картині окрім не-

врологічної симптоматики виявлені і психічні зміни, які необхідно враховувати 

при наданні постраждалим медичної допомоги. [40]. 

 Одним з тяжких клінічних видів бойової психічної та неврологічної пато-

логії є посттравматичний стресовий розлад (ПТСР). ПТСР є психічним розла-

дом, що виникає в учасників бойових дій після травматичних подій, таких як 

обстріли, бомбардування, тортури та інші загрози життю під час війни. Зазви-

чай, вони пов’язані з загрозою для власного життя (або життя іншої людини) чи 

порушенням фізичної недоторканності. Згідно нещодавніх досліджень за пока-

зниками опитувальника травматичного стресу, виражений явний прояв «постт-

равматичного стресового розладу» та «гострого стресового розладу» мають від 
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26 % до 30 % військовослужбовців, від 10 % та 13 % мають «частковий» вияв 

ПТСР та гострого стресового розладу (ГСР) [62]. 

Уражаюча сила контузійно-комоційного механізму дії сучасної високое-

нергетичної мінно-вибухової зброї, яка використовується в бойових діях 

на Сході України, неабияк зросла. Енергія вибуху створює значний силовий 

тиск у радіусі дії вибухової хвилі, що викликає подразнення екстеро- й інтеро-

рецепторів на чималій площі поверхні тіла та призводить до виникнення склад-

них політравм. Стійкі вогнища збуджень у центральній нервові системі (ЦНС), 

які виникають унаслідок дії вибуху, спричиняють ураження головного моз-

ку, що проявляється у вигляді комоційно-контузійного синдрому з подальшим 

розвитком мінно-вибухової закритої черепно-мозкової травми (МВ ЗЧМТ), 

а також ураження середнього та внутрішнього вуха, кісткових тканин, органів 

серцево-легеневої системи, черевної порожнини. [81]. 

Особливістю бойової церебральної травми є те, що на головний мозок 

здійснюється вплив сильним, короткочасним підвищеним тиском та температу-

рою і дуже сильним звуком на відповідні рецептори голови та тулуба. Внаслі-

док цього формується надзвичайно потужний потік аферентної імпульсації на 

всі відділи центральної нервової системи (ЦНС), що призводить до розладів 

функціональних систем мозку. [65, 66, 81, 82]. 

Вся динаміка посттравматичних змін від моменту одержання травми до 

віддалених наслідків може бути представлена або як процес компенсації, який 

завершується відновленням регуляторних систем, або як процес недостатньо 

повної компенсації, що в подальшому призводить до стійких порушень механі-

змів регуляції та адаптації. Недостатність компенсаторних механізмів, у свою 

чергу, сприяє формуванню прогресуючих клінічних порушень не тільки в ЦНС, 

але й у вегетативній та нейроендокринній системах.[2] Коршняк В.А., 2020 

Протягом гострого періоду контузій головного мозку при бойової трав-

мі, клінічна картина визначається впливом не тільки механічних факторів, а й 

тривалої психогенії (перебування під масованим обстрілом, постійне очікуван-

ня нових атак). Можна говорити про змішану форму перебігу постконтузіонно-
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го синдрому, при якій спостерігається неврологічний дефіцит і вираженість 

психо-емоційних розладів.[65]. 

При акутравмі відбувається і вплив на ЦНС. У літературі праці, які свід-

чать про зміни в центральній нервовій системі при дії інтенсивного шуму та 

при акутравмі, [176].  

Застосування ЕЕГ для дослідження змін у функціональному стані ЦНС у 

хворих з сенсоневральними порушеннями слуху, в т.ч. при акутравматичному 

ураженні,дає змогу об’єктивно виявити локальні і генералізовані зміни біоелек-

тричної активності головного мозку, в т.ч. [33,49, 51].  

ЕЕГ є об’єктивною, неінвазивною методикою, що дозволяє оцінити фу-

нкціональний стан ЦНС і ступінь ураження структур головного мозку [33, 49, 

51, 2321, 239, 277]. 

Quintero-Zea і співав. [266] проводили дослідження психологічних тестів, 

ЕЕГ за класичною методикою, а також при спеціальній стимуляції для вияв-

лення когнітивних порушень у комбатантів, які беруть участь у конфліктах у 

Колумбії. Було виявлено, що у досліджуваних основної групи спостерігалися 

виражені зміни картини ЕЕГ та результатів тестування, достовірні порівняно з 

цивільними особами. Переважно це зміни іритативного характеру. Автори роб-

лять висновок, що військовий досвід призводить до певної реорганізації емо-

ційної сфери в напрямку зростання агресії та зниження чутливості і свідчить 

про наявність внутрішнього конфлікту 

Л.А.Глазников [30] вважає, що існує і така форма ураження при МВТ, 

при якій на відміну від інших є виражені порушення функції центральної нер-

вової системи (в 83% випадків - при III ступені перцептивної приглухуватості). 

Ці зміни є вирішальними в патогенезі кохлео-вестибулярних розладів. Відмін-

ною особливістю приглухуватості при цій формі є її помітна лабільність. При-

чому, поліпшення, рідше відновлення, слуху відбувається в тих випадках, коли 

неврологічна симптоматика і показники біопотенціалів головного мозку прихо-

дять в норму. 

В.М.Моренко, Т.В.Дроздова [85] провели порівняння показників функції 

міжпівкулевої когерентності у працівників локомотивних бригад з різним ста-
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жем роботі в шумі. Значення мпК характеризують корково-підкіркові взаємодії 

та стан серединних структур мозку. Підтримка оптимального рівня когерентно-

сті є необхідною умовою для нормального функціонування головного мозку, 

здійснення вищих психічних функцій. Відхилення значень мпК від оптималь-

них визначає несприятливий фон для перебігу нормальних реакцій мозку, оскі-

льки порушується функціональна структура зв'язків, що лежать в основі їх 

здійснення. Значне зниження показників мпК у разі глибокої патології або під-

вищення рівня мпК призводить до гальмування поступаючої аферентації та 

вищих кіркових функцій. 

Автори виявили, що при відносно невеликому стажі роботи під впливом 

комплексу виробничих факторів максимальні зміни функції мпК виникають у 

задньоскроневих відведеннях, при стажі 16-25 років - в передньоскроневій, а 

більше 26 років - зміни однакові для обговорюваних відведень у осіб, які стра-

ждають початковими проявами патології слухового аналізатора. В процесі дос-

лідження встановлено, що у працівників локомотивних бригад спостерігається 

послаблення міжпівкульних взаємодій головного мозку; ця обставина з одного 

боку, може свідчити про формування адаптаційних механізмів в ЦНС, з іншого 

- про зміну реактивності головного мозку. Отримані зміни мпК більш виражені 

в групі осіб з початковими проявами НСП, що особливо характерно для відве-

день ТЗТ4, центральних, тім'яних, задньоскроневих і свідчать про послаблення 

корково-підкіркових взаємодій. 

Отже, центральні механізми адаптації відіграють важливу роль у реакції 

слухового аналізатора на звукові подразники. Це слід враховувати, на нашу ду-

мку, при вивченні чутливості слухового аналізатора до шумового впливу. 

 Глазников Л.А. [30] провів обстеження у 722 військовослужбовців, які 

отримали різні види мінно-вибухових травм під час військових дій у Афганіс-

тані. На ЕЕГ постраждалих з вибуховим ураженням слухової системи в 40,5% 

випадків спостерігається різке пригнічення біоелектричної активності з депре-

сією всіх ритмів по всій конвекситальній поверхні. Різке зниження реакції 

(92%) в пробах на сенсорний вплив і відкривання/закривання очей свідчить про 

порушення процесів активації кори головного мозку, що виражається в актива-
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ційному гіпертонусі і може бути пов'язано з функціональними порушеннями на 

стовбуровому і кірковому рівнях, при цьому ослаблена реактивність на тлі де-

синхронізованої ЕЕГ спостерігалася в (63%) випадків, а на тлі синхронізованої 

ЕЕГ в (37%) випадків. У 52% випадків на ЕЕГ крім функціональних змін реєст-

рувалися розлади за органічним типом, що свідчили про дисфункції стовбуро-

вих, переважно діенцефальних структур (спостерігалися в 34% випадків). Ви-

никали генералізовані спалахи дельта- і тета-активності білатерального харак-

теру (90%) або з незначною міжпівкулевою або передньо-задньою асиметрією 

амплітуди більше 150 мкв. Рідше (18%) спостерігалися зміни ЕЕГ за органіч-

ним типом локального характеру ймовірно коркового генезу, зокрема збільше-

ний індекс нерегулярної тета-активності (> 8%) (40%), збільшений індекс дель-

та-активності (> 8%) (29%), спалаху тета або дельта- хвиль синхронізованого 

або гіперсинхроного характеру (14%), пароксизмадьна активність (3%), гострі 

хвильові (14%), комплекси "гостра-повільна хвиля", "пік-повільна хвиля" і ін. 

(1%). 

Важливим чинником також є оцінка обмінних процесів, гомеостазу, 

імунносго статусу постраждалих з акубаротравмою. 

 За даними Єлоєвої Д.Б. [41], характерною особливістю мінно-вибухової 

травми в гострому періоді було збільшення рівня в сироватці IgA, при цьому 

відмічено достовірне зниження концентрацій IgG та IgM. 

У будь-якому разі, найбільш повну інформацію щодо стану пацієнта 

можливо отримати лише при комплексному діагностичному обстеженні, в т.я. 

інструментальному. 

В.А.Гвоздецький [29] провів комплексне дослідження з метою визна-

чення особливостей впливу промислового шуму та гігієнічних умов праці на 

стан периферичного та центральних відділів слухового аналізатора у працівни-

ків вугільної галузі. Автором проведене комплексне дослідження за допомогою 

низки інструментальних методик. Комплекс клінічних та інструментальних ме-

тодів дослідження включав: повне клінічне оториноларингологічне обстеження, 

камертональні досліди, акуметрію, тональну порогову, надпорогову і мовну ау-

діометрію, дослідження стовбуромозкових та коркових слухових викликаних 
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потенціалів, дослідження акустичної імпедансометрії, а також дослідження ви-

кликаної отоакустичної емісії на частоті продуктів спотворення. Всім хворим 

виконаний клінічний та біохімічний аналізи крові, електрокардіографія, реоен-

цефалографія та елетроенцефалографія. Працівники вугільної промисловості в 

процесі виконання професійних обов’язків стикаються з цілою низкою негати-

вних чинників, серед яких шум, вібрація, фізичне навантаження, пил, вимушена 

робоча поза та ін. Відомо, що одночасний вплив декількох несприятливих фак-

торів виробництва на організм робітника призводить до більш суттєвих змін, 

ніж ізольована дія кожного з них. 

На думку Глазнікова Л. А. [30], для діагностики тяжкості вибухового 

ушкодження слухової і вестибулярної систем в гострому періоді високоінфор-

мативним є комплекс клінічних і лабораторннх методів досліджень, що вклю-

чає оцінку сприйняття шепітної і розмовної мови, тональну аудіометрію, обер-

тальну пробу, оптокінетографию. електроенцефалографію, реєстрацію омега-

потенциала, імунобіохімічне дослідження цереброспінальної рідини. 

Ю.С.Преображенская (2018) [104] вважає, що діагностика СНП ґрунту-

ється на обстеженні, яке дозволяє веріфікувати діагноз та визначити рівень 

ураження слухового аналізатора: збір скарг та даних анамнеза; аудіо метричне 

обстеження (дослідження сприйняття шепітної і розмовної мови, камер тональ-

не дослідження, порогова тональна аудіометрія, надпорогова аудіометрія, мов-

на аудіометрія, акустична імпедансометрія, КСВП, ОАЕ), консультація спеціа-

лістів (невропатолога, ото невролога, окуліста, терапевта, ендокринолога); ви-

конання комп’ютерної томографії скроневих кісток, МРТ головного мозку (за 

необхідності з судинною програмою), а також реоенцефалографія, УЗДГ магіс-

тральних судин.  

В роботах Т.В.Шидловської, Т.А.Шидловської [173, 174] викладено ал-

горитм діагностики сенсоневральних порушень слуху. На думку авторів, перед 

визначенням тактики лікування хворого на СНП, незалежно від її генезу, а та-

кож від того, це гостра чи хронічна форма, доцільно провести якомога більш 

детальне обстеження пацієнтів з застосуванням додаткових методів досліджен-

ня, та у разі необхідності – залучення фахівців інших спеціальностей. Автори 
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вважають, що при цьому важливий детальний збір анамнезу, звертаючи при 

цьому увагу не тільки на скарги з боку слухової функції (порушення слуху, 

шум у вухах, закладеність вух), але і на наявність головного болю, запаморо-

чення, тяжкості в області потилиці, порушення сну (поверхневий сон, тривале 

засинання, немає відчуття бадьорості після сну), лабільність ЦНС (підвищена 

дратівливість, швидка зміна настрою), зниження працездатності та ін.. Повне 

клінічне ЛОР обстеження, а також аудіометричне дослідження, яке включає до-

слідження "живої" мови, камертональні проби Бінга і Федерічі, порогову і над-

порогову та мовну аудіометрію, визначення порогової чутливості до тонів роз-

ширеного діапазону частот (10, 12, 14 і 16 кГц), на думку авторів, є необхідним 

для обстеження хворих з сенсоневральними порушеннями слуху. Бажаним є 

дослідження стовбуромозкових та коркових слухових викликаних потенціалів, 

ото акустичної емісії. Важливими також є додаткові обстеження щодо стану 

серцево-судинної та центральної нервової систем, насамперед визначення стану 

судин каротидної та вертебрально-базилярної систем за даними РЕГ та дослі-

дження біоелектричної активності головного мозку за даними ЕЕГ. 

Отже, пацієнти з акутравмою, отриманою в реальних бойових умовах, 

потребують комплексного обстеження стану слухової і вестибулярної систем, а 

також оцінки екстраауральних проявів. 
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1.3. Лікування акубаротравматичного ураження слухового аналіза-

тора 

 

 Лікування сенсоневральних порушень слуху – складне завдання для ме-

дичної науки не лише в України, але і в усьому світі. Ефективність його, на 

жаль, не завжди достатня. Враховуючи багатогранність проявів сенсоневраль-

ної приглухуватості (СНП), як ауральних (з боку слухової системи), так і ектра-

ауральних (не пов’язаних безпосередньо зі структурами слухової системи), лі-

кування такого захворювання має бути комплексним, з урахуванням результа-

тів як аудіологічного, так і додаткових методів обстеження 

 При лікуванні СНП важливо забезпечити комплексний підхід і якнайш-

видше від початку захворювання розпочати лікувальні заходи. 

Ю.С.Преображенская [103] вважає безперечним той факт, що лікування 

СНП слід проводити в самі ранні терміни від початку захворювання. 

 В наш час запропоновано ціла низка різних підходів до лікування сенсо-

невральних порушень слухової функції [4, 36, 44, 133, 183, 188, 262]. 

 Багато робіт присвячено застосуванню кортикостероїдів у лікуванні СНП, 

в т.ч. інтратимпанально [16, 183, 231, 235, 238, 241, 242, 256, 259, 263, 275, 303]. 

 Більшість авторів вважає, що лікування СНП має бути комплексним  

 Пошкодження слухового аналізатора при акустичній травмі внаслідок бо-

йових дій часто викликає необоротну приглухуватість. Проте, лікування, роз-

почате протягом перших годин або діб після травми, сприяє відновленню слу-

хової функції або ж попередження розвитку тяжких форм приглухуватості.  

В літературі є дослідження, присвячені різним підходам до лікування ау-

кутравми, зокрема, при МВТ [27, 28, 30, 41, 102]. 

 Л.А.Глазников [30] провів аналіз результатів лікування військовослужбо-

вців з акубаротравмою. На думку автора, терапевтична допомога при мінно-

вибуховій травмі повинна включати комплекс препаратів, які оптимізують фу-

нкціонування слухової системи. Застосування в гострому періоді вибухового 

пошкодження слухової системи актопротектора біметила (починаючи з почат-

кових етапів медичної евакуації), а також операції плазмаферезу в комплексі з 
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"розвантажувальними крапельницями" і курсом ГБО є етіопатогенетично об-

ґрунтованим методом лікування і профілактики розвитку необоротної нейросе-

нсорної приглухуватості, вважає автор. На думку автора, використання в ком-

плексному лікуванні мінно-вибухової травми слухової системи "розвантажува-

льних" крапельниць, що включають препарати преднізолонгемісукцинат, ла-

зикс, вітамін B1, аскорбінова кислота, глюкоза, а також застосування ангіопро-

тектора бемітіл. а в найбільш важких випадках(при ушкодженні слухової сис-

темы з приглухуватістю II - III ступеня) , процедури плазмаферезу та курсів 

ГБО зменшує незповоротні порушення в морфологічних структурах і підвищує 

ефективність проводимоi терапії перцептивної приглухуватості. 

 Полякова Е.П. [102] відзначає необхідність проведення відповідної пато-

генетичної терапії в гострому періоді травми голови різного генезу, для запобі-

гання формування стійких форм посттравматичної сенсоневральної приглуху-

ватості, раннього пресбіакузісу і посттравматичної дисциркуляторної енцефа-

лопатії. 

Поляковою Е.П. [102] була оптимізована і доповнена існуюча схема лі-

кування кохлеарних і вестибулярних порушень у пацієнтів з травмами голови 

ударно-хвильової і механічної природи і включила в себе наступні групи пре-

паратів: 

1. Препарати що поліпшують гемореологічні і гемодинамічні показники. 

2. Препарати що поліпшують венозний відтік з порожнини черепа. 

3. Призначення антибіотиків, що проникають через гематоенцефалічний 

бар'єр - для запобігання асептичного запалення, що сприяє утворенню в резиду-

альному періоді травми спайкового процесу в структурах головного мозку (Ле-

ушкина Л.Н., 1982) і отже - дисциркуляторної посттравматичної енцефалопатії. 

4. Антигістамінові препарати. 

5. Дегідратаційна терапія. Призначення дегідратаційних препаратів не-

обхідно поєднувати з препаратами калію і магнію. Слід зазначити, що вибір об-

сягу дегідратаційної терапії залежить від вираженості гіпертензійного синдро-

му  
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З 5-7 дня поряд із засобами, спрямованими на боротьбу з набряком мозку, 

травматичним гідропсом лабіринту, що поліпшують мікроциркуляцію, на думку 

автора, в лікування необхідно додати препарати, що впливають на енергетичний 

обмін клітин рецепторів, тканинне дихання, що володіють нейропротективною, ан-

тиоксидантною і стимулюючою дією При цьому: 1. Стимулююча і метаболічна те-

рапія - для поліпшення роботи білоксинтезуючої системи, окисного ланцюга, інтен-

сивності окисного фосфорилювання клітин головного мозку і рецепторів внутріш-

нього вуха. 

2. Нейропротектори і ноотропи - для посилення енергетичних процесів в мо-

зку, підвищення стійкості мозку до гіпоксії, полегшення передачі нервових імпуль-

сів. 

3. Антиоксиданти - для посилення споживання мозком кисню, зменшення 

мембраноушкоджуючої дії вільних радикалів  

 Єлоєва Д.Б. [41] вважає, що повноцінне та ефективне лікування хворих з 

акубаротравмою багато в чому визначає комплексний принцип проводимих лі-

кувальних заходів. Автор розділила хворих на дві групи: основну (75 вух) і ко-

нтрольну (74 вуха) по 55 чоловік в кожній. Усі хворі були розділені на 2 групи 

випадковим чином. 

 Хворі обох груп отримували лікування за стандартною схемою, яка включала : 

I. Відновлення функції слухової труби за допомогою продування, катетери-

зації з інтратубарным введенням в неї різних лікарських речо-

вин(дексаметазону, трипсину), фізіотерапії, місцевого застосування судинноз-

вужувальних препаратів. 

II. Усім хворим з великими травматичними ушкодженнями барабанної пере-

тинки і слухових кісточок були проведені оперативні втручання. (Різні види 

тимпанопластики). 

III. Лікування сенсоневрального компонента приглухуватості проводили з 

використанням медикаментозної терапії по загальноприйнятій схемi. 

 Для цих цілей призначали: 

1. Препарати, що покращують мозковий кровообіг : 
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- Трентал 2% розчин по 5 мл, розведений в 200 мл ізотонічного розчину 

хлориду натрію - внутрішньовенно, крапельно 1 раз на добу № 10. 

2. Дегідратиційні лікарські засоби: 

- 40% розчин глюкози 20 мл з 2 мл 5% розчина аскорбінової кислоти внут-

рішньовенно, струйно, щодня №10. 

3. Препарати, що сприяюють поліпшенню метаболічних процесів : 

- АТФ – 1% розчин по 2 мл внутрішньом'язово 1 раз на добу №30. 

4. Усі хворі отримували вітамінотерапію:  

- Кокарбоксилаза 0,1 г 1 раз на день внутрішньом'язово № 15. 

- Пірідоксину гидрохлорид 1% розчин по 1 мл внутрішньом'язово № 15. 

5. Антіхолінестеразні препарати: 

- Прозерин 1 мл 0,05% розчину під шкіру 1 раз на добу, щодня 

№ 20. 

6. Десенсебілізуючи препарати(супрастин, тавегіл, піпольфен в стандартних 

дозуваннях) та седативні препарати(тазепам, реланіум, седуксен в стандартних 

дозуваннях) застосовувалися для купірування вегетативно-стресових реакцій.  

 Хворі основної групи окрім вищеописаної терапії отримували полiоксидоний - 

вітчизняний імуномодулятор останнього покоління. 

 У своєму дослідженні автор обрала меатотимпанальный метод введення пре-

парату оскільки місце введення відповідає акупунктурной точці TR18 Ци-

травень, при дії на яку знижується шум у вухах і покращується слух, крім того, 

так препарат, потрапляючи в осередок ураження, впливає на імунну систему 

вуха. Одночасно з цим, введення препарату меатотимпанально можна прирів-

няти до підшкірного введення, що обумовлює його вплив на системний 

iмунитет. Поліоксидоний вводився по 6 мг на 1,0 0,9% NaCl парааурикулярно 

в точці, розташованій за вухом на одному рівні із слуховим отвором (TR18 Ци-

Май) через день, впродовж 20 днів. Таким чином, усім хворим проводили ком-

плексне лікування, що включає відновлення прохідності слухової труби, лікві-

дацію запальних процесів у барабанній порожнині, з паралельною медикамен-

тозною дією з метою усунення сенсоневрального компонента приглухуватості, 
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а також при необхідності була проведена тимпанопластика, а також в основній 

групі хворих проводилася імунокорекцiя. 

 Після проведеного лікування у пацієнтів основної групи спостерігалася пози-

тивна динаміка, що клінічно виразилося в поліпшенні слуху і зниженні або по-

вному зникненні суб'єктивного шуму. Усі пацієнти відмічали поліпшення зага-

льного стану, зниження інтенсивності суб'єктивного вушного шуму або його 

зникнення, відповідно покращувалася і розбірливість мови. Причому ефект від 

лікування почав проявлятися в основній групі вже в перші 3-4 дні. Автор вва-

жає, що лікування з використанням імуномодуляторів в комплексній терапії 

сенсоневрального компонента змішаної приглухуватості на тлі детонаційної 

травми призводить до кращіх результатів, ніж лікування за стандартною схе-

мою. Крім того, ефект настає швидше, ніж при лікуванні за класичною схемою. 

 Глазников Л.А. [30] провів обстеження у 722 військовослужбовців, які 

отримали різні види мінно-вибухових травм під час військових дій у Афганіс-

тані. Отриманий клінічний досвід ведення постраждалих з МВТ з переважним 

ураженням слухової системи дозволив автору рекомендувати наступні етапи і 

апробовані рецептури терапевтичної допомоги (на тлі вже призначеного ліку-

вання біметилом): 

1) в перші 5 діб після травми у осіб з вираженими порушеннями мікро-

циркуляції крові та наростанням набряку - внутрішньовенна крапельниця 1 раз 

на день протягом 5 днів (в складі преднізалона гемісукцината 60 мг; лазикса 40 

мг; тіаміна броміду 3% 1 мл; аскорбінової кислоти 5% 5 мл; глюкози 5% 250 

мл), в кінці крапельниці введення внутрішньовенно панангіна 10 мл. За невро-

логічним показаннями застосування седуксену 0,5% 2 мл внутрішньом'язово 

щодня 1 раз в день (5 днів); сульфату магнію 25% 10 мл внутрішньом'язово що-

дня (6 днів); тавегіл (діазолін) по 1 табл. (0,001 г) 2 рази на день; дібазола по 1 

табл. (0,02 г) 2 рази на день; 

2) якщо лікування в госпіталі починається через 10-15 і більше діб після 

МВТ, замість седуксену і антигістамінних препаратів використовують компла-

мін (нікотинову кислоту) 15% 2 мл внутрішньом'язово щодня; галантамін (стри-

хнін) 0,1% 1 мл щодня (10-15 ін'єкцій); церебролізин 1 мл внутрішньом'язово 
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(20-30 ін'єкцій). При вушних шумах - меатотимпанальні новокаїнові блокади; 

седативні засоби і транквілізатори: сонапакс 0,025 г 2-3 рази на день (20-30 днів); 

тріоксазин 0,3-0.6 г (2-3 рази на день); 8 сеансів гіпербарооксигенотерапії 

 Глазников Л.А. [30] підкреслює необхідність ранньої діагностики і дина-

мічного спостереження за станом слуху у всіх постраждалих з мінно-

вибуховою травмою. Комплекс лікувальних заходів, на думку автора, повинен 

включати препарати, які послаблюють інтенсивність стрес-реакції, що ушко-

джує мембрани клітин, відновлюють внутрішньоклітинний обмін речовин і мі-

кроциркуляцію крові, активують репаративні процеси (сучасні адаптогени, но-

отропи, актопротектори, що володіють комплексом подібних властивостей). 

При наданні медичної допомоги постраждалим з мінно-вибуховим ушкоджен-

ням слухової системи з перших же годин після МВТ автор рекомендує застосо-

вувати ангіопротектор бенитил в таблетках в дозі 0,5 г всередину 2 разу в день 

впродовж 3 днів і надалі - по 0,25 г - 3 рази в день, загальний курс прийому - 

три п'ятиденні цикли з перервою в 1 день між кожним циклом). При цьому до-

цільно призначати "розвантажувальні" крапельниці (у складі: преднізолонгемі-

сукцината - 60 мг; лазіксу - 40 мг: розчину вітаміну B1 - 3 %-1.0 мл; розчину 

аскорбінової кислоти – 5% - 5.0 мл; розчину глюкози - 50 - 250 мл) 1 раз на день 

впродовж 3 днів. В кінці кожної інфузії внутрішньовенно вводити розчин пана-

нгина(10,0 мл). При приглухуватості 11- 111 ступеня в комплекс лікувальних 

заходів доцільно включати операції плазмаферезу(2-3 операції з інтервалом 3-4 

дні) та курс ГБО (8 сеансiв). Для підвищення вестибуло-вегетативной стійкості 

і профілактики важких неврологічних розладів при транспортуванні або еваку-

ації потерпілих в резидуальном періоді МВТ слід застосовувати лікарську ре-

цептуру "АЭГ", що включає 1 таб. "Аерону"(скополамін камфорнокислий 

0,0001 р,. гіосціамин камфорнокислий 0.0004 г), етімизол 0,1 г і гаммалон 0,25 

р. Препарат "АЕГ" приймається перорально одноразово за 30-60 хвилин до тра-

нспортування. 

Низка авторів пропонує використовувати при лікуванні акутравматичного 

ураження слухової і вестибулярної системи гіпербаричну оксигенацію [183, 

217]. 
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В основі терапевтичної дії підвищеного тиску кисню лежать такі механі-

зми: підвищена напруга кисню в тканинах організму, зміни метаболічних про-

цесів в органах і тканинах, і явища гіпербаричної стресу [55,127]. При прове-

денні процедури ГБО відбувається цілий ряд змін у внутрішньому середовищі 

організму пацієнта, що, в свою чергу, приводить в рух механізми адаптації на 

всіх рівнях, тому можна стверджувати, що ГБО є потужним адаптогеном. Якщо 

при цьому врахувати, що в управлінні гомеостазом провідна роль відводиться 

гіпоталамусу і ретикулярної формації, є всі підстави вважати, що вплив даного 

методу в першу чергу поширюється на зазначені структури головного мозку, 

що регулюють всі життєво важливі процеси в організмі. Тому ГБО можна розг-

лядати і як свого роду біогенний стимулятор, а скоріше навіть як модулятор ре-

гуляторних функцій ЦНС, оскільки в клінічній практиці чітко проглядається не 

стільки стимулюючий, як нормалізуючий ефект від ГБО-терапії. Точкою впли-

ву ГБО є структури ЦНС, відповідальні за підтримання нормальної функції всіх 

систем організму і гомеостазу в цілому [55]. Таким чином, проблема усунення 

локальної гіпоксії в органах і тканинах залишається актуальною, і її вирішення 

дозволить істотно підвищити ефективність існуючих терапевтичних методів 

[252]. 

Кузнєцов М.С., Логаткин С.М., Рыжков М.А. (2017) [70] провели обсте-

ження та лікування військовослужбовців, які отримали гостру акутравму під 

час проведення навчальних стрільб. У більшості пацієнтів були косо низхідні 

форми аудіометричної кривої. Для лікування явищ гострої сенсоневральної 

втрати слуху автори проводили комплексну терапію, яка включала ноотропи 

(пірацетам), нейропротектори (цитофлавін), вітаміни групи В (міль гама) і глю-

кокортикостероїди (преднізолон) курсом 8 днів. Найкращу ефективність була 

отримана у пацієнтів, які звернулися по допомогу ц першу добу після травми. 

 На думку Глазникова Л.А. [30], на етапі кваліфікованої медичної допо-

моги доцільно виділяти такі групи постраждалих з МВТ в залежності від тяж-

кості ушкодження слухової системи: 

а) в команді одужуючих або відділеннях для легкопоранених під нагля-

дом хірурга загального профілю слід залишати тих, у кого знижений слух до 
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сприйняття шепітної мови на 4 ± 1 м, немає розривів барабанних перетинок і 

вестибулярних розладів. Ці постраждалі здатні повернутися до бойового строю 

через 10-15 діб; 

б) друга група постраждалих має спрямовуватися в госпіталь для легко-

поранених, в штаті якого є лікар-отоларинголог. У цю групу включаються пос-

траждалі з помірним зниженням слуху до сприйняття шепітної мови на 2 + 1 м, 

з набряком або розривом барабанної перетинки. Допустимі незначно виражені 

спонтанні вестибулярні розлади (низькорозмашистий горизонтальний спонтан-

ний ністагм першого ступеня). Термін лікування - до 60 діб. Після лікування 

постраждалі будуть придатні до військової служби і повернуться до строю; 

в) до третьої групи включаються постраждалі з важкими поєднаними 

ураженнями, які будуть лікуватися в стаціонарах за профілем провідної патоло-

гії (торако-абдомінальні поранення, відрив кінцівки і т.ін.). Лікування вибухо-

вої травми слухової системи у них буде проводитися ЛОР-фахівцями в порядку 

міжгоспітальних консультацій або на рівні багатопрофільного госпіталю; 

г) четверта група постраждалих направляється до нейрохірургічного го-

спіталю (в системі єдиної госпітальної бази) з підозрою на отолікворею, з супу-

тнім забоєм головного мозку, з вираженими неврологічними і вестибулярними 

розладами (спонтанний ністагм другого і третього ступеня). Через 20-30 діб пі-

сля стабілізації загального стану вони повинні переводитися в госпіталі II еше-

лону або в тилові лікувальні установи Міністерства охорони здоров'я; 

д) п'ята група постраждалих потребуватиме ранньої спеціалізованої ЛОР-

допомоги. До них відносяться ті, у яких ранні відновлювальні операції міринго- 

або тимпанопластики можуть привести до швидкого відновлення слуху і попе-

редити розвиток гнійних, некротичних або адгезивних процесів в середньому 

вусі. У цю групу включаються постраждалі з суттєвим руйнуванням барабанної 

перетинки, зміщенням слухових кісточок і вираженим зниженням слуху (шепі-

тна мова менше 0,5 м), без супутніх ушкоджень головного мозку і важких вес-

тибулярних розладів. 
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 Отже, лікування акутравматичного ураження слухової та вестибулярної 

систем є складним завданням і потребує комплексного підходу ті подальших 

досліджень. 

 

 

1.4. Обговорення даних літератури 

 

В наш час бурхливого науково-технічного розвитку, де результати визна-

чають комунікаційні зв’язки, особливу соціальну значимість набувають кому-

нікаційні захворювання, обумовлені патологією сенсорних систем і мови, які 

нерідко призводять до соціальної дезадаптації пацієнтів [117]. Слух є одним з 

найважливіших функцій для взаємодії у суспільстві. Проблема діагностики і 

лікування сенсоневральної приглухуватості (СНП) залишається актуальною.  

Не дивлячись на те, що дія шуму на слуховий аналізатор давно цікавить 

багатьох дослідників, до сих пір механізм розвитку слухових порушень, обумо-

влених дією шуму, остаточно не з’ясовано. Найбільш вивченим є тривалий 

вплив шумів під час професійної діяльності у «шумових» виробництвах. Але 

вплив імпульсних короткочасни звуків, зокрема акутравми, вивчені ще недо-

статньо. Акутравма є одним з важливих етіологічних чинників СНП, що приз-

водить до значного ушкодження слухової системи.  

Шум, в тому числі імпульсний, має системний влив не лише на слуховий 

аналізатор, але і на весь організм людини. При акутравмі мають місце виражені 

екстраауральні прояви насамперед з боку центральної нервової та серцево-

судинної систем (мозкового кровообігу в найбільшій мірі). 

Акутравмі присвячені нечисленні роботи, більшість з них опублікована 

20 і більше років назад [132, 184, 248]. Можливо, це обумовлене також тим, що 

у багатьох країнах теми військової медицини є закритими і не публікуються у 

загальному доступі. 

Не зважаючи на певні успіхи, залишається перспективою створення цілі-

сної патогенетичної теорії цієї патології, а існуючі уявлення фрагментарні. Не-

має єдиного погляду на її діагностику, можливі ускладнення, визначення тяж-
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кості перебігу, прогнозування, лікування та профілактику. Недостатньо інфор-

мації щодо стану різних структур слухового та вестибулярного аналізаторів, 

екстраауральних проявів.  

Отже, дослідження, присвячені акутравмі, особливо в реальних бойових 

умовах, не чисельні, причому застосування комплексного інструментального 

обстеження хворих з використанням об’єктивних методик має місце в поодино-

ких роботах [100, 172, 284]. 

В той же час, спостерігається тенденція до збільшення випадків акутра-

вми у сучасному техногенному суспільстві з наявністю багатьох збройних кон-

фліктів, в тому числі з застосуванням новітніх типів озброєнь та засобів гібрид-

ної війни, а отже і зростає актуальність даної проблеми.  

В Україні внаслідок бойових дій зросла кількість мінно- вибухових та 

інших ушкоджень, які супроводжуються впливом звуків високої інтенсивності 

та вибухової хвилі що вимагає оптимізації медичної допомоги у військових 

підрозділах і частинах тактичного рівня Збройних Сил (ЗС) України в сучасних 

умовах [134].  

Відомо, що акубаротравма в умовах збройного конфлікту на сході Укра-

їни складала 6,6 % – 7,1 % в загальній структурі бойових санітарних втрат [24]. 

В зв’язку з цим виникає необхідність ранньої діагностики та цілеспрямованого 

лікування пацієнтів з кохлео-вестибулярною патологією, викликаною акубаро-

травмою. Водночас ступінь складності посттравматичного (реабілітаційного) 

періоду досить часто визначається як своєчасністю встановлення діагнозу 

«акубаротравма», так і визначеністю коморбідної патології, пов’язаної із мно-

жинними та поєднаними ЧМТ. В сучасних дослідженнях також опрацьовується 

один з ключових аспектів акубаротравми, яка визначається тим, що ті самі фак-

тори призводять до уражень не тільки органів слуху, а й до ураження інших 

відділів ЦНС [25]. 

Таким чином, питання діагностики та лікування уражень слухової сис-

теми внаслідок акубаротравми, в т.ч. в реальних бойових умовах, є актуальни-

ми, досить складними і потребують подальших досліджень. 
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДИ ОБСТЕЖЕННЯ ТА ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА  

ДОСЛІДЖУВАНИХ ХВОРИХ З АКУТРАВМОЮ, ОТРИМАНОЮ  

В РЕАЛЬНИХ БОЙОВИХ УМОВАХ 

 

2.1. Методи дослідження пацієнтів з бойовою акутравмою 

Ми застосували комплекс клінічних та інструментальних методів дослі-

дження, який включає в себе повне клінічне отоларингологічне обстеження, 

тональну порогову, надпорогову і мовну аудіометрію, дослідження стовбуро-

мозкових та коркових слухових викликаних потенціалів, дослідження стану мо-

зкового кровообігу за допомогою методу реоенцефалографії та УЗДГ, електро-

енцефалографію та вестибулометрію.  

Перш за все нами проводився детальний збір анамнезу захворювання і 

аналіз скарг пацієнтів, здійснювався загальний клінічний отоларингологічний 

огляд хворих з метою виявлення гострих та хронічних запальних захворювань 

ЛОР-органів, а також їх ускладнень та наслідків, які могли б вплинути на ре-

зультати проведених нами досліджень. Загальний ЛОР-огляд складався з отос-

копії, передньої та задньої риноскопії, орофарингоскопії. 

Аудіометричне дослідження проводилося в звукоізольованій камері з рів-

нем фонового шуму, який не перевищував 30 дБА, за допомогою клінічного 

аудіометра АС-40 фірми «Interacoustics» (Данія), Madsen Xeta та Astera «G.N. 

Otometrics» (Данія), а також магнітофону «Technics» фірми «Panasonic» (Япо-

нія) із записами мовних тестів, який дозволяє досліджувати слухову чутливість 

на тони по повітряній та кістковій провідності в діапазоні від 0,125 до 8 кГц, а 

також на частотах (9; 10; 11,2; 12,5; 14, та 16 кГц) по повітряній провідності. 

Також ми використовували в дослідженнях аудіометри Madsen Xeta та Astera 

«G.N. Otometrics» (Данія). Обсяг аудіометричного обстеження включав акумет-

рію, яка складалася із дослідження шепітною та розмовною мовою, виконання 

дослідів Бінга та Федерічі, порогову тональну аудіометрію з подачею звукових 

сигналів по повітряній та кістковій провідності в діапазоні (0,125 – 8 кГц) та по 
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повітряній провідності в області (9 – 16 кГц), надпорогову тональну аудіомет-

рію (визначення диференційного порогу сприйняття інтенсивності звуку на ча-

стотах (0,5; 2 та 4 кГц) із інтенсивністю стимуляції 20 дБ над порогом слуху за 

методикою Люшера). 

Також проводили мовну аудіометрію: визначення 50% порогу розбірли-

вості тесту числівників за методикою Е.М.Харшака по повітряній та кістковій 

провідності і стану 100% розбірливості мови по повітряній провідності за да-

ними мовного тесту за Г.И.Гринбергом і Л.Р.Зиндером. 

У хворих з бойовою акутравмою проводилася акустична імпедансометрія. 

Обстеження проводилося на клінічних імпедансометрах "Amplaid-720" (Італія), 

АТ 235 фірми “Interacoustics” (Данія) та SD-30 фірми “Siemens” (Німеччина). 

При проведенні імпедансної аудіометрії нами оцінювалися якісні і кількісні по-

казники, порогові, амплітудні та часові характеристики акустичного рефлексу 

внутрішньовушних м’язів. 

Спочатку проводилася динамічна тимпанометрія із зондуючим звуковим 

сигналом 226 Гц для виключеня отоскопічно прихованої патології середнього 

вуха (втягненість барабанної перетинки, рубцеві зміни, рідина в порожнині се-

реднього вуха, тощо). Після цого визначався поріг виникнення АРВМ на кож-

ному вусі при іпси- та контралатеральній стимуляції тонами частотою 1000 Гц. 

Оцінювалися наступні характеристики АРВМ: П – поріг АРВМ, найменший 

рівень звукового тиску, який викликає зареєстроване скорочення внутрішньо-

вушних м’язів, вимірюється в дБ; А – амплітуда акустичного рефлексу, вимі-

рюється від ізолінії до 90% величини максимальної зміни імпедансу, вимірю-

ється в см3; Тл - це відрізок часу від моменту звукової стимуляції до моменту 

початку рефлекторної реакції (10% максимальної величини зміни імпедансу), 

мс; Тз - період зростання - час, за який амплітуда рефлексу зростає від 0,1 до 0,9 

свого максимального значення, мс; Тд - період дії - час, за який амплітуда ста-

новить не менше 0,9 від максимального значення, мс; Тс - період спаду - час, за 

який амплітуда рефлексу зменшувалась від 0,9 до 0,1 величини максимального 

значення, мс; Тсум – період сумарний – час загальної рефлекторної реакції, мс.
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Реєстрацію отоакустичної емісії (ОАЕ) проводили за допомогою приладу 

“Eclipse” фірми “Interacoustics” (Данія). Використовували метод реєстрації ви-

кликаної ОАЕ на частоті продуктів спотворення (DPOAE). Для реєстрації ОАЕ 

використовували зонд об’єктивного аудіометра “Eclipse” (Данія). Реєстрацію 

проводили в смузі частот 1 – 6 кГц. У вухо подавалось дві тональні посилки ча-

стотою F1 і F2, інтенсивність стимулів становила 60-70 дБ, в результаті форму-

валася частота F3=2F1-F2. Відповідь вважалась позитивною, коли співвідно-

шення сигнал/шум перевищувало або дорівнювало 3 дБ. За допомогою чутли-

вого мікрофона, який герметично фіксувався у зовнішньому вушному ході, ре-

єстрували звуки, що генерувалися завиткою у відповідь. При цьому вимірював-

ся рівень «зовнішньому шуму». Аналізу піддавались тональні пороги на часто-

тах 1, 2, 4 і 6 кГц. Аналізу піддавались тональні пороги на частотах 1, 2, 4 і 6 

кГц. Якісною характеристикою слугувала спектральна характеристика отрима-

ної акустичної відповіді. 

Реєстрація коротко- та довголатентних слухових викликаних потенціалів 

проводилась за допомогою аналiзуючої системи ЕР 25 та комп’ютеризованого 

комплексу «Eclipse» фірми «Interacoustics» (Данія), в екранованій звукоізольо-

ваній камері в зафіксованому напівсидячому положенні. Чашкові або одноразо-

ві електроди розташовувалися на верхівці тім’я або на лобі по центру краю во-

лосся (активний позитивний), сосковидному відростку (активний негативний) і 

на чоло (заземлюючий). Шкіра голови в місцях прикріплення електродів рете-

льно знежирювалась за допомогою 96о спирту і на неї наносилася спеціальна 

провідна паста. Викликана електрична активність реєструвалась у відповідь на 

іпсилатеральну монауральну стимуляцію. Аналіз кривих проводився з викорис-

танням програми побудови моделі, запропонованої фірмою «Interacoustics».  

КСВП реєстрували у відповідь на клацання тривалістю 100 мкс з часто-

тою слідування 21 в 1 с, інтенсивністю 80 дБ над суб'єктивним порогом чутли-

вості. Аналізу підлягали 1024 усереднених викликаних кривих з застосуванням 

низькочастотного (200 Гц) і високочастотного (2000 Гц) фільтрів з епохою ана-

лізу 10 мс. При аналiзi отриманих кривих приймались до уваги латентнi 
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перiоди пiкiв (ЛПП) хвиль I, II, III, IV i V хвиль КСВП, а також міжпiковi 

iнтервали I-III, III-V i I-V КСВП. 

ДСВП реєстрували у відповідь на тональні посилки тривалiстю 300 мс, 

iнтенсивнiстю 40 дБ над суб'єктивним порогом чутливостi з частотою запов-

нення 1 та 4 кГц (час зростання і спаду 20 мс). Частота слiдування імпульсів 

становила 0,5 кГц, кількість вибірок - 32. Використовувався час аналiзу 750 мс 

при смузі пропускання фiльтрiв (2-20) Гц. При аналізі отриманих кривих прий-

мались до уваги латентні періоди піків хвиль Р1, N1, Р2 і N2 ДСВП. 

Методика вестибулометричного обстеження була розроблена в ДУ «Ін-

ститут отоларингології ім. проф.. О.С Коломіченка НАМНУ» [ ]. Ця методика 

містить необхідний об’єм методичних досліджень, який дозволяє визначити 

кількісні та якісні параметри вестибулярних реакцій та достовірно оцінити стан 

вестибулярної функції. 

Спочатку хворим проводились тести для оцінки стато-кінетичної рівнова-

ги: кефалографія, “крокуючий тест”, хода по доріжці з відкритими та закритими 

очима, флангова хода, пальце-носова проба. Потім за допомогою електроніста-

гмографії проводили запис спонтанного та позиційного ністагма. Після цього 

хворим, у яких не було протипоказань проводили обертальну пробу по Барані 

(10 обертів за 20 с) з записом експериментального ністагма за допомогою енце-

фалографа EEG – S (Угорщина), оцінка вестибуло-сенсорної та вестибуло-

вегетатиної реакцій. Післяобертальний ністагм оцінювали по таким парамет-

рам: тривалість ністагма, сумарна амплітуда, частота та швидкість повільної 

фази ністагма. Вестибулосенсорна реакція оцінювалась по її тривалості і харак-

теру (гармонічна або дисгармонічна, вестибуловегетативні реакції оцінювали за 

класифікацією К.Л. Хілова. Визначали тривалість ністагменної реакції, вести-

булярну ілюзію протиобертання (ВІП), сумарну амплітуду (СА), частоту, шви-

дкість повільної фази (ШПФ) ністагму, ступінь вестибуло-вегетативних реакцій 

(ВВР).  

Оцінку статичної рівноваги визначали по показнику індексу кефалографії 

(Ркфг), який дозволяє об'єктивно оцінити стійкість рівноваги в кількісному зна-

ченні: 
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Ркфг = n + (n1 ∙ N)/ 60, де  

n – кількість крапок в центральному колі, 

n1 – кількість крапок за межею центрального кола, 

N – номер найбільш віддаленого від центра кола, що містить крапки, 

60 – загальна кількість крапок на кефалограмі. 

При оцінці індекса кефалографії значення до 2,5 ум.од. свідчить про стій-

кість функції статичної рівноваги (0 ступінь), до 4,0 ум.од.- вказує на незначне 

її порушення (I ступінь), до 6,0 ум. од. - помірне порушення (ІІ ступінь), понад 

6,0 ум.од. - різке порушення статичної рівноваги, що межує з падінням (ІІІ сту-

пінь). 

При виконанні "крокуючого" тесту Fukuda реєстрували кут ротації дослі-

джуваного навколо власної осі під час ходи на місці (50 кроків) із закритими 

очима. В нормі зсув здорової людини вперед можливий до 100 см і більше, а 

кут повороту в одну або іншу сторону навколо власної осі не перевищує 30°.  

Для дослідження флангової ходи хворому пропонували пройти пристав-

ними кроками вправо і вліво по доріжці завдовжки 5 метрів із закритими очима. 

Оцінку здійснювали візуально, при цьому враховували ступінь збереження рів-

новаги (від похитування до падіння) і зміщення від прямої лінії.  

Реєстрацію спонтанного і позиційного ністагму проводили у стані спокою 

з закритими очима в 4 позиціях: сидячи, голова нахилена до правого плеча, го-

лова нахилена до лівого плеча і назад. Спонтанний ністагм не змінював свої ха-

рактеристики при зміні положення голови. Якщо ністагм змінював свої харак-

теристики (інтенсивність, направлення чи з’являвся в одній із позицій) то такий 

ністагм признавали як позиційний і оцінювали за класифікацією C.O.Nylen 

(1950). 

При обертальній стимуляції оцінювали частоту, середню амплітуду, шви-

дкість повільної фази ністагму (ШПФ), вираженість вестибуло-сенсорних і вес-

тибуло-вегетативних реакцій. Обертову стимуляцію здійснювали на кріслі Ба-

рані, причому проводили обертання пацієнта в обидви боки у площині подраз-

нення горизонтальних напівколових каналів зі швидкістю 10 обертів за 20 с. 



79 
 

Вестибуло-вегетативні реакції реєстрували по схемі, запропонованій 

К.Л.Хіловим (1969): відсутність вегетативних порушень оцінювалася як 0 сту-

пінь, збліднення або почервоніння шкірних покривів - I ступінь, виникнення 

холодного поту і нудоти - як ІІ ступінь, виникнення блювоти - як ІІІ ступінь. 

Тривалість сенсорної реакції оцінювалася по виникненню і припиненню 

запаморочення. 

Церебральний кровообіг у хворих на бойову акутравму досліджувався 

методом реоенцефалографії за допомогою комп’ютерного реографа 

RHEOTEST фірми «DX–системи» (Україна) та REGINA фірми «DX–

комплекси» (Україна). Підсилення добирали так, що при зміні опору 0,1 Ом 

амплітуда реєструючої хвилі на виході реєструючої системи становила 1 см. 

Таке підсилення забезпечувало можливість ретельного аналізу реографічних 

кривих при різних динамічних змінах амплітуди без додаткового регулювання. 

Швидкість просування паперу становила 25 мм/с, що також забезпечувало які-

сний аналіз даних. Фонові реоенцефалограми обстежуваних записували у по-

ложенні сидячи, в розслабленій позі. Щоб одержати реографічні записи без за-

вад, заземлювали сам реограф, реєструючий прилад і досліджуваного. 

Шкіра оброблялась 96-градусним спиртом, під електроди наносилась 

спеціальна провідна паста. Електроди фіксували на голові за допомогою гумо-

вої манжети шириною 2,5 см. Для вивчення гемодинаміки в системі внутрішніх 

сонних артерій користувались фронто-мастоїдальним (Ф-М) відведенням. Один 

електрод накладали біля внутрішнього краю надбрівної дуги, а другий - на сос-

коподібний відросток. З метою вивчення стану кровообігу у вертебрально-

базилярній системі користувались окципітомастоїдальним (О-М) відведенням 

за методикою Х.Х.Яруліна [156], яке відображає стан гемодинаміки переважно 

в системі хребетних артерій. 

Реографія – безкровний функціональний метод дослідження кровопоста-

чання тканин організму, який оснований на реєстрації електричного опору тка-

нин при проходженні через них перемінного струму. Опір тканин електричному 

струму пов’язаний із змінами кровонаповнення в залежності від фаз серцевого 
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циклу (при систолі він зменшується, при діастолі – зростає) і швидкості крово-

току.  

Високочастотний перемінний струм, який застосовується при реографії, 

проникаючи глибоко в тканини, розповсюджується шляхом найменшого опору, 

тобто по найбільш крупним магістральним судинам. Внаслідок цього на РЕГ 

відображаються об’ємні коливання кровонаповнення артерій досліджуваної об-

ласті або органа. Пульсові коливання в дрібних артеріях, а також в центральних 

венах повністю перекриваються об’ємними коливаннями головних артеріаль-

них стовбурів. Окрім цього, пульсація крупних артерій випереджає за часом 

пульсацію всіх інших відділів судинної системи. Кровоток в артеріолах, капіля-

рах і венах має рівномірний, майже непульсуючий характер і тому не може без-

посередньо відобразитися на РЕГ. Таким чином, РЕГ характеризує об’ємний 

пульс досліджуваної області. Встановлено, що величина об’ємних коливань ор-

гана залежить від артеріо-венозної різниці тиску і добре корелює з пульсовим 

тиском. 

Реоенцефалограми оцінювались якісно й кількісно. Як відомо, реоенце-

фалографічна крива має висхідну (анакротичну) і низхідну (катакротичну) фа-

зи. В нормі висхідна частина РЕГ-кривої більш крута, а низхідна - полога. На 

низхідній частині РЕГ-кривої є інцизура й дикротичне підняття, які зазвичай 

розміщуються приблизно на межі верхньої і середньої третини низхідної части-

ни. 

При якісному аналізі РЕГ-хвилі брались до уваги вираженість та кількість 

додаткових зубців, їх розташування щодо вершини, наявність венозної хвилі в 

пресистолі та форма катакроти. 

Найбільш інформативними вважаються такі кількісні показники реоенце-

фалограм: α - час від початку реографічної хвилі до її вершини, тобто трива-

лість анакротичної фази в секундах (цей показник відображає здатність великих 

артерій мозку розтягуватися під час систолічного припливу крові й дає уяву 

про стан тонусу судин та ступінь їх еластичності, коли є ригідність судинної 

стінки, а також дає можливість певною мірою судити про швидкість кровото-
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ку); β - час від вершини реографічної хвилі до кінця низхідної частини кривої, 

який відбиває тривалість катакротичної фази в секундах, тобто швидкість ви-

порожнення судин, а отже еластичність судинної стінки. Х.Х.Ярулін [156] вва-

жає, що ця величина менш стабільна і змінюється в залежності від серцевого 

циклу, тобто частоти пульсу. Вона залежить також від відтоку крові, перифери-

чного судинного опору й відбиває стан тонусу судин; ДКІ - відношення амплі-

туди на рівні інцізури до максимальної амплітуди (виражене в %) - показник 

тонусу артеріол. У великій мірі він залежить від стану периферійного судинно-

го опору. Висока інформативність цього показника полягає в тому, що в голов-

ному мозку артерії й артеріоли мають товстий м’язовий шар і завдяки цьому є 

виконавчою ланкою в регуляції мозкового кровообігу; ДСІ - відношення амплі-

туди на рівні вершини дикротичного зубця до максимальної амплітуди (вира-

жений в %). Цей показник переважно відображає стан відтоку крові із артерій в 

вени і тонус вен. Дуже важливим показником є реографічний індекс (Рі) - від-

ношення амплітуди реографічної хвилі до величини стандартного калібруваль-

ного сигналу. Рі оцінюють у відносних одиницях. Він дозволяє судити про сту-

пінь інтенсивності кровонаповнення досліджуваної ділянки. 

Реоенцефалографія дає можливість визначити стан церебральної гемоди-

наміки і одержувати об’єктивну інформацію про тонус судин мозку, їх крово-

наповнення й еластичність, а також про венозний відтік.  

Крім того, за необхідності, пацієнти обстежувалися за допомогою методу 

ультразвукової допплерограйії (УЗДГ) голови та шиї. Використовували різне 

обладнання, в клініці оториноларингології Військово-медичного клінічного 

Центру південного регіону застосовували Canon Aplio 800. 

 Нами були проведені електроенцефалографічні (ЕЕГ) дослідження 

хворих. Електроенцефалографія є надійним, універсальним, об’єктивним неін-

вазивним методом дослідження функціонального стану ЦНС, який грунтується 

на реєстрації біопотенціалів головного мозку при фоновому записі (у спокої) та 

з використанням різних функціональних навантажень. Нами такі дослідження 

виконувались за допомогою комп’ютерного електроенцефалографа фірми 
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BRAINTEST 24 фірми «DX–системи» (Україна) в сидячому положенні пацієнта 

при розслабленій мускулатурі для виключення м’язових артефактів при записі 

електроенцефалограм (ЕЕГ) в екранованій та звукозаглушеній кімнаті. Перед 

записом проводили 10-хвилинну адаптацію пацієнта до умов дослідження. Для 

відведення потенціалів використовували стандартну схему накладання елект-

родів "10-20", рекомендовану Міжнародною федерацією товариства ЕЕГ, при 

якій 24 електроди накладали по біполярному методу. Електроди накладались 

таким чином, щоб рівномірно охоплювати лобні, скроневі та потиличні області 

обох півкуль. Перевагою схеми “10-20” є велика кількість електродів, що до-

зволяє отримати більш детальну картину розподілу потенціалів по поверхні 

скальпу. Шкіру в місцях накладання електродів ретельно знежирювали оброб-

кою 96о спирту, під електроди підкладали марлеві прокладки, змочені фізіоло-

гічним розчином. При цьому використовувались фоновий запис ЕЕГ, а також - 

з функціональними навантаженнями (реакція на відкривання-закривання очей, 

ритмічна фотостимуляція частотами 6, 9, 12, 15, 18, 21 і 24 Гц через рівні про-

міжки часу - 10 с, а також трихвилинна гіпервентиляція. 

Отримані записи ЕЕГ оцінювалися за наявністю ознак подразнення пев-

них мозкових структур - появою гострих піків і потенціалів, “спайків”, спалахів 

спонтанної десинхронізованої високоамплітудної активності, появою комплек-

сів “гострий пік - повільна хвиля”, груп повільних хвиль та ін. Враховувалась 

симетричність цих проявів, поява їх при фоновому записі чи при функціональ-

них навантаженнях, особливо - при гіпервентиляції, а також у яких зонах (від-

веденнях) спостерігались ті чи інші явища. Також ми звертали увагу на вира-

женість зональних розбіжностей на електроенцефалограмах. 

Аналіз електроенцефалограм проводили з урахуванням основних показ-

ників, характерних для нормальних і патологічних змін при проведенні запису, 

з використанням візуально-графічного аналізу, відповідно до класифікації 

Е.А.Жирмунской, В.С.Лосева [6]. Враховували також симетричність запису та 

наявність патологічної активності і вираженості регіональних розбіжностей. 

Для аналізу отриманих результатів використано методи математичної ва-

ріаційної статистики з застосуванням ліцензованого програмного забезпечення 
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(STATISTICA v.13.3) згідно загальновизнаних рекомендацій [1]. Розраховували 

середнє статистичне значення показників – (М) та її похибку (±m). Достовір-

ність змін і відмінностей отриманих результатів оцінювали за критерєм (t) 

Стьюдента та кутового перетворення Фішера (U). Для виявлення кореляційного 

зв’язку нами були вираховані коефіцієнти кореляції (r) та їх похибки (mr) між 

основними показниками. 

 

 

2.2.Загальна характеристика обстежуваних осіб, які отримали акут-

равму в реальних бойових умовах  

 

Нами було проаналізовано дані понад 1200 постраждалих з бойовою аку-

травмою, яким було надано медичну допомогу у лабораторії голосу і слуху ДУ 

«Інститут отоларингології НАМНУ», клініці оториноларингології Військово-

медичного клінічного Центру південного регіону (Одеса), клініці оторинолари-

нгології Національного Військово-медичного клінічного центру «ГВКГ» МО 

України (Київ), 61-му мобільному військовому госпіталі на протязі 2014 – 2020 

рр.  

Було проведено аналіз клінічних параметрів та даних інструментальних 

досліджень, вивчено обставини отримання бойової акутравми, супутні пора-

нення, ушкодження військовослужбовців, характер та ступінь ушкодження 

слухової системи та системних проявів. Для систематизації даних анамнезу та 

скарг нами було розроблено спеціальний опитувальник, який застосовувався 

при обстеженні пацієнтів з акутравмою, отриманою в реальних бойових умовах 

(про це йтиметься докладніше нижче).  

Перш за все ми проаналізували дані всіх доступних для обстеження паці-

єнтів, які підпали під вплив акубаротравми, як явища, в умовах проведення бо-

йових дій. При аналізі даних 1238 таких осіб виявилось, що серед них частина 

мала: контузійно-комоційний синдром без порушення слухової функції, тяжкі 

відкриті і ЗЧМТ, чисті кондуктивні порушення слуху, тяжкі осколкові та інші 
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ураження, в т.ч. лор-органів, що потребували неодноразових хірургічних втру-

чань, тяжкі супутні захворювання. Такі пацієнти були виключені з аналізу, в 

зв’язку з невідповідністю критеріям відбору (серед яких наявність сенсоневра-

льних порушень слуху), або зважаючи на складність, а часом і неможливість 

проведення їм обстежень, а також обтяжливі фактор, що призводять до викрив-

лення результатів досліджень. 653 пацієнта, натомість, мали сенсоневральні 

порушення слухової функції без надміру обтяжливих обставин – у них було ви-

явлено перцептивний компонент при акубаротравмі. Їх було відібрано для по-

дальшого аналізу. Оскільки аналіз усіх випадків бойової акубаротравми показав 

з одного боку, різноманітність проявів, але з іншого - певний розподіл за харак-

тером і вираженістю уражень на типові групи, статистичний аналіз кількісних 

показників комплексного інструментального обстеження був проведений нами 

у окремих спеціально відібраних групах за чіткими критеріями ознаками. Цих 

пацієнтів ми дослідили більш докладно з застосуванням інструментальних ме-

тодів обстеження.  

Після попереднього інструментального аудіологічного обстеження з ана-

лізу було виключено випадки з вираженим кондуктивним компонентом у разі 

комбінованого ураження слухової системи, пацієнтів з наявним значними запа-

льними процесами лор-органів (в т.ч. посттравматичними), зі значними розла-

дами функції структур звукопровідного апарату за даними акустичної імпедан-

сометрії. В результаті такого відбору ми виділили 480 пацієнтів з сенсоневра-

льними порушеннями слуху внаслідок отримання акутравми в зоні бойових дій, 

у яких провели поглиблений аналіз скарг, анамнезу, даних суб’єктивної аудіо-

метрії.  

Отже, як уже було зазначено, ми виключали з аналізу пацієнтів з вираже-

ними порушеннями функції звукопроведення внаслідок отриманої акубаротра-

вми (розриви барабанної перетинки, розриви ланцюга слухових кісточок, вира-

жені рубцеві зміни барабанної перетинки, тощо). Виявлення порушень структур 

звукосприйняття виявлялося при ЛОР-огляді, суб’єктивній аудіометрії та імпе-

дансній аудіометрії. До аналізу увійшли лише пацієнти з сенсоневральними по-

рушеннями слухової функції та незначними порушеннями у структурах звуко-
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проведення (незначні рубцеві зміни барабанної перетинки, невиражені пору-

шення функції слухової труби), що не позначалися суттєво на даних інструмен-

тальних обстежень. 

При систематизації отриманих даних суб’єктивної аудіометрії нами було 

виявлено, що найбільшу групу серед усіх опрацьованих нами аудіограм склав 

низхідний, часто - обривчастий тип аудіометричної кривої, з переважним по-

рушенням базальної та медіобазальної частини завитки (1-3 виділені нами типи 

низхідної кривої в залежності від ступеня порушення слухової функції, див. 

нижче). Серед всіх обстежених нами військовослужбовців з бойовою акутрав-

мою характерним було максимальне підвищення порогів слуху до тонів у обла-

сті 4-8 кГц. Таких випадків низхідних тональних аудіограм всього було 76,0%. 

Проведений аналіз даних суб’єктивної аудіометрії дозволив визначити 6 харак-

териних типів тональних аудіометричних кривих у пацієнтів з бойовою акутра-

вмою (про це докладно йтиметься у розділі 3.1). Всі випадки низхідних типів 

аудіометричної кривої були розподілені нами на 3 групи за ступенем сенсонев-

ральних порушень слухової функції, найбльш чисельними з них були 1 та 2 

групи. Саме тому в подальшому ми проводили комплексні дослідження саме у 

хворих з 1-3 типом аудіометричної кривої, з найбільш характерними проявами 

акутравми, отриманої в реальних бойових умовах (про це детально йтиметься 

нижче). Результати обстеження саме таких пацієнтів ми проаналізували більш 

детально. 

Нами були відібрані для поглибленого аналізу даних комплексного об-

стеження 208 бійців з акутравмою з двобічними сенсоневральними порушен-

нями, низхідним типом аудіометричної кривої, з найбільш вираженим підви-

щенням порогів слуху до тонів 4, 6 та 8 кГц. За ступенем порушення слухової 

функції вони були поділені на групи. Для деяких досліджень таких пацієнтів 

було 153, з огляду на можливості їх комплексного обстеження і критеріїв від-

бору. 

З метою вивчення показників комплексного клініко-інструментального 

дослідження з урахуванням ступеня порушення слухової функції ми провели 

аналіз даних у 3-х групах відібраних хворих з 1-3 типом аудіометричної кривої. 
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Для деяких методів обстеження (як от ОАЕ або імпедансна аудіометрія) аналіз 

даних проводився у двох групах, зважаючи на специфіку таких обстежень. Так, 

відомо, що ОАЕ при певних рівнях порушення слухової функції не реєструєть-

ся взагалі. В меншій мірі це також стосується реєстрації АРВМ. Крім того, ви-

явилось, що деякі параметри акустичної імпедансометрії взагалі не корелювали 

зі ступенем порушення слухової функції. Отже, для аналізу даних цих методів з 

урахуванням ступеня порушення слухової функції, нами було відібрано дві 

групи хворих з бойовою акутравмою (1-2 тип аудіо метричної кривої) по 70 чо-

ловік в групі. 

Як уже було зазначено вище, переважну більшість серед усіх обстежених 

склали пацієнти з низхідною формою аудіометричної кривої (76,0 %), причому 

серед них більшу частину становили пацієнти з 1 та 2 типом аудіометричної 

кривої (про це йтиметься детально у розділі 3.1). Отже, у відповідності до цих 

даних, нами було проведено дослідження у групах пацієнтів з бойовою акутра-

вмою з зазначеними типами аудіометричної картини з різним ступенем пору-

шення слухової функції. 

Військовослужбовці (209 чоловік), в залежності від стану слухової функ-

ції та типу аудіо метричної кривої були розподілені на 3 групи. В першу групу 

увійшло 105 осіб у яких при аудіометричному обстеженні виявлений нисхідний 

тип аудіометричної кривої з невираженим порушенням слухової функції, пере-

важно базальної частини завитки. Другу групу склали 86 бійців з більш вира-

женою СНП, нисхідним типом аудіометричної кривої з ураженням медіобаза-

льної частини завитки або з крутим обривчастим порушенням слуху по типу 

звукосприймаючого апарату з підвищенням порогів понад 50-60 дБ переважно 

в зоні високих частот, що супроводжувалася порушеннями мовної та надпоро-

гової аудіометрії. Третя група налічувала 18 пацієнтів з вираженними пору-

шеннями слухової функції, у яких за даними аудіометрії відмічався низхідний 

тип аудіометричної кривої, з ураженням медіо-базальної частини завитки, часто 

– з «обривом» сприйняття тонів конвенціонального діапазону. Для деяких об-

стежень кількість пацієнтів у групах була дещо іншою, що було обумовлене або 

складнощами (в т.ч. недоступністю) для виконання обстежень у деяких пацієн-
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тів, або виключенням з аналізу через погрішності даних (102-80-23 = 205). Де-

які методики мали дещо меншу базу для аналізу (наприклад, дослідження вес-

тибулярної функції, реєстрація слухових викликаних потенціалів). У випадку, 

коли досліджуваних було 152, до першої і другої групи увійшло по 65 осіб, до 

третьої – 22 особи.  

У осіб з більш вираженими порушеннями слухової функції (2 та 3 групи) 

СНП супроводжувалася порушеннями мовної та надпорогової аудіометрії. Так, 

у частини пацієнтів 3 групи визначалося уповільнене зростанням розбірливості 

мовного тесту при збільшенні інтенсивності. Також у пацієнтів 2 та 3 груп 

більш вираженими були порушення у центральних відділах слухового аналіза-

тора, про що свідчили часові показники довголатентних (ДСВП) та короткола-

тентних (КСВП) слухових викликаних потенціалів. В 3 групі осіб було проана-

лізовано дані лише 22 (18) пацієнтів, оскільки у багатьох хворих з таким типом 

аудіомтеричних даних були супутні ураження, які ускладнювали дослідження. 

За даними суб’єктивної аудіометрії, найбільш виражене достовірне 

(P<0,01) підвищення порогів слухової чутливості відносно норми у обстежених 

нами бійців з акутравмою на тональній пороговій аудіометричній кривій спо-

стерігалося у області 4, 6 та 8 кГц конвенціонального, та на усіх частотах дослі-

джуваного високочастотного (9-16) кГц діапазонів. Нерідко у пацієнтів спосте-

рігався «обрив» сприйняття як в конвенціональному, так і, особливо, у розши-

реному діапазоні частот. Причому, починаючи з частоти 2 кГц конвенціональ-

ного діапазону, достовірною була і різниця в показниках в групах між собою. 

Так, на частоті 4 кГц показники порогів слуху для 1, 2 та 3 груп становили 

(26,72±1,89), (45,43±1,82) та (55,83±3,96) дБ; в області 6 кГц – (38,72±2,52), 

(56,88±1,96) та (64,82±3,86) дБ; на частоті 8 кГц - (41,52±2,36), (55,43±2,82) та 

(69,82±4,32) дБ, відповідно. 

Для аналізу характерних скарг та найбільш значущих даних анамнезу (як 

от наявність супутніх уражень) на момент отримання травми за даними опиту-

вання осіб, які отримали бойову акутравму з враховуванням ступеня порушення 

слухової функції ми відібрали три групи пацієнтів згідно тих самих принципів, 

які ми застосовували і для усіх інших досліджень щодо врахування ступеня по-
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рушення слухової функції в даній роботі, однак в групах хворих у даному ана-

лізі кількість пацієнтів у групах була іншою. Обумовлене це тим, що скарги ми 

могли вивчати і в тих випадках, коли проведення комплексу інструментальних 

обстежень у даного пацієнта викликало складнощі. Критерії відбору для опиту-

вання є не такими жорсткими, як для деяких інструментальних обстежень (в 

т.ч. зважаючи на супутні поранення), а доступність самого методу опитування є 

високою. Отже, в даному дослідженні (основні скарги та дані анамнезу) в гру-

пах 1 та 2 було по 100 осіб, у групі 3 – 22. 

Отже, нами було проведено комплексне інструментальне обстеження па-

цієнтів з бойовою акутравмою у трьох групах з різним ступенем порушення 

слухової функції, крім ОАЕ та імпедансної аудіометрії, показники яких ми ана-

лізували у двох групах (1 та 2 тип даних аудіометрії, по 70 чоловік в групі).  

Для аналізу прогностичного значення характерних скарг та найбільш зна-

чущих даних анамнезу (як от наявність супутніх уражень) на момент отримання 

травми за даними опитування осіб, які отримали бойову акутравму ми провели 

обстеження пацієнтів з враховуванням ступеня порушення слухової функції, 

яке розвинулося через деякий час після акутравми (це було визначено в ході 

тривалого спостереження). Ми вивчали скарги хворих з бойовою акутравмою з 

урахуванням ступеня порушення слухової функції та терміну їх тривалості у 

пацієнтів спеціально відібраних груп. Для цієї мети ми обстежили дві групи па-

цієнтів по 30 чоловік з найбільш характерним типом (низхідним) аудіометрич-

ної кривої з різним ступенем порушення слуху, 1 група – легке порушення (І 

ступінь), 2 група – більш виражена СНП (тяжке порушення, ІІІ ступінь). Нами 

аналізувався відсоток скарг, які тривали до і понад 12 годин після події акуба-

ротравматичного ураження в умовах бойових дій.  

Також нами було проведено аналіз даних у групі 71 чоловік - так званої 

фокус-групи - з найбільш типовими ознаками ураження слухової системи при 

бойовій акутравмі. Для цього ми відібрали для аналізу серед усіх обстежених 

нами хворих з акутравмою групу військовослужбовців з найбільш характерни-

ми, типовими формами аудіометричних кривих та найбільш частим ступенем 

зниження слухової функції. Було відібрано для обстеження пацієнти з найбільш 
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типовою аудіометричною картиною - низхідним типом аудіометричної кривої з 

найбільшим підвищенням порогів слуху на тони в області 4-8 кГц, помірним 

ступенем зниження слухової функції. У них було проведено аналіз якісних і кі-

лькісних даних комплекного обстеження. Насамперед, такий відбір важливий 

для визначення характерних кількісних ознак акутравми,отриманої в реальних 

бойових умовах. Проведене обстеження бійців, які отримали акутравму під час 

виконання професійних обов’язків в зоні проведення бойових дій (військовос-

лужбовці ЗСУ, Національної гвардії та добровольчих батальйонів), з типовими 

формами аудіометричних кривих (низхідними) та ступенем вираженості сенсо-

ненвральної приглухуватості. На частотах 4, 6 та 8 кГц значення середньостати-

стичних порогів слуху до тонів у них становили (35,34±4,82), (40,48±3,92) та 

(49,84±3,85) дБ, відповідно. 

Детальний аналіз даних комплексного обстеження в динаміці лікування 

було проаналізовано у 105 пацієнтів з бойовою акутравмою. 

Середній вік обстежених військовослужбовців складав (34,7±1,5) роки, 

96,6% складали обстежені чоловічої статі, а жінок було 3,4% випадків. У бага-

тьох пацієнтів акутравми були повторні. У 44,8% обстежених нами пацієнтів з 

акутравмою мали місце супутні ураження – поранення, контузійно-комоційний 

синдром, ЧМТ та ін.. 

Перед проведенням інструментальних обстежень всі пацієнти проходили 

ретельний отоларингологічний огляд, а також детальний збір анамнезу. Дані 

заносилися в спеціальну карту обстеження. 

У деяких пацієнтів (24,2%) отоскопічно було виявлено тьмяність бара-

банних перетинок, їх потовщення. У 18,9 % випадків відмічалася ін’єкція судин 

по ходу руків’я молоточка, у 27,5% при отоскопії відмічаються рубці в задніх 

відділах барабанної перетинки. Певна згладженість контурів та скорочення сві-

тлового рефлексу були виявлені у 30,9 % пацієнтів. При проведенні передньої 

риноскопії у 43,1% пацієнтів відмічався набряк слизової оболонки, у 51,4% 

бійців було виявлено викривлення носової переділки без вираженого утруднен-

ня носового дихання. Виявлені зміни в стані ЛОР-органів обстежуваних бійців 

були незначними, не відрізнялись по групах, і не мали впливу на результати 
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проведених інструментальних досліджень стану різних відділів слухового ана-

лізатора. Всі пацієнти з вираженими змінами, що могли вплинути на результати 

обстеження, були виключені з аналізу. 

В якості контрольної групи обстежено 15 практично здорових нормаль-

ночуючих осіб з нормальним сприйняттям слуху на тони в конвенціональному і 

в розширеному діапазонах частот у віці від 20 до 30 років, які не мали патології 

серцево-судинної системи, контакту з виробничим шумом чи звуками високої 

інтенсивності, ЧМТ, тяжких соматичних та інфекційних захворювань. У осіб 

контрольної групи порушень з боку лор-органів при проведенні стандартного 

отоларингологічного огляду виявлено не було. За даними суб’єктивної аудіоме-

трії реєструвалися тональні криві на рівні 5-10 дБ по всьому частотному діапа-

зону, однаково по кістковому та повітряному звукопроведенні. За даними акус-

тичної імпедансометрії у осіб контрольної групи реєструвалася тимпанограма 

типу А задовільної амплітуди, а також чіткий акустичний рефлекс внутрішньо 

вушних мязів (АРВМ) на всіх досліджуваних частотах при інтенсивності сти-

мулу 90 дБ, задовільної амплітуди. За даними СВП реєструвалися чіткі компле-

кси відповідей з повною ідентифікацією усіх піків. При візуальному аналізі 

РЕГ-кривої у контрольній групі верхівка хвилі мала гостру вершину. На низ-

хідній катакротичній частині РЕГ-кривої відмічалась переважно одна додаткова 

хвиля і інцизура, яка розміщувалася на межі верхньої і середньої третини ката-

кротичної частини РЕГ-кривої. У всіх досліджуваних осіб контрольної групи 

(нормальночуючих і отологічно здорових) біоелектрична активність головного 

мозку була представлена в основному альфа- і бета-ритмами. Домінував добре 

модульований в веретена альфа-ритм частотою 8-12 коливань в секунду, який 

був найбільш вираженим у потиличних і скроневих відведеннях. Депресія аль-

фа-активності була добре вираженою при пробі відкривання-закривання очей. 

При проведенні функціональних навантажень спостерігалося хороше засвоєння 

нав’язаних ритмів. В межах норми у обстежених контрольної групи знаходи-

лась Бета-активність і повільно-хвильова активність. Зональні розбіжності у 

осіб контрольної групи були добре виражені. Ступінь засвоєння нав’язаних ри-

тмів також була доброю. У осіб контрольної групи при проведенні вестибуло-
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метричного обстеження показники стато-кінетичої стійкості знаходились в ме-

жах фізіологічних коливань. На електроністагмограмі в спокої і при різних по-

ложеннях голови спонтанний і позиційний ністагм не був зареєстрованим в жо-

дному спостереженні. Показники експериментального ністагму, отримані при 

обертальній стимуляції осіб контрольної групи, свідчили про нормальну функ-

цію вестибулярного аналізатора. Ністагменна реакція носила ритмічний харак-

тер. Ознаки, характерні для порушень центрального відділу вестибулярного 

аналізатора („німі” поля, дизритмія, дисоціація показників після обертального 

ністагму) не відмічалися.  

Всім досліджуваним хворим було проведено комплексне отоларингологі-

чне (клінічне і інструментальне) аудіологічне обстеження (клінічне обстеження 

ЛОР-органів, камертональні досліди Вебера, Федерічі, тональну порогову, в т.ч. 

у розширеному діапазоні частот, та надпорогову аудіометрію, мовну аудіомет-

рію, реєстрацію ОАЕ, слухових викликаних потенціалів – коротко- та довгола-

тентних, відповідно КСВП та ДСВП), вестибулометрію, а також реоенцефалог-

рафію (РЕГ) та електроенцефалографію (ЕЕГ).  

При статистичній обробці даних, що стосувалися слухової функції, ми 

враховували не кількість осіб, що входили в зазначені вище групи, а кількість 

вух у кожній групі. Не включались до аналізу хворі, що мали в анамнезі захво-

рювання середнього вуха, приймали ототоксичні препарати. Аналізу не підля-

гали особи, які перенесли нейроінфекцію, черепномозкову травму, мали органі-

чне ураження ЦНС, контакт з радіацією, психічні відхилення. Інтерпретація да-

них аудіологічного обстеження проводилася у відповідності з сучасними пог-

лядами про їх діагностичну значимість. 
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2.3. Основні скарги та дані анамнезу пацієнтів з бойовою акутравмою 

 

В плані першої діагностики сенсоневральних порушень слуху у осіб, пос-

траждалих в зоні проведення бойових дій найбільш поширеними і доступними, 

особливо на перших етапах, є клінічні методи, ретельний аналіз скарг та дані 

анамнезу. Це дозволяє відібрати контингент для подальшого обстеження, ви-

значити попередньо імовірність та ступінь ураження слухової системи у пост-

раждалих. Більшість дослідників при вивченні проблем порушення слуху при 

акутравмі приділяли увагу саме клінічним показникам та даним суб’єктивної 

аудіометрії.  

Нами було проведено аналіз основних скарг у пацієнтів з акутравмою, 

отриманою в реальних бойових умовах [142, 154, 155, 156, 161, 162]. 

За нашими даними, найчастішими і найбільш вираженими у обстежених 

нами хворих з акутравмою, отриманою в зоні проведення бойових дій, були 

скарги на: зниження слухової функції (100%), суб’єктивний вушний шум 

(81,9%), головний біль (80,8%), тяжкість у голові (59,3% випадків), оглушеність 

(74,8%) та закладеність вух (64,8%) одразу після акутравми, запаморочення 

(61,5%), порушення рівноваги, координації (42,5%), больові відчуття у вухах 

(41,9%) після акутравми. Часто (58,9%) вони зазначали, що їх дратують гучні 

звуки, особливо високочастотні (табл. 2.3.1. та рис 2.3.1).  

Суб’єктивний вушний шум відмічали 81,9% обстежених нами хворих з 

акутравмою, які перебували в зоні проведення бойових дій. Шум у вухах вини-

кав після інтенсивного звукового впливу і у багатьох з них набував стійкого 

характеру, періодично посилюючись, особливо при психоемоційних наванта-

женнях. Часто він має «складні» характеристики, наприклад, високочастотний 

тон на тлі фонового шуму середньої інтенсивності. Інтенсивність вушного шу-

му іноді сягала 10-15 дБ над порогом чутності. Всі обстежені нами хворі з акут-

равмою, отриманою в реальних бойових умовах, скаржилися на зниження слу-

хової функції, виражене в різному ступені. 
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         Таблиця 2.3.1 

Основні скарги військовослужбовців, які отримали акутравму  
в реальних бойових умовах 

Основні скарги % виявлення 
Зниження слуху 100 
Порушення розбірливості мови 43,2 
Дратують гучні звуки, особливо високочастотні  58,9 
Головний біль 80,8 
Тяжкість у голові 59,3 
Запаморочення 61,5 
Порушення рівноваги, координації 42,5 
Дратівливість, тривожність 73,3 
Порушення сну 61,9 
Порушення пам'яті, уваги 51,8  
Оглушеність  74,8 
Закладеність вух 64,8 
Суб’єктивний вушний шум  81,9 
Больові відчуття у вухах після акутравми 41,9 
Вплив атмосферних змін на самопочуття (метеоза-
лежність)  47,9  

 

  

 
Рис. 2.3.1. Основні скарги бійців з акутравмою 
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 Нами було виявлено, що певні скарги на момент отримання акутравми 

були найбільш вираженими, а неприємні відчуття довго зберігалися після акут-

равми. При подальшому спостереженні з’ясувалося, що у пацієнтів з такими 

тривалими скаргами згодом розвивалися більш тяжкі порушення слухової фун-

кції. Отже, деякі скарги та їх тривалість мали найбільше прогностичне значен-

ня. До них належать скарги на тимчасове оглушення в момент акутравми, зни-

ження слуху одразу після акутравми, закладеність вух, суб’єктивний вушний 

шум. Шум у вухах часто турбував пацієнтів з акутравмою безпосередньо після 

негативного впливу на слуховий аналізатор. Згодом у частини хворих 

суб’єктивний шум або посилювався, або міг стати дещо слабшим, змінювалися 

його характеристики, участини бійців шум залишався незмінним на протязі 

тривалого часу. Закладання вух також турбувало переважну більшість таких 

хворих. Запаморочення, порушення рівноваги (хиткість ходи), біль у вухах під 

час акутравми, що проявлялися в більшій або меншій мірі, відзначали більшість 

обстежених нами осіб. Їх тривалість після впливу акутравми, натомість, була 

різною. 

Багато пацієнтів з бойовою акутравмою потрапляли на обстеження до 

отоларинголога через тривалий час. На жаль, до цього часу у багатьох випадках 

можуть розвинутись стійкі порушення слуху, які складно піддаються корекції у 

зв’язку з втраченим часом, коли в ранні терміни можливо було б отримати 

більш ефективні результати лікування таких хворих. Тому важливо визначити 

показники, які мають найбільше значення в плані прогнозування перебігу та 

корекції сенсоневральних порушень слуху при акутравмі.  

Отже, є сенс провести аналіз найбільш характерних скарг та ознак на мо-

мент отримання акутравми з враховуванням тривалості і вираженості таких ві-

дчуттів за даними опитування осіб, які отримали акутравму в зоні проведення 

бойових дій з урахуванням ступеня порушення слухової функції. Ми проаналі-

зували, насамперед, оглушення, закладання вух, запаморочення, біль у вухах, 

порушення рівноваги (хиткість ходи), інтенсивність та характер суб’єктивного 

вушного шуму. 
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З метою оптимізації процесу обстеження осіб з акутравмою, які постра-

ждали в зоні проведення бойових дій нами було розроблено опитувальний лист, 

як додаток до карти обстеження, історії хвороби, амбулаторної карти, який 

спрощує роботу лікаря (Додаток 1). Він акцентує увагу на найбільш інформати-

вні ознаки та систематизує їх, що дозволяє виявити пацієнтів з можливим ура-

женням слухової та вестибулярної систем та попередньо оцінити тяжкість по-

рушень слуху. Опитувальник також може бути використаним і не медичними 

працівниками для попередньої оцінки стану пацієнтів з акутравмою. У нас є 

досвід заповнення таких опитувальників самими бійцями, що також сприяє 

більш швидкому і чіткому отриманню інформації лікарями. Ми рекомендуємо 

застосовувати запропонованій опитувальник на всіх етапах надання допомоги 

постраждалим в зоні проведення бойових дій з ймовірністю ушкодження слу-

хового аналізатора, якщо для цього буде можливість. 

 Для аналізу прогностичного значення характерних скарг та найбільш зна-

чущих даних анамнезу (як от наявність супутніх уражень) на момент отримання 

травми за даними опитування осіб, які отримали бойову акутравму ми провели 

обстеження пацієнтів з враховуванням ступеня порушення слухової функції, 

яке розвинулося через деякий час після акутравми (це було визначено в ході 

тривалого спостереження).  

 Нами було проаналізовано скарги хворих з бойовою акутравмою з ураху-

ванням ступеня порушення слухової функції та терміну їх тривалості у пацієн-

тів спеціально відібраних груп. Для цієї мети ми обстежили дві групи пацієнтів 

по 30 чоловік з найбільш характерним типом (низхідним) аудіометричної кри-

вої з різним ступенем порушення слуху, 1 група – легке порушення (І ступінь), 

2 група – більш виражена СНП (тяжке порушення, ІІІ ступінь). Нами аналізува-

вся відсоток скарг, які тривали до і понад 12 годин після події акубаротравма-

тичного ураження в умовах бойових дій.  

У таблиці 2.3.2 наведені найбільш характерні скарги на момент отриман-

ня акутравми у обстежених нами постраждалих в зоні проведення антитерорис-

тичної операції з акутравмою з урахуванням їх тривання (менше чи більше 12 

годин). 
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Зазначимо щодо даних, наведених у табл. 2.3.2 ми вказуємо наявність 

скарг у обстежуваних відібраних групах хворих, а не розподіл існуючих скарг 

згідно терміну їх відчуття постраждалими після акутравми. Тому сумарно скар-

ги до та понад 12 годин можуть не складати 100%. Це обумовлене тим, що не у 

всіх обстежуваних хворих відзначалися одночасно усі з перерахованих скарг. 

 

 

 Таблиця 2. 3.2.  

Найбільш характерні скарги після отримання акутравми у постраждалих  
в зоні проведення бойових дій з урахуванням їх тривалості 

Скарги 

I група % II група % 

Тривалість скарг 
до 12 годин 

Тривалість скарг 
більше 12 годин 

Тривалість скарг 
до 12 годин 

Тривалість скарг 
більше 12 годин 

Тимчасове  
оглушення 56,6 23,3* 30,0** 70,0 *, ** 

Виражене зниження 
слуху 73,3 26,6* 36,6** 63,4** 

Виражений  
високочастотний  
шум у вухах 

76,6 20,0* 13,3** 86,6 *, ** 

Закладання вух 66,6 20,0* 53,3 46,7** 

Запаморочення 46,6 20,0* 63,3 33,3 

Порушення  
рівноваги  
(хиткість ходи) 

26,6 13,3 53,3** 36,6** 

Біль у вухах 26,6 0 36,6 9,0 *, ** 

 
Примітки:  
* - різниця достовірна (Р<0,05; Р<0,01) у порівнянні показників до та понад 12 год 
 **- різниця достовірна (Р<0,05; Р<0,01) у порівнянні показників між групами 1 та 2. 
 

Із наведених в таблиці даних видно, що у 1-й групі обстежених (з більш 

легкими порушеннями слухової функції) по всім досліджуваним скаргам часто-
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та їх з тривалістю до 12 годин перевищувала частоту з тривалістю випадків, ко-

ли вони тривали понад 12 годин більше ніж вдвічі. Отже, в цій групі обстежу-

ваних основні скарги не тривали довго після події. При цьому безпосередньо 

після акутравми найбільшу частку склали скарги на шум у вухах та закладання 

вух (83,3) %, а через 12 годин потому – на зниження слуху (29,2) %. У другій 

групі обстежуваних, з тяжкою сенсоневральною приглухуватістю, навпаки, пе-

реважали відчуття, які тривали понад 12 годин після акутравми, окрім закладе-

ності вух, яке в однаковому відсотку випадків мало тривалість до і понад 12 го-

дин, та болю у вухах, яке зберігалося після 12 годин у невеликої кількості паці-

єнтів. Однак навіть такі невеликі відсотки біли більшими, ніж у групі 1. При 

цьому у групі 2 найбільш виражені скарги одразу після акутравми були на за-

паморочення (76,9) %, та порушення рівноваги (хиткість ходи) (53,8) %, а через 

деякий час – на шум у вухах (92,3) % та зниження слуху (65,4) %. Загалом у 

другій групі через 12 годин після акутравми зберігалась достовірно більша ви-

раженність скарг, ніж у групі 1. Більш наочно ці дані показані на рисунках 2.3.2 

та 2.3.3. 

Отже, у 2-й групі обстежених з тяжкою СНП скарги були більш виражені 

і довше зберігалися після акутравми. Це підтверджує наш висновок, що тривалі 

закладання, оглушення, запаморочення, наявність інтенсивного високочастот-

ного шуму, хиткість ходи (порушення координації), за нашими даними, є не-

сприятливими ознаками виникнення та прогресування СНП при акутравмі. До-

слідження підтверджує наш висновок, що чим довше тривало закладання вух 

після акутравми, тим більш виражені сенсоневральні порушення розвивалися в 

подальшому в такому випадку. Навпаки, чим швидше у пацієнтів з акутравмою 

зникали закладання вух, оглушення, біль у вухах, порушення рівноваги (хит-

кість ходи), тим кращим був прогноз. 
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Рис. 2.3.2. Порівняльний аналіз наявності основних скарг у постраждалих в зоні 

бойових дій 1 та 2 групи на момент отримання акутравми  

 

  
Рис. 2.3.2. Порівняльний аналіз наявності основних скарг у постраждалих в зоні 

бойових дій 1 та 2 групи через 12 годин після отримання акутравми  
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жать скарги на тимчасове оглушення в момент акутравми, зниження слуху, за-

паморочення, одразу після акутравми, суб’єктивний вушний шум, порушення 

координації (хиткість ходи), рівноваги, закладання вух безпосередньо після 

акутравми, біль у вухах під час акутравми. Також слід враховувати інтенсив-

ність та характер суб’єктивного вушного шуму в момент акутравми, найбільш 

несприятливими є інтенсивний шум, дзвін, свист у вухах, який довго триває пі-

сля події. Слід враховувати тривалість і вираженість таких відчуттів, оскільки 

вони мають діагностичне та прогностичне значення. 

Також нами було проведено аналіз характерних скарг та найбільш значу-

щих даних анамнезу (як от наявність супутніх уражень) на момент отримання 

травми за даними опитування осіб, які отримали бойову акутравму з врахову-

ванням ступеня порушення слухової функції. Для цього ми відібрали три групи 

пацієнтів згідно тих принципів, які ми застосовували і для усіх інших дослі-

джень щодо врахування ступеня порушення слухової функції в даній роботі 

(див. розділ 2.2), однак в групах хворих у даному аналізі дещо інша кількість 

пацієнтів у групах. Обумовлене це тим, що скарги ми могли вивчати і в тих ви-

падках, коли проведення комплексу інструментальних обстежень у даного па-

цієнта викликало складнощі. Критерії відбору для опитування є не такими жор-

сткими. Отже, в даному дослідженні (основні скарги та дані анамнезу) в групах 

1 та 2 було по 100 осіб, у групі 3 – 50. 

 Аналіз скарг обстежених нами військовослужбовців на момент отримання 

акутравми дозволив виявити наступне (див. табл. 2.3.3, рис. 2.3.4). 

Як видно з наведених даних, найбільш вираженими у всіх досліджуваних 

групах були скарги на зниження слуху, суб’єктивний вушний шум, шум «в го-

лові», втрата свідомості в момент акутравми, виділення з вуха (крові, рідини), 

оглушення після акутравми, погана переносимість гучних звуків, відчуття важ-

кості в голові, головний біль, запаморочення, порушення координації, рівнова-

ги. Переважно частота таких скарг збільшується зі збільшенням ступеня пору-

шення слухової функції за данними суб’єктивної аудіометрії. Аналіз показав, 

що частота скарг на зниження слуху, високочастотний шум, шум в «голові», 

двобічний шум в вусі, оглушення після акутравми, запаморочення, відчуття 
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важкості в голові, головний біль, порушення рівноваги та координації, співвід-

носяться зі ступенем порушення слухової функції, зростання частоти таких 

скарг зі збільшенням ступеня порушення слухової функції була достовірною.  

Однак це стосується не всіх показників. Такі скарги, як втрата свідомості, 

виділення крові з вуха, низькочастотний шум у вусі, закладеність у вусі, погана 

переносимість гучних звуків не мали чіткої залежності від ступеня порушення 

слухової функції. Так, скарги на виділення крові з вуха висували в 1 групі - 15,4 

%, в 2 групі - 13,8 % , в 3 групі - 27,3%. Така скарга, як втрата свідомості відмі-

чалась у опитуваних нами пацієнтів 1 групи – в 38,5 % випадків, в 2 групі – у 

26,1 % випадків та в 3 групі – у 81,8 % пацієнтів. На низькочастотний вушний 

шум скаржились 9,2 % пацієнтів 1 групи, 0 % - у 2 групі, та 9,1 % - в 3 групі. Та-

ка скарга, як погана переносимість гучних звуків відмічалась у 1 групі в 55,4 % 

випадків, в 2 групі - 50,8 % випадків, в 3 групі – в 100,0 % опитаних пацієнтів. 

 
Таблиця 2.3.3 

Найбільш характерні скарги та значущі дані анамнезу на момент  
отримання акутравми у постраждалих в зоні проведення бойових дій  

з урахуванням ступеня порушення слухової функції, % виявлення 

Скарги Групи хворих 
1 2 3 

Втрата свідомості/нудота 21,0 29,0 59,1*/** 
Значне зниження слуху 89,0 98,0 100,0 
Суб’єктивний шум (загалом) 83,0 96,0 100,0 
Високочастотний шум 74,0 93,5 100,0 
Оглушення 57,0 71,0 100,0* 
Закладеність вух 56,0 64,0 95,4* 
Погана переносимість гучних звуків 52,0 57,0 86,3 
Важкість в голові 53,0 64,0 81,8 
Головний біль 58,0 83,0 95,4 
Запаморочення 43,0 62,0 95,4* 
Порушення рівноваги 28,0 31,0 72,7*/** 
Порушення сну 63,0 74,0 100,0 
Супутні ушкодження 13,0 28,0* 77,2*/** 
Акутравма повторна 21,0 52,0* 72,7* 
Зниження слуху в анамнезі 2,0 3,0 13,6*/** 
Больові відчуття у вухах під час акутравми 34,0 49,0 63,6* 

 
Примітки:  * - різниця достовірна (Р<0,05; Р<0,01) у порівнянні з групою 1;  

**- різниця достовірна (Р<0,05; Р<0,01) у порівнянні з групою 2. 
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Рис. 2.3.4 Найбільш характерні скарги на момент отримання акутравми 

у постраждалих в зоні бойових дій з урахуванням ступеня порушення слухової 

функції. 

 

Закономірного зростання частоти скарг на втрату свідомості, виділення 

крові з вуха, низькочастотний шум у вусі, закладеність у вусі, погану перено-

симість гучних звуків, по мірі погіршення слухової функції не спостерігається. 

Можливо, це залежить не тільки від ступеня порушення слухової функції, а от-

же - вираженості змін в структурах слухового аналізатора, але і від інших чин-

ників, наприклад від характеру ушкоджуючого впливу зброї, супутніх пора-

нень. 

У багатьох пацієнтів акутравми були повторні ( 1 група - 33,8 %, 2 група - 

53,8 %, 3 група – 50,0 %) і супроводжувались супутніми ураженнями (15,4 % - в 

1 групі, 32,3 % - в 2 групі, 81,8 % - в 3 групі). При цьому в 3 групі (з більш ви-

раженими ступенем порушення слухової функції) таких ознак було достовірно 

більше. При повторній акутравмі внаслідок «накладання» ефекту від кожної 

наступної акутравми відбувається більш значне ураження структур слухового 

аналізатора, а супутні ураження ускладнюють перебіг захворювання і призво-

дять до його прогресування.  
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Отже важливо враховувати наявність безпосередньо після акутравми та в 

подальший найближчий період таких скарг, як зниження слуху, суб’єктивний 

шум, шум «в голові», втрата свідомості в момент акутравми, виділення з вуха 

(крові, рідини), зниження слуху, оглушення, погану переносимість гучних зву-

ків, відчуття важкості в голові, головний біль, запаморочення, порушення коор-

динації, рівноваги, порушення сну, а також їх вираженість та тривалість, що 

має діагностичне та прогностичне значення. 
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РОЗДІЛ 3. 

СТАН РІЗНИХ ВІДДІЛІВ СЛУХОВОГО АНАЛІЗАТОРА У ОСІБ, ЩО 

ОТРИМАЛИ АКУТРАВМУ В РЕАЛЬНИХ БОЙОВИХ УМОВАХ 

 

3.1. Аудіометрична картина у військовослужбовців з бойовою  
акутравмою 
 

В наш час суб’єктивна аудіометрія залишається найбільш доступним та до-

статньо інформативним методом дослідження слухової функції. В плані першої 

діагностики сенсоневральних порушень слуху у осіб, постраждалих в зоні прове-

дення бойових дій, найбільш поширеними є клінічні методи, ретельний аналіз 

скарг та дані анамнезу. Це дозволяє відібрати контингент для подальшого обсте-

ження. З інструментальних методів уже на другому та третьому етапі надання 

медичної допомоги в системі ЗСУ може бути доступною оцінка слухової функції 

за даними психоакустичних методів – суб’єктивної аудіометрії, хоча і не в пов-

ному обсязі. Принаймні, частіше існує змога провести тональну порогову аудіо-

метрію. 

Нами було проведено аналіз даних суб’єктивної аудіометрії у військовос-

лужбовців з бойовою акутравмою [139, 148, 161, 162, 282, 283]. 

При систематизації отриманих даних суб’єктивної аудіометрії у 657 війсь-

ковослужбовців з бойовою акутравмою, нами було виявлено, що всі результати 

обстежень слухової функції вкладаються у декілька характерних типів. Вони 

описані нижче. Відсотки прораховані на кількість 480 спостережень, це кількість 

обстежених хворих після виключення випадків комбінованого ураження слухової 

системи, з вираженими порушеннями функції звукопроведення, розривами бара-

банної претинки, вираженими рубцевими змінами, певними супутніми захворю-

ваннями, некоректних в силу різних причин досліджень.  

Проведений нами аналіз результатів досліджень дозволив виявити таке. 

Найбільшу групу серед усіх опрацьованих нами аудіограм склав низхідний, 

часто - обривчастий тип аудіометричної кривої. Причому характерним було мак-
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симальне підвищення порогів слуху до тонів у області 4-8 кГц. Таких випадків 

низхідних тональних аудіограм всього було 76,0%. Часто у обстежених на такій 

низхідній кривій мав місце своєрідний пік підвищення порогів на частоті 4 або  

6 кГц з подальшим його деяким зниженням в області 8 кГц – характерний «акут-

равматичний зубець» (46,3% випадків серед усіх проаналізованих аудіограм та 

60,8% серед низхідних). У багатьох хворих характерні «акутравматичні зубці» 

спостерігалися як у конвенціональному діапазоні, так і на кривій у високочастот-

ному діапазоні. Приклад такої аудіограми наведено на рис. 3.1.1. Зправа у цього 

пацієнта спостерігається ще один прикметний приклад - «ломаної» кривої. 

 

 
  

Рис. 3.1.1 Приклад аудіометрії бійця з характерними «акутравматичними 
зубцями» у конвенціональному та розширеному діапазонах частот. 

  

Порушення слухової функції у обстежених нами пацієнтів з акутравмою 

переважно були двобічними (88,1%). Практично симетричних з них було 36,4% 

випадків, асиметричних – 63,6%. Однобічні порушення слухової функції мали 
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місце у 11,8% бійців. Всього серед проаналізованих нами аудіограм бійців випад-

ків асиметричних порушень слухової функції (включаючи однобічні) було 67,8%. 

На рис. 3.1.2 наведено аудіограму військовослужбовця з асиметричним (зправа – 

1 тип, зліва -2 тип, див. пояснення нижче) порушенням слухової функції за дани-

ми тональної порогової (в тому числі в розширеному діапазоні частот), мовної та 

надпорогової аудіометрії.  

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Рис.3.1.2. Дані суб’єктивної аудіометрії пацієнта з акутравмою з асимет-

ричним порушенням слухової функції 
 

Зауважимо, що саме асиметричність (але не однобічність) порушень у різ-

них відділах слухового аналізатора за даними комплексного обстеження може 

бути характерною ознакою акутравми, отриманої в реальних бойових умовах.  
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 Серед усіх розглянутих нами аудіограм випадки однобічного ураження 

слухової системи (з нормальним слухом на протилежній стороні) склали лише 

11,8% від загальної кількості спостережень. В залежності від вираженості пору-

шення слуху, у таких пацієнтів на стороні більшого ураження спостерігалися 

низхідні типи кривої різного ступеня підвищення порогів слуху до тонів (перева-

жно 1 та 2 типи, див нижче).  

 Ми окремо розглянули випадки однобічних уражень слухової системи та 

вираженої асиметрії (коли на протилежній стороні від більш постраждалого вуха 

спостерігалося лише початкове порушення до 15-20 дБ переважно в зоні високих 

частот конвенціонального діапазону) і за даними суб’єктивної аудіометрії у таких 

хворих з акутравмою (15,8% серед усіх досліджуваних) було виявлено таке. На 

стороні ураження переважно це були випадки низхідного типу аудіометричної 

кривої (90,1%). Серед усіх випадків переважала 1 та 2 група (див. нижче) за сту-

пенем вираженості порушень слухової функції (56,6 та 27,6%, відповідно). Хара-

ктерний пік («акутравматичний зубець») у пацієнтів даної групи мав місце у 

55,3% випадків. В даній групі були порушення мовної (32,8%) та надпорогової 

аудіометрії (69,7%) на стороні ураження. За даними високочастотної аудіометрії 

в даній групі спостерігалися різнопланові дані – від сприйняття усіх тонів розши-

реного діапазону до «обривів», починаючи з частоти 9 кГц. 81,5% пацієнтів даної 

групи турбував суб’єктивний вушний шум, постійний або періодичний, переваж-

но високочастотний (6-8 кГц), інтенсивністю 5дБ з боку ураження, але не завжди. 

У деяких хворих суб’єктивний вушний шум був двобічним. Зауважимо, що при 

аналізі даних імпедансної аудіометрії у таких хворих ми нерідко спостерігали по-

рушення реєстрації АРВМ (відсутність рефлексу, зниження його амплітуди та ін.) 

саме з боку нормальночуючого або кращечуючого вуха. Ми також проаналізува-

ли наявність однобічних порушень при розгляді кожної з основних виділених 

груп досліджуваних, про що йтиметься при детальному описі кожної з груп. Ха-

рактерна аудіограма бійця з акутравмою з однобічним порушенням слухової фу-

нкції наведена на рис.3.1.3. 
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Рис. 3.1.3. Аудіограма військовослужбовця з правобічною сенсоневральною 

приглухуватістю (2-й тип).  
 

 

 У деяких обстежених нами пацієнтів з акутравмою сенсоневральні пору-

шення слухової функції супроводжувалися незначними порушеннями функції 

звукопроведення – від невеликих (на одну-дві частоти підвищенням порогів 

сприйняття повітрянопроведених звуків до 15 дБ) до невеликих (до 15 дБ) кістко-

во-повітряних розривів на частині тональної кривої (охоплювали від 4 до 7 дослі-

джуваних частот). Нагадаємо, що пацієнтів з більш вираженими ознаками пору-

шення функції звукопроведення ми виключили з дослідження. При аналізі таких 

аудіограм виявилося, що розлади звукопроведення переважно були обумовлені 

порушеннями функції слухової труби, незначними змінами барабанної перетинки 

(після загоєння травматичних розривів), наявністю рубцевих змін барабанної пе-

ретинки, можливими функціональними порушеннями у ланцюгу слухових кісто-



 109 

чок. Однак, у частини таких пацієнтів не було виявлено жодних візуальних ознак 

ураження системи звукопроведення. 

 Нами були окремо проаналізовані випадки хворих з СНП та більш вираже-

ним (подовженим на тон-шкалі) порушенням функції звукопроведення (серед не-

великих, залишених нами для аналізу) без видимих при ЛОР огляді ознак пору-

шень структур середнього вуха. Саме такі хворі з «подовженим» невеликим кіст-

ково-повітряним розривом склали 6,0% від загальної кількості обстежених. Нага-

даємо, що ми не включили в цей аналіз осіб з розривами барабанної претинки, 

вираженим рубцевими змінами та ін. У всіх таких випадків крива кісткової про-

відності мала низхідний тип (переважно 1-2 тип). Аналізуючи уражаючі фактори, 

які призвели до розвитку акутравматичного ураження слухової системи у таких 

випадках, ми виявили, що переважно ці порушення мали місце при пострілах з 

гранатометів (РПГ 22, РПГ 7), використанням АК, АКС, при артилерійських та 

мінометних обстрілах. При аналізі даних імпедансної аудіометрії у такої категорії 

хворих виявилося, що лише у 5 (17,2%) з них було виявлено порушення за дани-

ми реєстрації АРВМ на фоні нормальної тимпанограми - відсутність акустичного 

рефлексу з обох боків при незначному рівні порушень тонального слуху, асимет-

ричне значне зниження амплітуди АРВМ при практично однаковому рівні тона-

льного слуху з обох боків, що може свідчити про розлади захисної системи сере-

днього вуха та дисфункцію стовбуромозкового відділу слухового аналізатора. В 

інших випадках (82,8%) дані акустичної імпедансометрії були без відхилень (ти-

мпанограма тип А, реєстрація АРВМ на відповідній інтенсивності стимулу і з за-

довільними основними характеристиками) і не давали відповіді на запитання про 

значущі порушення у функціонуванні передавальних структур середнього вуха. 

Отже, виявлені в цій групі порушення функції звукопроведення визначалися ін-

шими чинниками, можливо, специфічними для акутравми розладами у слуховій 

системі, і потребують подальших досліджень. 

 У значної частини обстежених з акутравмою, які перебували в зоні прове-

дення бойових дій спостерігаються уповільнене зростання розбірливості мовного 

тесту, наявністю дискомфорту, зниження ДП за Люшером в області 2 та особливо 
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4 кГц, що свідчить про ураження рецепторного відділу слухового аналізатора у 

таких хворих. Відзначимо, що ми спостерігали в деяких випадках також певну 

невідповідність порушень тонального слуху та проявів дискомфорту, ФУНГ. При 

невеликому порушенні слухової функції бійці відзначали дискомфорт при підви-

щенні інтенсивності стимулу, в тому числі мовного, скаржилися на погану пере-

носимість гучних звуків, періодичне порушення розбірливості мови. У бійців по-

рушення розбірливості мови часто спостерігалися на фоні невираженого знижен-

ня слухової функції. У деяких пацієнтів зустрічався дискомфорт сприйняття мов-

них тестів навіть при невідповідно для цього виражених порушеннях слухової 

функції. Загалом, ті чи інші ознаки порушень у рецепторному відділі слухового 

аналізатора були виявлені нами за даними суб’єктивної аудіометрії у 79,6% серед 

усіх обстежених нами пацієнтів з акутравмою.  

Отже, ми проаналізували дані суб’єктивної аудіометрії 480 військовослу-

жбовців, які отримали акутравму в зоні бойових дій. Зауважимо, що ми здійсню-

вали розподіл насамперед за формою аудіометричної кривої за даними порогової 

тональної аудіометрії конвенціонального діапазону частот. Це обумовлене кіль-

кома чинниками. По-перше, саме тональна аудіометрія у конвенціональному 

(звичайному) діапазоні частот є на сьогодні найбільш поширеним і доступним 

методом оцінки слухової функції (хоча, на нашу думку, не достатнім). Здійснити 

дослідження методом тональної аудіометрії у звичайному діапазоні є можливість 

у багатьох установах надання другого та третього рівня допомоги у системі 

МОУ. Отже, можливість зорієнтуватися у результатах даного дослідження є не-

обхідною умовою надання цілеспрямованої допомоги хворим з акутравмою. З 

іншого боку, дані високочастотної аудіометрії – дослідження слухової чутливості 

до звуків розширеного (до16-20 кГц) частот у обстежених нами пацієнтів з акут-

равмою були досить неоднорідними, при чому часто звуки даного діапазону вза-

галі не сприймалися постраждалими.  

Отже, як уже було зазначено вище, переважну більшість серед проаналізо-

ваних нами аудіограм бійців склав низхідний тип тональної порогової кривої 
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(76,0%). Всі пацієнти з акутравмою, які мали низхідний тип аудіограм, були роз-

поділені нами на три групи за ступенем вираженості порушення слухової функції.  

До 1-ї групи увійшли хворі, у яких були невиражені порушення слухової 

функції з переважним ураженням базальної частини завитки (37,9% від загальної 

кількості, 49,9% від усіх випадків низхідного типу кривої). Порушення мали ви-

гляд від початкових (невелике до 15-20 дБ підвищення порогів слуху у високоча-

стотній зоні конвенціонального діапазону, «акутравматичний зубець» на фоні 

майже нормальних порогів сприйняття на інших частотах) до досить виражених 

обривчастих порушень у високочастотній зоні та вираженого характерного піку з 

максимальним підвищенням порогів слуху до 50 дБ. Порушення слухової чутли-

вості переважно починалися з частоти 2-3 кГц. У пацієнтів даної групи не було 

значних порушень розбірливості мовного тесту, лише невеликі ознаки уповіль-

нення наростання розбірливості (часто лише з одного боку). У обстежених 1 гру-

пи мали місце порушення за даними надпорогових тестів – відносно знижені ДП 

за Люшером на частоті 4 кГц. У деяких пацієнтів зустрічався дискомфорт сприй-

няття мовних тестів навіть при невідповідно для цього виражених порушеннях 

слухової функції (5,5%). У багатьох обстежених даної групи спостерігалося 

сприйняття тонів розширеного діапазону частот у повному обсязі. Зауважимо, що 

серед пацієнтів даної групи характерний пік на аудіограмі спостерігався у 55,4% 

випадків, ознаки уповільнення наростання розбірливості мовного тесту – у 23,1%, 

відносно знижені ДП за Люшером на частоті 4 кГц – у 77,4%. 72,5% пацієнтів да-

ної групи турбував суб’єктивний вушний шум, постійний або періодичний, пере-

важно високочастотний (6-8 кГц), за інтенсивністю порогів або до 5 дБ над поро-

гом, дуже рідко – 10 дБ над порогом чутності. Однак другою за кількістю у об-

стежених даної групи були випадки шуму 1 кГц (17,5%). 

Характерна аудіограма бійця з 1 групи наведені на рис. 3.1.4.  
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Рис. 3.1.4. Дані суб’єктивної аудіометрії пацієнта з акутравмою (1 тип) 

 

 2-у групу склали випадки з низхідним типом аудіометричної кривої та ура-

женням медіобазальної частини завитки (підвищення порогів слухової чутливості 

починалися з 1-2 кГц) або крутий обривчастий тип з вираженим різким порушен-

ням у високочастотній зоні з підвищенням порогів слухової чутності понад 50-60 

дБ. У частини пацієнтів даної групи (24,8%) підвищення порогів слуху починало-

ся з тону 500 Гц. Кількісно ця група склала 26,8% від усіх обстежених постраж-

далих з акутравмою, та 35,3% від усіх випадків низхідного типу кривої. Нерідко у 

пацієнтів даної групи мало місце обрив сприйняття на частотах 6-8 кГц (45,7%). 

У пацієнтів даної групи часто було порушення розбірливості мовного тесту 

(51,9%), ознаки дискомфорту (9,3%), порушення за даними надпорогових тестів –

відносно знижені та знижені ДП за Люшером на частоті 2 та 4 кГц (91,5%). У ба-
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гатьох пацієнтів даної групи спостерігався «обрив» сприйняття тонів розширено-

го діапазону частот. Серед пацієнтів даної групи характерний пік на аудіограмі 

мав місце у 39,5%. Суб’єктивний вушний шум, постійний або періодичний спо-

стерігався у обстежених цієї групи у 80,6% випадків. Переважно він був високо-

частотний (4-6-8 кГц), інтенсивністю 5-10 дБ над порогом. Типова аудіограма па-

цієнта з 2-ї групи наведена на рис. 3.1.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Рис. 3.1.5. Дані суб’єктивної аудіометрії пацієнта з акутравмою (2-й тип) 

 

 До 3 групи увійшли постраждалі з вираженим порушенням слухової функ-

ції, низхідним типом аудіометричної кривої, ураженням медіобазальної частини 

завитки, часто – з «обривом» сприйняття тонів конвенціонального діапазону. Кі-

лькісно ця група склала 11,3% від загального числа обстежених, 14,8% від усіх 

випадків низхідного типу кривої. Підвищення порогів слуху до тонів у пацієнтів 

починалося з 0,5-1 кГц (51,8%), або спостерігалося на всьому протязі конвенціо-
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нальної тон-шкали, тобто починалося з 0,125 кГц (35,2%). Нерідко у пацієнтів 

даної групи мало місце обрив сприйняття уже на частотах 1-3 кГц (9,3%). Зага-

лом обрив сприйняття у конвенціональному діапазоні частот ц бійців 3 групи 

спостерігався у 87,0% випадків. У більшості обстежених групи 3 спостерігалися 

порушення розбірливості мовного тесту (94,4%), мовний дискомфорт був у 12,9% 

обстежених. Відносно знижені та знижені ДП за Люшером на частотах 2 та 4 кГц 

мали місце у всіх обстежених 3 групи (100,0%). За даними аудіометрії у розши-

реному діапазоні частот часто у них спостерігався «обрив» сприйняття тонів, бу-

ли випадки відсутності сприйняття тонів даного діапазону взагалі. Характерний 

пік у пацієнтів даної групи мав місце у 7,4% випадків. Майже усіх хворих даної 

групи (88,9%) турбував суб’єктивний вушний шум, інтенсивністю 5-10 дБ, пос-

тійний або періодичний, переважно високочастотний (4-8 кГц) або частотою 1 

кГц. Характерна аудіограма 3-ї групи наведена на рис. 3.1.6. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Рис. 3.1.6 Дані суб’єктивної аудіометрії пацієнта з акутравмою (3-й тип).  

 
 Закінчуючи опис 1-3 груп з низхідною формою тональних аудіометричних 

кривих, зазначимо, що зменшення відсотку наявності характерного піку по мірі 
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погіршення слухової функції (від 1 до 3 групи) обумовлюється не останньою мі-

рою тим, що у частини пацієнтів 2 та, особливо, 3 груп спостерігається «обрив» 

сприйняття тонів саме на рівні цього діапазону – 4-8 кГц. 

 В 4 групу ми включили постраждалих з пологонизхідним, майже горизон-

тальним типом кривої (14,8% від загальної кількості). Порушення слуху перева-

жно стосувалося усієї тон-шкали, тобто починалося вже з частоти 0,125 кГц. Рі-

вень порогів сприйняття тонів по всій тон-шкалі коливався у цій групі від 30-40 

до 60-70 дБ. У розширеному діапазоні частот у даній групі часто спостерігався 

«обрив» або взагалі відсутність сприйняття. У 71,8% хворих даної групи були по-

рушення розбірливості мовного тесту, знижені ДП за Люшером на частоті 2-4 

кГц - у 83,1%. Суб’єктивний вушний шум, переважно частотою 4 та 1 кГц, інтен-

сивністю 5-10 дБ над порогом спостерігався у 85,9% випадків. Характерна аудіо-

грама постраждалого з 4 групи наведена на рис. 3.1.7.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3.1.7. Дані суб’єктивної аудіометрії бійця з вираженою сенсоневраль-

ною приглухуватістю (4 тип, полого низхідна, практично горизонтальна, тональ-

на аудіометрична крива). 
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 У 5-у групу ми віднесли пацієнтів з акутравмою, у яких мав місце цікавий 

тип кривої у вигляді «ломаної» лінії або з піком підвищення порогів чутності на 

частоті 1-2 кГц – «кархардтоподібний» зубець (7,5% від усіх проаналізованих ау-

діограм). Ця група була не чисельна, однак дуже показова. Наша попередня дум-

ка з цього приводу полягає у тому, що, очевидно, внаслідок дії потужних звуків 

відбувається специфічне ураження слухової системи. Можливо, це відбиває в то-

му числі стан системи компенсації середнього вуха, виснаження захисного меха-

нізму. Однак, за даними акустичної імпедансометрії у пацієнтів даної групи ми не 

спостерігали характерних виражених змін. Так, порушення за даними акустичної 

імпедансометрії ми реєстрували лише у 11,1% випадків - асиметричний АРВМ в 

цій групі реєструвався у однієї людини (2,8%), відсутність АРВМ при нормаль-

ному слухові – у 3-х осіб (8,3%) (при нормальній тимпанограмі). В інших випад-

ках (88,9%) дані акустичної імпедансометрії були без відхилень (тимпанограма 

тип А, реєстрація АРВМ на відповідній інтенсивності стимулу і з задовільними 

основними характеристиками) і не давали відповіді на запитання про значущі по-

рушення у функціонуванні передавальних структур середнього вуха. Отже, 

з’ясування даного феномену потребує накопичення даних та подальшого ґрунто-

вного аналізу. У 36,1% хворих даної групи були виявлені порушення розбірливо-

сті мовного тесту, у 61,1% - знижені ДП за Люшером, переважно у зоні 4 кГц. 

Суб’єктивний вушний шум, постійний або періодичний спостерігався у обстеже-

них цієї групи у 55,5% випадків, переважно «комбінований» з частотою 2-3 та 8 

кГц, інтенсивністю 5 дБ над порогом чутності. У розширеному діапазоні частот у 

даній групі нерідко спостерігався «обрив» сприйняття. Аудіограмп обстеженого з 

5-ї групи наведена на рис. 3.1.8.  

До 6-ї групи увійшли пацієнти з локальним підвищенням порогів слухової 

чутливості до низькочастотних тонів – з ураженням апікальної частини завитки 

(1,8% від загальної кількості спостережень). Порушення розбірливості мовного 

тесту виявлено у третини (33,3%) військовослужбовців з даним типом аудіограм. 

Суб’єктивний вушний шум турбував хворих даної групи у 66,6% випадків, пере-
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важно частотою 1 кГц, інтенсивністю 5 дБ над порогом. Аудіограма постражда-

лого з 6 групи наведена на рис. 3.1.9. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3.1.8. Дані суб’єктивної аудіометрії  
пацієнта з акутравмою (5-й тип).  
Справа – «кархардтоподібний» пік,  
зліва – ще і «ломана» крива. 

Рис. 3.1.9. Аудіограма військовослужбовця  
з апекальним ураженням (6-а група). 

 

 

Розподіл даних суб’єктвиної аудіометрії за типами у військовослужбовців 

з бойовою акутравмою представлено на рис. 3.1.10, а характерні приклади усіх 6 

типів аудіометричної кривої – на рис. 3.1.11 (Додаток 2). 
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Рис. 3.1.10 Розподіл хворих з бойовою акутравмою за типом аудіометрич-
них кривих 
 

 

 Таким чином, за даними суб’єктивної аудіометрії у хворих з бойовою акут-

равмою, найбільш часто спостерігаються сенсоневральні порушення слухової 

функції з переважним ураження базальної та медіобазальної частини завитки. 

Переважно порушення слуху за типом звукосприйняття були двобічні (88,1%). 

Серед проаналізованих нами аудіограм бійців випадків асиметричних порушень 

слухової функції (включаючи однобічні) було 67,8%. Тональні аудіометричні 

криві у хворих з акутравмою, отриманою в зоні проведення бойових дій, в біль-

шості випадків мають низхідний, часто - обривчастий тип з найбільш вираженим 

підвищенням порогів слуху до тонів у області 4-8 кГц (76,0%). У багатьох обсте-

жених на такій низхідній кривій мав місце своєрідний пік підвищення порогів на 

частоті 4 або 6 кГц з подальшим його деяким зниженням в області 8 кГц - «акут-

равматичний зубець» (46,3% випадків серед усіх проаналізованих аудіограм та 

60,8% серед низхідних). Ознаки дисфункції рецепторного відділу слухового ана-

лізатора за даними суб’єктивної аудіометрії мали місце у 79,6% обстежених нами 

бійців. 
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3.2. Характеристика суб’єктивного вушного шуму у осіб, які отримали 

акутравму в реальних бойових умовах 

 

За даними багатьох авторів, поширеною скаргою при сенсоневральній при-

глухуватості (СНП) будь-якої етіології є суб’єктивний вушний шум (tinninus), 

який виявляється вже на початкових стадіях захворювання. Тому визначення ха-

рактеристик суб’єктивного вушного шуму у пацієнтів з сенсоневральними пору-

шеннями слуху, які отримали акутравму в зоні проведення бойових дій, є актуа-

льним завданням отоларингології.  

Нами було проведено аналіз характеристик суб’єктивного вушного шуму у 

військовослужбовців з бойовою акутравмою [150, 155, 161, 162]. 

 Проведений нами аналіз результатів досліджень дозволив виявити, що 

суб’єктивний вушний шум відмічали 81,9% (383) з 480 обстежених нами хворих з 

акутравмою, отриманою в реальних бойових умовах. Шум у вухах виникав після 

інтенсивного звукового впливу і у багатьох з них набував стійкого характеру, пе-

ріодично посилюючись, особливо при психоемоційних навантаженнях. Часто він 

має «складні» характеристики, наприклад, високочастотний тон на тлі фонового 

шуму середньої інтенсивності. Інтенсивність вушного шуму іноді сягала 10-15 дБ 

над порогом чутності. 

При дослідженні характеристик суб’єктивного шуму у бійців з акутравмою 

ми враховували стан слухової функції та дані аудіометрії. 

 При аналізі даних суб’єктивної аудіометрії хворих з акутравмою, отрима-

ною в зоні проведення бойових дій нами було виділено 6 характерних типів ауді-

ометричних кривих. Про це докладно ішлося в розділі 3.1.  

  Ми проаналізували наявність та характеристики суб’єктивного вушного 

шуму в кожній з 6 виділених груп за типом аудіометричних тональних порогових 

кривих. При цьому виявилось, що 72,5% пацієнтів 1 групи турбував суб’єктивний 

вушний шум, постійний або періодичний, переважно високочастотний (6-8 кГц), 

за інтенсивністю пороговий або до 5 дБ над порогом, дуже рідко – 10 дБ над по-
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рогом чутності. Однак другою за кількістю у обстежених даної групи були випа-

дки шуму 1 кГц (17,5%). Постійний або періодичний суб’єктивний вушний шум 

спостерігався у обстежених 2 групи у 80,6% випадків. Переважно він був високо-

частотний (4-6-8 кГц), інтенсивністю 5-10 дБ над порогом. Майже усіх хворих 3 

групи (88,9%) турбував суб’єктивний вушний шум, інтенсивністю 5-10 дБ, пос-

тійний або періодичний, переважно високочастотний (4-8 кГц) або частотою 1 

кГц. У обстежених 4 групи суб’єктивний вушний шум, переважно частотою 4 та 

1 кГц, інтенсивністю 5-10 дБ над порогом спостерігався у 85,9% випадків. У 

55,5% випадків обстежених 5 групи спостерігався постійний або періодичний 

суб’єктивний вушний шум, переважно «комбінований» з частотою 2-3 та 8 кГц, 

інтенсивністю 5 дБ над порогом чутності. Суб’єктивний вушний шум хворих 6 

групи турбував у 66,6% випадків, це був шум частотою 1 кГц, інтенсивністю 5 дБ 

над порогом. Зауважимо, що у частини обстежених нами пацієнтів з акутравмою 

суб’єктивний вушний шум мав складні характеристики з перемінною інтенсивні-

стю та частотою, що ускладнювало завдання виміряти його параметри, а в деяких 

випадках робило це неможливим. 

Отже, існують певні відмінності в показниках частоти та інтенсивності 

суб’єктивного вушного шуму у пацієнтів з акутравмою, отриманою в реальних 

бойових умовах, в тому числі в залежності від типу аудіометричної кривої. 

Отримані нами дані спонукали до більш детального вивчення характеристик 

суб’єктивного вушного шуму у даного контингенту осіб. 

Нами було відібрано для поглибленого аналізу 209 військовослужбовців з 

бойовою акутравмою, які мали суб’єктивний вушний шум і проаналізовано його 

характеристики за частотою та інтенсивністю. Аналіз проводився в тому числі 

окремо у групах, сформованих за типами тональних порогових аудіометричних 

кривих. Зауважимо, що у частини хворих (біля 8%) шум мав складні характерис-

тики з перемінною інтенсивністю та частотою, що не давало можливості чітко 

виміряти його параметри. Найбільше випадків з шумом, який було важко визна-

чити, мали місце в 4 та 3 групах обстежених бійців (за типом аудіометричної 
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кривої), при детальній характеристиці суб’єктивного вушного шуму вони не 

увійшли до аналізу.  

При аналізі інтенсивності суб’єктивного вушного шуму у досліджуваних 

бійців з акутравмою виявлено таке (табл. 3.2.1). 
         Таблиця 3.2.1 

Характеристика суб’єктивного вушного шуму за інтенсивністю  
у військовослужбовців з акутравмою, отриманою в реальних бойових умовах,  

з урахуванням типу аудіометричної кривої, % виявлення 

Групи хворих з акутравмою за 
типом аудіометричної кривої 

Інтенсивність, дБ 
пороговий 5дБ над порогом 10 дБ над порогом 

1-а 21,2 72,9 5,9 
2-а 11,1 60,0 28,8 
3-я 18,1 36,3 45,5 
4-а - 28,6 71,4 
5-а 33,3 58,3 8,3 
6-а - 100 - 

Всього 16,3, 63,6 20,1 
 

 Як видно з наведених у таблиці даних, найбільш часто постраждалих з аку-

травмою із зони бойових дій турбує суб’єктивний вушний шум інтенсивністю 5 

дБ над порогом чутності. Причому така залежність зберігається і при аналізі ха-

рактеристик суб’єктивного шуму за інтенсивністю з урахуванням типу аудіомет-

ричної кривої майже для всіх виділених груп. Так, у 1 групі таких випадків було 

72,9 %, у 2 – 60,0%, у 5-58,3%, 6 група-100%. Виключенням були лише 4 група 

(горизонтальна крива) та 3 група, де шум інтенсивністю 10 дБ над порогом мав 

місце у більшості обстежених (71,4% та 45,5% відповідно). Саме в цих групах 

спостерігається найбільш тяжке порушення слухової функції. Зауважимо, що ча-

стка інтенсивного шуму в 10 дБ над порогом чутності була досить високою серед 

усіх досліджуваних груп (окрім 6), що свідчить про значну вираженість такої 

ознаки у військовослужбовців з акутравмою, отриманою в зоні бойових дій. Та-

кий інтенсивний шум дуже впливає на самопочуття та якість життя пацієнтів, ві-

дбивається на їх емоційному та психологічному стані. 

  Більш наочно отримані нами дані представлені на рис. 3.2.1 
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Рис. 3.2.1. Характеристика суб’єктивного вушного шуму за інтенсивністю 

над порогом чутності у військовослужбовців з акутравмою, отриманою в реаль-
них бойових умовах, з урахуванням типу аудіометричної кривої. 
 

 Нами також було проаналізовано частотні характеристики суб’єктивного 

вушного шуму у бійців з сенсоневральними порушеннями слуху внаслідок бойо-

вої акутравми, в тому числі з урахуванням типу аудіометричної кривої за окре-

мими виділеними групами (табл. 3.2.2).  

Як видно з наведених даних, найчастіше серед усіх досліджуваних нами 

випадків сенсоневральних порушень слухової функції, що супроводжувалися 

скаргами на суб’єктивний вушний шум, у бійців з акутравмою, спостерігався 

шум частотою 8 (33,9%), 6 (17,2%) та 1 (17,7%) кГц. Причому у 1 та 2 групах 

найчастіше це була частота 8кГц (29,4% та 42,2%) відповідно та 6 кГц (20,0 та 

17,7% відповідно). У групах 3 та 4 найчастіше був виявлений суб’єктивний шум 

частотою 1 кГц (27,3 та 57,1 % відповідно), та 4 кГц (18,2 та 42,9% відповідно). У 

групі 5 спостерігалась однакова кількість випадків з шумом на частотах 1, 2, 3, 4, 

6 та 8 кГц. А у групі 6 мала місце частота суб’єктивного шуму1кГц у всіх (100%) 

досліджуваних. 
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        Таблиця 3.2.2 

Характеристика суб’єктивного вушного шуму за частотою  
у військовослужбовців з акутравмою, отриманою в реальних бойових умовах,  

з урахуванням типу аудіометричної кривої, % виявлення 
Групи (типи  

аудіометричної 
кривої) 

Частота , Гц 

250 500 1000 2000 3000 4000 6000 8000 10000 
1-а 4,7 5,9 18,4 5,9 - 16,4 20,0 29,4 1,2 
2-а 1,1 2,2 8,8 8,9 3,3 15,5 17,7 42,2 - 
3-я 9,1 9,1 27,3 9,1 - 18,2 9,1 18,2 - 
4-а - - 57,1 - - 42,9 - - - 
5-а - - 16,6 16,6 6,6 16,6 16,6 16,6 - 
6-а - - 100 - - - - - - 

Всього 2,9 3,8 17,7 7,7 2,4 16,7 17,2 33,9 0,5 
 

  Більш наочно ці дані представлено на рис.3.2.2. Зауважимо, що у гру-

пі 6 крім випадків, коли характеристики шуму важко було визначити, спостеріга-

вся шум лише інтенсивністю 5 дБ над порогом частотою 1кГц, тому вона не 

представлена на рис. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3.2.2. Частотна характеристика суб’єктивного вушного шуму у війсь-

ковослужбовців з акутравмою, отриманою в реальних бойових умовах, з ураху-
ванням типу аудіометричної кривої. 
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Найчастіше при бойовій акутравмі валися спостерігався суб’єктивний вуш-

ний шум частотою 8, 6 та 1 кГц інтенсивністю 5 дБ над порогом чутності, а у ви-

падку більш тяжкої СНП – 10 дБ над порогом. 

Отже, існують певні відмінності в показниках частоти та інтенсивності 

суб’єктивного вушного шуму у пацієнтів з акутравмою, отриманою в реальних 

бойових умовах, в тому числі в залежності від типу аудіометричної кривої. 

Отримані нами дані спонукали до більш детального вивчення характеристик 

суб’єктивного вушного шуму у даного контингенту осіб. 

Для аналізу характеристик суб’єктивного вушного шуму з урахуванням 

ступеня порушення слухової функції нами було проведено обстеження військо-

вослужбовців з бойовою акутравмою у відібраних групах з різним ступенем сен-

соневральної приглухуватості. Було проаналізовано параметри суб’єктивного 

вушного шуму у хворих з бойовою акутравмою, з двобічними сенсоневральними 

порушеннями, низхідним типом аудіометричної кривої, з найбільш вираженим 

підвищенням порогів слуху до тонів 4, 6 та 8 кГц з різним ступенем порушення 

слухової функції, які були поділені на три групи.  

Ми дослідили наявність та характеристику суб’єктивного вушного шуму в 

кожній з виділених груп. При цьому виявилось, що 87,7 % пацієнтів 1 групи тур-

бував суб’єктивний вушний шум, постійний або періодичний, переважно високо-

частотний (6-8) кГц, за інтенсивністю пороговий або до 5 дБ над порогом, дуже 

рідко – 10 дБ над порогом чутності. Однак другою за кількістю у обстежених да-

ної групи були випадки шуму 1 кГц (18,5 %). Постійний або періодичний 

суб’єктивний вушний шум спостерігався у обстежених 2 групи у 90,8 % випадків. 

Переважно він був високочастотний (4-6-8) кГц, інтенсивністю 5-10 дБ над поро-

гом. Усіх хворих 3 групи (100,0 %) турбував суб’єктивний вушний шум, інтенси-

вністю (5-10) дБ, постійний або періодичний, переважно високочастотний (4-8) 

кГц або частотою 1 кГц. 

Ми проаналізували інтенсивність суб’єктивного вушного шуму у виділених 

нами групах бійців з акутравмою з різним ступенем порушення слухової функції 

(табл. 3.2.3). 
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        Таблиця 3.2.3 

Характеристика суб’єктивного вушного шуму за інтенсивністю  
у військовослужбовців з акутравмою, отриманою в реальних бойових умовах,  

з урахуванням ступеня порушення слухової функції 

Групи хворих  
з акутравмою 

Інтенсивність, дБ 

пороговий, % 5дБ над порогом, 
% 

10 дБ над  
порогом, % 

1-а 21,4 72,3 4,5 
2-а 10,7 60,0 27,3 
3-я 18,5 36,9 45,5 

 

Як видно з наведених у таблиці 3.2.3 даних, найбільш часто постраждалих 

з акутравмою із зони бойових дій турбує суб’єктивний вушний шум інтенсивніс-

тю 5 дБ над порогом чутності. Причому така залежність зберігається майже для 

всіх виділених груп. Так, у 1 групі таких випадків було 72,3 %, у 2 – 60,0 %. Ви-

ключенням були лише 3 група, де у більшості обстежених (45,5 %) мав місце шум 

інтенсивністю 10 дБ над порогом (рис. 3.2.3).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3.2.3. Характеристика суб’єктивного вушного шуму за інтенсивністю у 

пацієнтів з бойовою акутравмою з урахуванням ступеня порушення слухової фу-
нкції. 
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Нами також було проаналізовано частотні характеристики суб’єктивного 

вушного шуму у бійців з сенсоневральними порушеннями слуху внаслідок акут-

равматичного ураження, в тому числі з урахуванням ступеня порушення слухової 

функції за окремими виділеними групами (табл. 3.2.4). 

 

        Таблиця 3.2.4 

Характеристика суб’єктивного вушного шуму за частотою у військовослужбовців 
з акутравмою, отриманою в реальних бойових умовах, з урахуванням  

ступеня порушення слухової функції 

Групи 
Частота, Гц 

250 500 1000 2000 3000 4000 6000 8000 10000 

1-а 4,6 % 6,1 % 18,5 % 6,1 % - 16,9 % 20,0 % 29,2 % 1,5 % 

2-а 1,5 % 3,08 % 7,7 % 8,9 % 3,08 % 15,4 % 18,5 % 41,5 % - 

3-я 9,09 %* 9,09 27,3 % 9,09 % - 18,2 % 9,09 % 18,2 % - 

 
 
 
Як видно з наведених у таблиці даних, у 1 та 2 групах бійців з акутравмою 

найчастіше спостерігався суб’єктивний вушний шум з частотою 8 кГц (29,2 % та 

41,5 %) відповідно та 6 кГц (20,0 та 18,5 % відповідно). У групі 3 найчастіше був 

виявлений шум частотою 1 кГц (27,3 %) та 4 кГц (18,2) %. 

 Отже, згідно отриманих нами даних, найчастіше серед усіх досліджуваних 

випадків сенсоневральних порушень слухової функції, що супроводжувалися 

скаргами на суб’єктивний вушний шум, у бійців з акутравмою спостерігався шум 

частотою 8, 6 та 1 кГц інтенсивністю 5 дБ над порогом чутності, а у випадку 

більш тяжкої СНП – 10 дБ над порогом. 
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 3.3. Дані суб’єктивної аудіометрії у пацієнтів з бойовою акутравмою з 

різним ступенем порушення слухової функції 

 

Нами було досліджено показники суб’єктивної аудіометрії у осіб, які 

отримали акутравму в зоні проведення бойових дій, з різним ступенем порушен-

ня слухової функції [139, 143, 160, 161, 162, 168, 282, 283].  

Дані суб’єктивної аудіометрії у постраждалих внаслідок акутравми в зоні 

бойових дій мають певні особливості, які слід враховувати при діагностиці по-

рушень слуху у даного контингенту. Найбільшу частку серед всіх обстежених 

пацієнтів з бойовою акутравмою, за нашими даними, складають випадки з низ-

хідною, часто – обривчастою пороговою тональною кривою. Всі отримані ре-

зультати суб’єктивної аудіометрії були розподілені нами на 6 характериних типів 

аудіометричних кривих, про що детально йшлося у розділі 3.1. При чому найбі-

льшу частку склали випадки з 1, 2 та 3 типом сумарно – це три типи з низхідною 

кривою з різним ступенем порушення слухової функції, а отже – різної вираже-

ності підвищенням порогів слуху до тонів. Саме у таких хворих нами було про-

ведене комплексне клініко-інструментальне дослідження з метою аналізу даних з 

урахуванням ступеня порушення слухової функції. Тому нами було відібрано для 

аналізу 3-ї групи хворих з 1, 2 та 3-м типом аудіометричної кривої, відповідно. 

Проведений нами аналіз результатів дослідження методом суб’єктивної ау-

діометрії у трьох виділених групах пацієнтів з бойовою акутравмою з різним сту-

пенем порушення слухової функції дозволив виявити таке. 

Порівнюючи дані тональної порогової аудіометрії конвенціонального 

(0,125-8) кГц діапазону частот 1-3 обстежених груп з аудіометричними показни-

ками контрольної групи виявлена достовірна відмінність в показниках порогів 

слуху на тони на всіх частотах конвенціонального діапазону (за виключенням ча-

стоти 0,125 кГц для 1 групи) та досліджуваного розширеного діапазону: 9 - 16 

кГц (табл. 3.3.1).  
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При цьому показники тональної порогової аудіометрії у осіб 3 групи як в 

конвенціональному, так і в розширеному діапазонах частот достовірно відрізня-

лись від таких не тільки в контрольній групі на всіх досліджуваних частотах, але і 

від значень у групах 1 та 2. Зауважимо, що частиною пацієнтів деякі тони розши-

реного діапазону або взагалі не сприймалися, або частково, а у частини хворих 

мав місце «обрив» в області високих частот конвенціонального діапазону. Отже, 

у обстежених нами бійців з акутравмою за даними тональної порогової аудіомет-

рії найбільш виражене достовірне підвищення порогів слухової чутливості спо-

стерігається у області (4-8) кГц конвенціонального, та на усіх частотах досліджу-

ваного високочастотного (9-16) кГц діапазонів, як в першій та другій групі, так і, 

особливо в третій. При цьому в показниках тональної порогової аудіометрії між  

1-ю та 2-ю групами, починаючи з 2 кГц виявлена достовірна різниця. Так, на час-

тоті 4 кГц показники порогів слуху для 1, 2 та 3 груп становили (26,72±1,89), 

(45,43±1,82) та (55,83±3,96) дБ; в області 6 кГц – (38,72±2,52), (56,88±1,96) та 

(64,82±3,86) дБ; на частоті 8 кГц - (41,52±2,36), (55,43±2,82) та (69,82±4,32) дБ, 

відповідно. 

Достовірна відмінність по всій тональній шкалі в показниках тональної ау-

діометрії в 1 і 2 групах в порівнянні з групою 3 вказує на достовірно більш значне 

порушення слухової функції в групі 3. Як уже було зазначено, це стосується як 

конвенціонального, так і розширеного діапазонів частот.  

Більш наочно наведені дані представлені на рисунку 3.3.1. 

У обстежених нами пацієнтів спостерігались порушення розбірливості мо-

вного тесту (найчастіше уповільнене зростання), у частини хворих мала місце 

наявність дискомфорту, в тому числі мовного нерідко – без інших порушень ро-

збірливості. Зауважимо, що у осіб з бойовою акутравмою дискомфорт та пору-

шення розбірливості мови може спостерігатися і за відсутності виражених по-

рушень слухової функції (певна дисоціація ознак). 
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Таблиця 3.3.1  

Середньостатистичні показники сприйняття слуху на тони у досліджуваних групах хворих, які отримали акутравму в 
зоні проведення бойових дій та у осіб контрольної групи (дБ) 

 

Групи 
хворих 

Частота, кГц 

0,125 0,25 0,5 1 2 3 4 6 8 9 10 11,2 12 14 16 

К 5,5±0,4 5,8±0,3 6,3±0,5 6,7±0,5 6,9±0,7 7,1±0,5 7,5±0,6 7,7±0,5 7,8±0,6 8,5±0,7 8,9±0,7 10,8±0,8 12,1±0,7 12,9±0,7 14,5±0,6 

1 6,58±0,35 7,45±0,32 7,75±0,39 7,82±0,38 12,28± 
0,63 

17,58± 
0,72 

26,72± 
1,89 

38,72± 
2,52 

41,52± 
2,36 

49,86± 
1,92 

55,49± 
2,23 63,94±2,95 68,69±2,26 69,32±2,48 68,29± 

2,26 

2 7,92±0,39 7,78±0,29 7,89±0,43 7,96±0,89 17,18± 
1,32 

26,92± 
1,39 

45,43± 
1,82 

56,88± 
1,96 

55,43± 
2,82 

53,87± 
1,12 

67,23± 
1,89 75,42±1,98 73,82±1,79 78,11±3,10 70,65± 

1,96 

3 10,68± 
0,95 

12,25± 
1,43 

18,68± 
1,79 20,48±2,32 32,97± 

2,76 
45,15± 

3,42 
55,83± 

3,96 
64,82± 

3,86 
69,82± 

4,32 
71,56± 

3,28 
73,95± 

2,52 82,12± 2,83 85,18±2,06 81,21±2,96 72,55± 
2,15 

t/p  
(K-1) 

2,03 
P>0,05 

3,76 
P<0,05 

2,29 
P<0,05 

1,78 
P>0,05 

5,71 
P<0,01 

11,96 
P<0,01 

9,69 
P<0,01 

12,07 
P<0,01 

13,85 
P<0,01 

19,40 
P<0,01 

19,53 
P<0,01 

17,39 
P<0,01 

23,92 
P<0,01 

21,89 
P<0,01 

23,00 
P<0,01 

t/p  
(K-2) 

4,33 
P<0,01 

4,75 
P<0,01 

2,41 
P<0,05 

1,23 
P>0,05 

6,88 
P<0,01 

13,42 
P<0,01 

19,79 
P<0,01 

24,31 
P<0,01 

16,52 
P<0,01 

20,32 
P<0,01 

28,94 
P<0,01 

30,26 
P<0,01 

28,06 
P<0,01 

20,37 
P<0,01 

23,27 
P<0,01 

t/p  
(K-3) 

5,03 
P<0,01 

4,40 
P<0,01 

6,66 
P<0,01 

5,81 
P<0,01 

10,26 
P<0,01 

11,01 
P<0,01 

12,07 
P<0,01 

14,68 
P<0,01 

14,22 
P<0,01 

18,80 
P<0,01 

24,87 
P<0,01 

24,25 
P<0,01 

33,59 
P<0,01 

22,28 
P<0,01 

24,91 
P<0,01 

t/p  
(1-2) 

2,56 
P<0,05 

0,76 
P>0,05 

0,24 
P>0,05 

0,14 
P>0,05 

3,35 
P<0,05 

5,97 
P<0,01 

7,13 
P<0,01 

5,69 
P<0,01 

3,78 
P<0,05 

1,53 
P>0,05 

3,96 
P<0,05 3,23 P<0,05 1,78 

P>0,05 
2,21 

P<0,05 
0,79 

P>0,05 
t/p  

(2-3) 
2,69 

P<0,05 
3,05 

P<0,05 
5,86 

P<0,01 
5,04 

P<0,01 
6,52 

P<0,01 
4,94 

P<0,05 
2,39 

P<0,05 
1,83 

P>0,05 
2,79 

P<0,05 
4,53 

P<0,01 
2,13 

P<0,05 1,94 P>0,05 -4,16 
P<0,01 

0,72 
P>0,05 

0,65 
P>0,05 

t/p  
(1-3) 

4,05 
P<0,01 

3,26 
P<0,05 

5,97 
P<0,01 

5,39 
P<0,01 

8,92 
P<0,01 

7,89 
P<0,01 

6,63 
P<0,01 

5,66 
P<0,01 

5,75 
P<0,01 

5,77 
P<0,01 

5,43 
P<0,01 4,45 P<0,05 5,80 

P<0,01 
3,08 

P<0,05 
1,37 

P>0,05 
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Рис. 3.3.1. Середньостатистичні пороги слуху на тони у 1, 2 та 3 групах 

хворих, які отримали акутравму в зоні проведення бойових дій (дБ)  

 
 
 

Середньостатистичні пороги 50 % розбірливості тесту числівників Є.М. 

Харшака по кістковій та повітряній провідності і 100 % розбірливості словесно-

го тесту Г.І. Грінберга і Л.Р. Зіндера також були підвищеними у трьох групах 

обстежених осіб, які отримали акутравму в реальних бойових умовах, порівня-

но з контрольною групою (табл. 3.3.2). У 18,7 % випадків у пацієнтів 2-ї групи 

та 35,9% - 3-ї групи мали місце уповільнене зростання розбірливості мовного 

тесту при збільшенні рівня звукового тиску. 
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        Таблиця 3.3.2.  

Середньостатистичні пороги розбірливості мовних тестів у обстежених  
1, 2 та 3-ї груп хворих, які отримали акутравму в зоні проведення  

бойових дій (дБ) 

Групи 
Пороги розбірливості, дБ 

50 % 100 % 
К 20,15±1,15 41,23±1,21 
1 23,72±1,26 44,98±1,76* 
2 27,52±2,39* 53,02±2,82* 
3 40,25±3,39** 62,84±2,89** 

t (1-2) 1,12 ; P>0,05 2,42; P<0,05 
t (1-3) 3,99; P<0,05 5,28; P<0,01 
t (2-3) 3,07; P<0,05 2,43; P<0,05 

 
Примітки:  
* - p<0,05;  
** - p<0,01 – величини достовірно відрізняються від таких у контрольній групі.  
 

Більш наочно ці дані представлені на рис. 3.3.2 

 

 

 
Рис. 3.3.2. Середньостатистичні значення показників мовної аудіометрії у 

пацієнтів з бойовою акутравмою з різним ступенем порушення слухової функ-

ції 
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Що стосується ДП за методом Люшера, то на частоті 0,5 кГц вони не від-

різнялись достовірно від контрольних значень. Однак, на частотах 2 та 4 кГц 

вони були низькими та відносно зниженими у частини обстежених в кожній з 

досліджуваних груп, найбільше в 3 групі. Так, низькі ДП в області 4 кГц спо-

стерігалися в 37,9% в 1 групі, 83,2 – 2 та 100 % в 3 відповідно. Середньостатис-

тичні значення ДП за методом Люшера у обстежених нами військовослужбов-

ців з бойовою акутравмою представлені у таблиці 3.3.3. 

Отже, у значної частини обстежених з бойовою акутравмою спостеріга-

ються уповільнене зростання розбірливості мовного тесту, наявністю диском-

форту, зниження ДП за Люшером в області 2 та особливо 4 кГц, що свідчить 

про ураження рецепторного відділу слухового аналізатора у таких хворих. Най-

більше таких ознак спостерігалося у пацієнтів 3 досліджуваної групи. Так, в 1 

групі ознаки ураження рецепторних відділів слухового аналізатора мали місце 

у 46, 3 %, у 2 та 3 групах - в 100 % випадків. 

 

Таблиця 3.3.3 

Середньостатистичні показники диференційних порогів  
за методом Люшера у обстежених групах 

Групи обстежених 
ДП за методом Люшера на частотах 

0,5 2 4 

К 1,99±0,05 1, 89±0,03 1,96±0,04 

1 1,92±0,04 1,58±0,03* 1,03±0,03** 

2 1,72±0,04* 1,29±0,03** 0,82±0,04** 

3 1,15±0,03** 0,88±0,04** 0,79±0,03** 

t/p (1-2) 3,54; P<0,05 6,84; P<0,01 4,20; P<0,05 

t/p (1-3) 15,40; P<0,01 14,00; P<0,01 5,66; P<0,01 

t/p (2-3) 11,40; P<0,01 8,20; P<0,01 0,60; P>0,05 
 
Примітка. * - p<0,05; ** - p<0,01 – величини достовірно відрізняються від таких у кон-

трольній групі.  
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Наочно ці дані представлені на рис. 3.3.3. 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3.3.4. Середньостатистичні значення ДП за Люшером у пацієнтів з 

акутравмою, отриманою в бойових умовах, з різним ступенем порушення слу-

хової функції 
 

 

Таким чином, порушення на тональних аудіометричних кривих у обсте-

жених нами хворих з акутравмою, отриманою в зоні проведення бойових лій, 

переважно мають низхідний, часто - обривчастий тип з ураженням базальної та 

медіобазальної частини завитки з найбільш вираженим підвищенням порогів 

слуху до тонів у області (4-8) кГц.  

Саме величина порогів слуху до тонів даної області має найбільше діаг-

ностичне і прогностичне значення при бойовій акутравмі. Також важливо вра-

ховувати показники розбірливості мови, наявність дискомфорту та значення 

ДП за методом Люшера, особливо на частоті 4 кГц. 

Надалі ми проводили інструментальні обстеження в трьох виділених гру-

пах хворих з акутравмою, з різним ступенем порушення слухової функції. 
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3.4. Стан рецепторного відділу слухового аналізатора у осіб з бойовою 

акутравмою за даними реєстрації ото акустичної емісії 

Важливим компонентом оцінки стану слухового аналізатора є визначен-

ня функціональної спроможності його рецепторного відділу. Об’єктивно оціни-

ти його дозволяє метод реєстрації отоакустичної емісії (ОАЕ). 

Ми проводили дослідження методом ОАЕ на частоті продуктів спотво-

рення у хворих з акутравмою, отриманою в зоні проведення бойових дій [144, 

161, 162, 167, 283]. У більшості (57,9%) обстежених нами хворих з акутравмою, 

позитивна відповідь ОАЕ не була зареєстрована взагалі. У 30,8% випадків була 

отримана частково позитивна відповідь малої амплітуди, що свідчить про приг-

нічення активності зовнішніх волоскових клітин нейроепітелію завитки. Повна 

або майже повна (без однієї з частот) відповідь у хворих з акутравмою, отрима-

ною в реальних бойових умовах, була зареєстрована у 11,3 % випадків, перева-

жно у пацієнтів з початковими порушеннями слухової функції. Оскільки у об-

стежених нами пацієнтів з бойовою акутравмою повна відповідь ЗВК на всіх 

досліджуваних частотах 1, 2, 4 та 6 кГц реєструвалася лише у 2,8% випадків, ми 

враховували як позитивну ідповідь і прогностично сприятливу ознаку і реєст-

рацію на 3-х з 4-х частот. З урахуванням таких випадків, позитивна відповідь 

була зареєстрована у близько 10% обстежуваних. Отже, за даними ОАЕ на час-

тоті продуктів спотворення (DPOAE) у 89,7% постраждалих в зоні бойових дій 

з акутравмою підтверджено рецепторні порушення, які проявлялись у відсутно-

сті відповіді та реєстрації частково позитивного результату на деяких частотах. 

Під час дослідження ОАЕ у осіб з бойовою акутравмою нами була вияв-

лена певна особливість виявлених порушень. Хоча за даними суб’єктивної ау-

діометрії (тональної порогової та надпоргової) у обстежених пацієнтів було ви-

явлено рецепторні ураження слухової системи та зниження слухової функції в 

області високих частот конвенціонального діапазону, особливо в зоні 4-8 кГц, 

за даними ОАЕ ми часто спостерігали збереження відповіді зовнішніх волоско-

вих клітин на вищих частотах при відсутності на нижчих, або ж «вибіркову» 

чутливість «врізнобій». Найчастіше в таких випадках зберігалася відповідь за-

витки на частоті 4 кГц.  
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На рис. 3.4.1 представлено випадок характерної часткової реєстрації 

ОАЕ у хворого з бойовою акутравмою, на 2 частотах «врізнобій»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.4.1. Запис DPOAE військовослужбовця з акутравмою. 

 

Виявлені за допомогою методу реєстрації отоакустичної емісії зміни у 

хворих з акутравмою, отриманою в зоні бойових дій, мають важливе значення 

для об’єктивізації ранніх ознак сенсоневральних порушень слуху, насамперед 

порушень у рецепторних структурах завитки у таких випадках. Зауважимо, що 

за даними суб’єктивної аудіометрії у обстежених нами хворих з бойовою акут-

равмою спостерігаються виражені сенсоневральні порушення слухової функції, 

переважно базальної та медіобазальної частини завитки, часто – з явищами 

ФПЗГ, що свідчить про дисфункцію рецепторного відділу слухового аналізато-

ра. Ознаки ураження рецепторного відділу слухового аналізатора за даними 

суб’єктивної аудіометрії мали місце у 79,6% обстежених. Отже, дані ОАЕ 

об’єктивно це підтверджують. 

Нами також було проведене обстеження методом ОАЕ військовослужбов-

ців з найбільш характерними, типовими формами аудіометричних кривих, поді-

лених на 2 групи в залежності від ступеня вираженості сенсоненвральної приг-

лухуватісті. У пацієнтів 2 мало місце більш виражене порушення слуху по типу 
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звукосприйняття з ураженням медіобазальної частини завитки, та часто з упові-

льненим зростанням розбірливості мовного тесту при збільшенні інтенсивності. 

Також у пацієнтів 2 групи більш вираженими були порушення у центральних 

відділах слухового аналізатора, про що свідчили часові показники довголатент-

них (ДСВП) та коротколатентних (КСВП) слухових викликаних потенціалів. 

В результаті проведених досліджень ОАЕ на частоті продуктів спотво-

рення у військовослужбовців з акутравмою були отримані наступні дані. Повна 

адекватна відповідь отоакустичної емісії по всьому частотному спектру зареєс-

трована лише у 7,9 % серед усіх випадків, переважно такі хворі відносяться до 

1 групи. У більшості досліджуваних пацієнтів, у яких ОАЕ реєструвалася, був 

отриманий частково позитивний тест. Найчастіше зберігалася відповідь завитки 

на частоті 4 кГц.  

Згідно отриманих нами даних, у 60,0 % хворих ОАЕ на частоті продуктів 

спотворення не реєструвалася на жодній з частот. Переважно це були бійці 2 

групи. Це свідчить про порушення функції завитки у таких хворих. Також від-

сутність реєстрації ОАЕ може свідчити про вираженість порушень слухової 

функції. Адже відомо, що при значному підвищенні порогів слуху на тони (за 

даними різних авторів, при рівні порогів слухової чутливості від 35 до 55 дБ) 

ОАЕ не реєструється. Частково позитивна відповідь була виявлена нами у 

32,1% серед всіх обстежених. 

При аналізі отриманих даних окремо у кожній з виділених груп пацієнтів 

з бойовою акутравмою з різним ступенем порушення слухової функції було ви-

явлено таке. У осіб 1 групи повна відповідь ОАЕ була зареєстрована у 11,4% 

випадків, часткова – 38,6% та у 50,0% повністю відсутня. У військовослужбов-

ців 2 групи відповідні величини склали: 4,2, 25,7 та 70,1%. 

Реєстрація частково позитивного тесту, або відсутність реєстрації отоаку-

стичної емісії у обстежених нам бійців з акутравмою вказує на дисфункцію за-

витки, виражену в різному ступені. Найбільш вираженими такі відхилення від 

норми були у пацієнтів 2-ї групи . 

На рис. 3.4.2-3.4.5 представлені приклади результатів реєстрації ОАЕ у 

обстежених нами хворих: рис.3.4.2 - з частково позитивним результатом, ОАЕ 
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зареєстрована лише на 1 частоті; 3.4.3 - на 2 частотах поряд; 3.4.4 – позитивна 

відповідь майже на всіх досліджуваних частотах; 3.4.5 – відповідь ЗВК не заре-

єстрована на жодній з частот. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.3.4.2 Запис ОАЕ бійця з частково позитивним результатом (одна час-

тота). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.4.3. Запис ОАЕ бійця з частково позитивним результатом (дві час-
тоти). 
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Рис. 3.4.4. Запис ОАЕ бійця з частково позитивним результатом (майже 

всі частоти). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 3.4.5. Відсутність реєстрації ОАЕ на усіх досліджуваних частотах 

 

Нами також було проведено аналіз амплітуди отриманої відповіді ОАЕ у 

разі її реєстрації у військовослужбовців з бойовою акутравмою з різним ступе-

нем порушення слухової функції. 
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Дані, представлені в таблиці 3.4.1, демонструють середнє значення рівня 

інтенсивності (амплітуди) викликаної отоакустичної емісії на частоті продуктів 

спотворення досліджуваного частотного спектру (1-6) кГц у обстежених групах 

бійців та у осіб контрольної групи. 

    Таблиця 3.4.1  

Середньостатистичні значення інтенсивності отоакустичної емісії на частоті 
продуктів спотворення у обстежених групах військовослужбовців з акутравмою  

(1 та 2-а групи) та у осіб контрольної (К) групи, дБ (М±m) 

Групи  
хворих 

Середнє значення інтенсивності отоакустичної емісії на частотах, дБ (M±m) 

1000 Гц 2000 Гц 4000 Гц 6000 Гц 

1 6,5±0,3 7,5±0,5 8,1±0,4 7,4±0,4 

2 5,7±0,4 6,5±0,4 7,9 ±0,3 6,1±0,3 

К 8,8±0,5 9,4±0,5 9,6±0,4 9,3±0,5 

t/p (K-1) 3,29 (р<0,01) 3,14 (р<0,01) 2,18 (р<0,05) 2,28 (р<0,05) 

t/p (K-2) 3,33 (р<0,01) 2,83 (р<0,05) 3,33 (р<0,05) 4,6 (р<0,01) 

t/p (1-2) 0,50 (р>0,05) 0,92 (р>0,05) 1,29 (р>0,05) 2,18 (р<0,05) 

 

 

Представлені в таблиці дані демонструють амплітудні значення DPOAE 

(інтенсивність отриманої відповіді). Слід відмітити, що амплітуда емісії на усіх 

досліджуваних частотах у обох групах була достовірно нижчою порівняно з но-

рмою на усіх частотах. На частоті 4 кГц інтенсивність відповіді у всіх дослі-

джуваних групах хворих була дещо вищою, ніж на інших частотах. При цьому 

амплітуда DPOAE достовірно відрізнялась у групах 1 та 2 між собою в області 

частоти 6000 Гц. Так, в 1-й групі вона становила (7,4±0,4), а в 2-й – (6,1±0,3) дБ 

(t=2,28; P<0,05). Нагадаємо, що ці дані стосуються лише тієї частини обстеже-

них пацієнтів, у яких реєструвалась отоакустична емісія в досліджуваній облас-

ті частот (1-6) кГц.  
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Як видно з наведених у таблиці даних, у пацієнтів з акутравмою спостері-

гається значне зниження інтенсивності відповіді відносно норми, більш вира-

жене у 2 групі. Більш наочно ці дані представлені на рис.3.4.6. 

 Зауважимо, що у 2 групі більш вираженими були і прояви ФПЗГ (фено-

мену прискореного зростання гучності) за даними суб’єктивної аудіометрії у 

вигляді дискомфорту та зниження ДП за методом Люшера, що свідчить про ди-

сфункцію рецепторного відділу слухового аналізатора. Зауважимо, що наяв-

ність ФПЗГ суттєво впливає на самопочуття пацієнтів і є прогностично неспри-

ятливою ознакою. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Рис. 3.4.6. Середньостатистичні значення рівня інтенсивності викликаної 

отоакустичної емісії на частоті продуктів спотворення досліджуваного частот-

ного спектру (1-6) кГц у обстежених групах бійців АТО (1 та 2 група). 

 
 
 

Отже, найбільш виражені порушення за даними викликаної ОАЕ на час-

тоті продуктів спотворення спостерігаються у військовослужбовців 2 групи, з 

більш вираженими порушеннями слухової функції, про що свідчить достовірне 
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зниження середньостатистичних значень амплітуди ОАЕ, особливо виражене в 

області 6 кГц, де вони відрізняються не тільки від норми, але і від показників у 

1-й групі. 

Зауважимо, що після проведеного нами лікування у частини хворих з аку-

травмою, у яких до лікування взагалі не реєструвалася відповідь ОАЕ зявлялася 

часткова відповідь, що свідчить про оборотність змін у рецепторному відділі 

слухового аналізатора при бойовій акутравмі. 

Проведені нами дослідження свідчать про доцільність дослідження ОАЕ 

у військовослужбовців з акутравмою, отриманою в зоні проведення бойових 

дій, адже отримані відомості забезпечують виявлення ранніх порушень та 

об’єктивної констатації змін у рецепторному відділі слухового аналізатора.  

   

 

3.5. Дані акустичної імпедансометрії у військовослужбовців з акутра-

вмою, отриманою в реальних бойових умовах 

 

Нами було проведено дослідження методом акустичної імпедансометрії 

військовослужбовців з акутравмою із зони бойових дій [145, 153, 158, 161, 162]. 

У деяких пацієнтів проведення дослідження було протипоказаним внаслідок 

травматичного розриву барабанної перетинки. У частини пацієнтів було вияв-

лено різні порушення у стані структур середнього вуха (порушення у передава-

льній важільній структурі середнього вуха, іноді – аж до розриву ланцюга слу-

хових кісточок, рубцеві зміни барабанної перетинки, порушення функції слухо-

вої труби), що знаходило своє відображення у показниках тимпанометрії та 

АРВМ. Однак, одним з найбільш тяжких наслідків акутравми є сенсоневральні 

порушення слухової функції. І саме такі порушення є предметом вивчення да-

ної роботи. Тому ми виключили з подальшого аналізу пацієнтів з вираженими 

порушеннями системи звукопроведення за даними імпедансної аудіометрії.  

За даним акустичної імпедансометрії у постраждалих з сенсоневральною 

приглухуватістю (СНП) внаслідок акутравми, отриманої в зоні бойових дій, на-

ми були виявлені певні зміни.  
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Виявилося, що дані тимпанометрії не є показовими для даного континге-

нту (мова не йде про комбіновані ураження звукопровідного та звукосприйма-

ючого апарату – у цих випадках кондуктивні порушення відповідним чином 

проявляються у даних тимпанометрії). Так, ми виявили, що показники тимпа-

нометрії у більшості обстежуваних військовослужбовців, які отримали акутра-

вму в зоні бойових дій, знаходяться в межах норми і достовірно не відрізняють-

ся від даних контрольної групи – частіше спостерігалася тимпанограма типу А, 

рідше високоамплітудна або навпаки, типу Аs, середньостатистичні значення 

компліансу у межах норми.  

При аналізі результатів тимпанометрії показники у обстежуваних осіб, по-

страждалих в зоні проведення бойових дій, знаходяться в межах норми і достові-

рно не відрізняються від даних контрольної групи. Так, середній показник комп-

ліансу в групі бійців склав (0,78±0,02) см3, тоді, як в контрольній групі цей пока-

зник становив (0,82±0,01) см3. Показники інтратимпанального тиску знаходились 

в межах (мінус 42 - +45) дПа, а в контрольній групі: (мінус 38 - + 29) дПа.  

Не було нами виявлено достовірних змін і у порогових показниках АРВМ 

(акустичного рефлексу внутрішньовушних м’язів) у більшості обстежених вій-

ськовослужбовців з бойовою акутравмою (крім осіб з тяжкою СНП). При дос-

лідженні порогових характеристик АРВМ у обстежених військовослужбовців з 

акутравмою встановлені такі показники порогів при іпси- та контра латеральній 

стимуляції відповідно: (92,4±3,6) та (92,5±4,5) дБ, тоді як в контрольній групі 

відповідні показники становили (90,5±2,4) та (90,3±2,5) дБ, і вони достовірно не 

відрізнялись між собою. Зауважимо, що у 5 осіб із групи обстежуваних бійців 

АРВМ був відсутній з обох боків, а у 2-х – з одного. 

 Що ж стосується амплітудних показників АРВМ, то у бійців показники 

амплітуди АРВМ мали неоднорідний розподіл. Так, наприклад, серед обстежу-

ваних бійців з типовою формою аудіометричної кривої (низхідний тип), та най-

більш поширеним ступенем вираженості порушень слухової функції (до 50 дБ 

на частотах 4-8 кГц) нормальні симетричні показники амплітуди АРВМ були 
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зареєстровані лише у 14,1% випадків. У 39,4% військовослужбовців з акутрав-

мою мало місце помірне симетричне зниження амплітуди АРВМ з обох боків 

при іпси- та контра латеральній стимуляції, у 14,1% бійців було симетричне ви-

ражене її зниження. У 9,8% обстежуваних був відсутній АРВМ з обох боків. 

Слід зазначити, що при цьому за даними порогової тональної аудіометрії на ча-

стоті 1 кГц у них були такі значення порогів слуху на тон, які цілком передба-

чали можливість реєстрації акустичного рефлексу. Нагадаємо, що дані тимпа-

нометрії у обстежених бійців виключали наявність патології середнього вуха, 

яка б заважала реалізації, а відповідно – реєстрації АРВМ. Отже, відсутність 

рефлексів у даної категорії обстежених з акутравмою, пояснюється не недоста-

тністю рівня подразника (інтенсивності звуку стимулу), або ж проблемами зі 

структурами середнього вуха, а іншими чинниками. У 18,3% осіб мала місце 

асиметрія АРВМ за амплітудою, причому у більшості з них мало місце вираже-

не зниження амплітуди з боку кращечуючого або нормальночуючого вуха, а в 

44,4% із них виражене зниження амплітуди реєструвалося з боку гіршечуючого 

вуха. Отже, у обстежених нами пацієнтів з акутравмою, отриманою у зоні бо-

йових дій, порушення реалізації АРВМ в багатьох випадках не корелюються зі 

ступенем зниження слухової функції за даними суб’єктивної аудіометрії. Вияв-

лено також 2,8% осіб, у яких мала місце асиметрична відсутність АРВМ з одно-

го боку, причому зниження порогів слуху з цього боку за даними порогової то-

нальної аудіометрії було невеликим і свідчило про наявність незначно вираже-

них сенсоневральних порушень.  

В наведеній нижче таблиці 3.5.1 представлений розподіл обстежених па-

цієнтів, постраждалих в зоні проведення бойових дій, за ознакою зниження ам-

плітуди АРВМ. Ми виділяємо окремо симетричні та асиметричні зміни харак-

теристик АРВМ, оскільки при акутравмі у обстежених нами хворих частіше 

спостерігається асиметричне порушення слухової функції за даними 

суб’єктивної аудіометрії. 
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Таблиця 3.5.1  

Розподіл пацієнтів за ознакою зниження амплітуди АРВМ  
(% до загальної кількості) 

Симетричний АРВМ Асиметричний АРВМ 
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14,1 39,4 14,1 9,8 9,8 8,5 4,2 0 23,8 

 

 

Нагадаємо, що дані тимпанометрії у обстежених бійців виключали наяв-

ність патології середнього вуха, яка б заважала реалізації, а відповідно – реєст-

рації АРВМ. Крім того, ми відібрали пацієнтів, у яких пороги слуху до тонів не 

перевищували рівні, при яких АРВМ міг би не реєструватися внаслідок того, 

що максимальна інтенсивність стимулу аудіометра була замала і пацієнт просто 

не отримував достатнього рівня подразника. Отже, відсутність рефлексів у да-

ної категорії обстежених з акутравмою, пояснюється не недостатністю рівня 

подразника (інтенсивності звуку стимулу), або ж проблемами зі структурами 

середнього вуха, а іншими чинниками.  

Отже, майже в чверті випадків (23,8%) при бойовій акутравмі ми спосте-

рігали «дисоціацію» - невідповідність між показниками імпедансної і порогової 

тональної аудіометрії, коли показники мали характеристики, протилежні до 

очікуваних. До таких випадків ми віднесли всі випадки, коли гірші результати 

обстеження методом акустичної імпедансометрії мали місце защечуючого вуха 

за даним суб’єктивної аудіометрії та випадки повної відсутності реєстрації аку-

стичних рефлексів (адже стан слухової функції у відібраних хворих давав всі 

можливості для його реалізації) 
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В таблиці 3.5.2 ми наводимо результати визначення величини амплітуди 

АРВМ у бійців з симетричним зниженням амплітуди АРВМ, та у осіб контро-

льної групи.  

 

Таблиця 3.5.2  

Середньостатистичні значення амплітуди АРВМ у бійців з акутравмою  
та осіб контрольної групи, M±m 

Групи 
Амплітуда АРВМ, см3 

іпсилатеральна  
стимуляція 

контралатеральна  
стимуляція 

Бійці 0,161±0,003 0,150±0,002 

К 0,210±0,002 0,220±0,003 

t/р 13,59 Р<0,01 19,41 Р<0,01 
 

 

Як видно із наведеної таблиці, у досліджуваних пацієнтів, які постражда-

ли у зоні проведення бойових дій, спостерігається значне, достовірне (p<0,01) 

зниження амплітуди АРВМ порівняно до даних контрольної групи. 

У частини обстежених пацієнтів з акутравмою амплітуда АРВМ була різ-

ко зниженою, тому ми прорахували середньостатистичні значення у цій підгру-

пі. Виявилося, що у таких пацієнтів виражене зниження амплітуди АРВМ сере-

дньому дорівнює (0,089±0,002) та (0,083±0,002) см3 при іпси та контралатера-

льній стимуляції відповідно. У таких пацієнтів, згідно нашого аналізу, спостері-

гався більш тяжкий перебіг захворювання.  

Відмітимо, що середні значення амплітуди АРВМ в цих двох підгрупах 

також достовірно (p<0,01) відрізняються між собою.  

Що стосується часових характеристик АРВМ, то нами теж були виявлені 

зміни цих даних у обстежених бійців з акутравмою порівняно з результатами 

контрольної групи, у частині показників – достовірні (табл. 3.5.3). Так, звертає 

на себе увагу достовірне (p<0,05) подовження латентного періоду та періоду 

зростання АРВМ, а також скорочення періоду дії у обстежуваних пацієнтів з 
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акутравмою порівняно з даними контрольної групи. Подібні тенденції змін в 

часових характеристиках АРВМ спостерігається як при іпси, так і при контра-

латеральній стимуляції. 

 

         Таблиця 3.5.3  

Часові показники АРВМ в обстежуваних бійців з акутравмою  
та контролі (М±m) 

Групи 
Часові показники, мс 

Тл Тз Тд Тс Тсум 

1 126,3±2,8 139,5±5,7 683,7±8,3 128,1±4,1 1020,7±8,1 

К 115,8±4,0 120,8±3,6 701,6±4,4 122,3±3,3 1031,2±7,9 

t/р 2,15 Р<0,05 2,77 Р<0,05 1,91 Р>0,05 1,10 Р>0,05 0,93 Р>0,05 

 
Примітки: Тл – період латентний; Тз – період зростання; Тд – період дії; Тс – період 

спаду; Тсум – період сумарний. 
 

 

 

Наводимо декілька прикладів даних акустичної аудіометрії з представ-

ленням результатів суб’єктивної аудіометрії, отриманих у обстежених нами 

хворих, які постраждали в зоні проведення бойових дій (рис. 3.5.1 та 3.5.2) 

Командир танку Т., приймав активну участь у бойових діях. За даними 

порогової тональної аудіометрії з обох сторін порушена функція звукосприй-

няття в області високих частот, зліва має місце «обрив» слухової чутливості по 

кістковій провідності у конвенціональному діапазоні. З обох сторін реєструєть-

ся тимпанограма типу А. У пацієнта АРВМ відсутній з обох сторін на всіх сти-

мульованих частотах, хоча на аудіограмі показники тонального слуху на часто-

тах до 2000 Гц з обох сторін мають нормальні значення порогів, що дає перед-

умови для реалізації АРВМ на відповідних частотах. Зауважимо також, що у 

цього пацієнта спостерігаються явища ФПЗГ, про що свідчать низькі диферен-

ціальні пороги за методикою Люшера з обох сторін. (рис.3.5.1). 
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Рис. 3.5.1. Дані суб’єктивної аудіометрії та акустичної імпедансометрії 

пацієнта Т. 

 
 
Учасник бойових дій, отримав мінно-вибухову травму. За даними 

суб’єктивної аудіометрії двобічна сенсоневральна приглухуватість, порушення 

функції звукосприйняття у зоні високих частот, майже симетричне, трохи бі-

льше виражене зліва. Тимпанограма типу А з обох боків. АРВМ з правого боку 

реєструється в повному обсязі з нормальною амплітудою, зліва – АРВМ на час-

тотах 500; 1000; 2000; 4000 Гц відсутній, хоча показники тонального слуху на 

цих частотах дозволяють отримати рефлекс (рис.3.5.2). Зауважимо, що до час-

тоти 3 кГц тональний слух у цього пацієнта симетричний. 
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Рис. 3.5.2.. Дані суб’єктивної аудіометрії та акустичної імпедансометрії 
пацієнта М. 

 

Таким чином, проведене нами обстеження показало, що у переважної бі-

льшості пацієнтів (85,9%) з типовою формою аудіометричної кривої, які отри-

мали акутравму в зоні бойових дій, мають місце відхилення від норми за дани-

ми імпедансної аудіометрії, насамперед амплітудних та часових характеристик 

АРВМ. У 9,8% АРВМ не було зареєстровано взагалі (з жодного боку), у 4,2% - 

з одного боку. У понад половини (71,8%) пацієнтів реєструється зниження амп-

літуди АРВМ, причому у (32,4%) це зниження було вираженим. Це може свід-

чити про зміни у слуховій системі постраждалих, які отримали бойову акутрав-

му, в тому числі на рівні стовбуромозкових її структур. 

Крім того, нами було виявлено, що локалізація більш виражених пору-

шень за даними імпедансометрії не завжди співпадає з такою за даними аудіо-
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метрії в звичайному і розширеному діапазонах частот, спостерігається певна 

дисоціація показників, що також може доповнити знання про розуміння механі-

змів дії акутравми, акубаротравми, вибухової травми на слухову систему. Ці 

дані потребують подальших спостережень.  

Також були виявлені достовірні (p<0,05) зміни в часових показниках аку-

стичного рефлексу: подовження латентного періоду та періоду спаду, а також 

скорочення періоду дії АРВМ. Все це свідчить про порушення компенсаторних 

механізмів слухової системи у осіб, які знаходилися в зоні проведення бойових 

дій і отримали акутравму. Отже, показники імпедансної аудіометрії (насампе-

ред, амплітудні та часові характеристики АРВМ) можуть служити 

об’єктивними критеріями для діагностики порушень в слуховій системі у осіб, 

які отримали акутравму в зоні бойових дій.  

Нами також було обстежено військовослужбовці з бойовою акутравмою з 

різним ступенем порушення слухової функції. Показники тимпанометрії у об-

стежених осіб не відрізнялись достовірно від норми і не залежали від ступеня 

порушення слухової функції. 

Що стосується АРВМ, то тут існує певна залежність показників від суту-

пеня порушення слухової функції у військовослужбовців з акутравмою. При 

проведенні імпедансної аудіометрії в двох групах обстежуваних нами оцінюва-

лися порогові, амплітудні та часові характеристики акустичного рефлексу вну-

трішньовушних м’язів та його якісні показники. 

 У понад третині випадків серед обстежуваних бійців (35,7%) спостеріга-

лася дисоціація показників АРВМ зі станом слуху на тони (тобто стан слухово-

го аналізатора за даними АРВМ не співпадав із станом слухового аналізатора за 

даними порогової тональної аудіометрії): реєструвався асиметричний рефлекс 

при симетричній тональній аудіограмі, спостерігалося більш виражене знижен-

ня амплітуди АРВМ з боку кращечуючого вуха, симетричне зниження ампліту-

ди АРВМ при асиметричному слуху, асиметричний АРВМ при симетричних 

показниках порогової тональної аудіометрії. Аналіз якісних показників акусти-

чного рефлексу серед всіх бійців та по групах представлений в таблиці 3.5.4. 
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Таблиця 3.5.4 

Якісні показники АРВМ в обстежуваних групах бійців з акутравмою, % 

Групи 

Зниження  
амплітуди  

різного ступеня  
(загалом) 

Різке зниження 
амплітуди 

Відсутність рефлексу 
Асиметрія Дисоціація 

показників однобічна двобічна 

1 38,5 25,7 4,2 8,6 32,8 22,8 
2 68,6 41,4* 5,7 12,8 57,1 48,5* 

всього 53,6 33,5 4,9 10,7 45,0 35,7 
 
Примітка: * - різниця достовірна (Р<0,05; Р<0,01) у порівнянні між групами 
 

При аналізі якісних характеристик АРВМ по групах виявлено, що на пе-

рший план виступає така ознака, як асиметричність АРВМ, зниження його амп-

літуди, а також дисоціація зі станом слухової функції.  

Нами також був проведений кількісний аналіз показників АРВМ у обсте-

жених учасників бойових дій. Враховуючи той факт, що в більшості випадків 

нами був зареєстрований асиметричний АРВМ, розрахунки велися не на кіль-

кість осіб, а на кількість вух. При дослідженні порогових характеристик АРВМ 

встановлені показники при іпси- та контралатеральній стимуляції достовірно не 

відрізнялись від контрольної групи і становили (93,1±2,6) та (91,5±3,7) дБ, в 1 і 

2 групі, відповідно. Не відрізнялися вони і між собою. 

При аналізі амплітудних показників АРВМ у обстежуваних бійців було 

встановлено таке (табл. 3.5.5). 

        Таблиця 3.5.5 

Середньостатистичні показники амплітуди АРВМ  
у обстежених бійців з акутравмою (M±m) 

Групи 
Амплітуда АРВМ, см3 

іпсилатеральна контралатеральна 
1 0,150±0,003 0,140±0,002 
2 0,060 ±0,002 0,060±0,003 
К 0,210±0,002 0,220±0,003 

t/р (1-К) 16,64 (Р<0,01) 22,19 (Р<0,01) 
t/р (2-К) 53,03 (Р<0,01) 37,71 (Р<0,01) 
t/р (1-2) 24,96 (Р<0,01) 22,19 (Р<0,01) 

 



 151 

Як видно з наведених таблиці даних, має місце достовірна (p<0,01) різни-

ця між показниками амплітуди АРВМ в групах. Чим більш вираженими були 

порушення слухової функції, тим достовірно нижчою була амплітуда у хворих з 

бойовою акутравмою. Більш наочно ці дані представлені на рис. 3.5.3. 

 

 
Рис. 3.5.3. Середньостатистичні значення амплітуди АРВМ у пацієнтів з 

бойовою акутравмою з різним ступенем порушення слухової функції. 

 

 

При дослідженні часових показників АРВМ в групах значних відміннос-

тей між показниками в групах нами виявлено не було. Відмітимо, що мали міс-

це достовірні (t<0,05) відмінності в показниках періодів зростання і дії між хво-

рими 1 та 2 груп, та контролем. У обстежуваних пацієнтів ці показники були 

подовжені порівняно з даними контрольної групи (табл.. 3.5.6). 
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         Таблиця 3.5.6 

Часові показники АРВМ в обстежуваних групах бійців з акутравмою, (М±m) 

Групи 
Часові показники, мс 

Тл Тз Тд Тс Тсум 
1 127,1±2,4 138,6±5,0 681,5±7,1 128,3±2,5 1020,9±8,1 
2 130,2±3,5 136,2±4,8 690,7±8,1 126,1±3,4 1024,1±8,3 
К 115,8±4,0 120,8±3,6 701,6±4,4 122,3±3,3 1031,2±7,9 

t/р (1-К) 2,42 Р<0,05 2,89 Р<0,05 2,41 Р<0,05 1,45 Р>0,05 0,91 Р>0,05 
t/р (2-К) 2,71 Р<0,05 2,57 Р<0,05 1,18 Р>0,05 0,80 Р>0,05 0,62 Р>0,05 
t/р (1-2) 0,73 Р>0,05 0,35 Р>0,05 0,85 Р>0,05 0,52 Р>0,05 0,28 Р>0,05 

 

Примітки:  Тл – період латентний; Тз – період зростання; Тд – період дії; Тс – період 
спаду;  Тсум – період сумарний. 
 

Отже, найбільш помітною ознакою змін за даними АРВМ у бійців з акут-

равмою виявилася асиметрія АРВМ та «дисоціація» показників тональної та 

імпедансної аудіометрії. Причому дане явище було представлене декількома 

варіаціями: симетричний АРВМ при асиметрії слуху, асиметричний АРВМ при 

симетричному слуху, «невідповідність» порушень слуху з станом АРВМ, та ін. 

Слід відмітити, що явище «асиметрії» спостерігається в усіх досліджуваних 

групах незалежно від ступеня змін порогів слуху на тональній аудіограмі. 

Що стосується кількісних показників АРВМ, то у всіх пацієнтів відбува-

ється достовірне (p<0,01) зниженні амплітуди АРВМ у порівнянні з контроль-

ною групою, а також достовірне (p<0,05) порівняно з контролем подовження 

показників латентного періоду та періоду зростання та скорочення періоду дії у 

обстежуваних пацієнтів з акутравмою. Більш вираженими такі зміни є у пацієн-

тів з більш значним зниженням слухової функції. 

Таким чином, нами виявлені зміни в показниках акустичного рефлексу 

при бойовій акутравмі - зниження амплітуди АРВМ, асиметрія акустичного ре-

флексу та дисоціація з показниками тональної аудіометрії., які можуть бути ре-

зультатом впливу бойової акутравми та її характерними ознаками, що надає їм 

важливого діагностичного значення.  
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На нашу думку, саме асиметричність АРВМ у поєднанні зі зниженням 

амплітуди, подовження періодів зростання і дії, а також дисоціація з тональною 

аудіометрією є найбільш характерними ознаками при впливі акутравми в умо-

вах бойових дій.  

 
 
3.6. Стан стовбуромозкового та коркового відділу слухового аналіза-

тора за даними реєстрації слухових викликаних потенціалів у хворих з бо-

йовою акутравмою 

 
Для оцінки стану центральних (стовбуромозкового і коркового) відділів 

слухового аналізатора ми застосовували метод реєстрації слухових викликаних 
потенціалів (СВП): коротколатентних або стовбуромозкових (КСВП) і довгола-
тентних (ДСВП) або коркових. Це загальновизнаний об’єктивний метод, що 
дозволяє отримати точні дані щодо стану центральних відділів слухового аналі-
затора та близько розташованих структур головного мозку і знайшов широке 
застосування в отоларингології, отоневрології, неврології та нейрохірургії. 

Нами було проведено аналіз даних реєстрації слухових викликаних поте-
нціалів у військовослужбовців з бойовою акутравмою [141, 149, 151, 159, 161, 
162, 163, 283]. 

Проведені нами дослідження показали, що при бойовій акутравмі страж-
дають центральні відділи слухового аналізатора. При вивченні стану централь-
них відділів слухової системи за даними реєстрації слухових викликаних поте-
нціалів нами було виявлено порушення у корковому відділі слухового аналіза-
тора за даними ДСВП у всіх (100%) обстежених військовослужбовців з акутра-
вмою, отриманою в зоні проведення бойових дій, і у 98,4% випадків – у стовбу-
ромозкових структурах за даними КСВП. У більшості пацієнтів такі розлади 
поєднувались. Отже, порушення у центральних відділах слухового аналізатора 
виявлені у всіх обстежених нами хворих з бойовою акутравмою. Такі зміни 
швидко розвивалися, були вираженими в різному ступені та охоплювали і кор-
кові, і підкоркові структури, а у значної частини обстежених швидко залучали-
ся ще й стовбуромозкові відділи слухового аналізатора.  
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Виражені порушення у функціональному стані ЦНС у даного континген-
ту, розлади адаптації, ПТСР (посттравматичний стресовий розлад), гостра реа-
кція на стрес та інші порушення, які розвиваються у військовослужбовців в зоні 
бойових дій внаслідок надзвичайно стресової ситуації також обумовлюють ная-
вність у постраждалих ураження сенсорних систем, в т.ч. центральних відділів 
слухового аналізатора.  

Порушення за даними СВП проявлялися у змінах комплексу піків (їх 
згладженість, додаткові хвилі, зниження або підвищення амплітуди), а також 
подовження часових характеристик – латентних періодів піків хвиль (ЛПП) та 
міжпікових інтервалів (МПІ). Нерідко дані СВП були дещо асиметричні. Нага-
дуємо, що за даними суб’єктивної аудіометрії у переважної більшості обстеже-
них нами хворих з бойовою акутравмою спостерігалось асиметричне порушен-
ня слухової функції. Зміни у центральному відділі слухового аналізатора у пос-
траждалих в зоні бойових дій також відбуваються асиметрично.  

На рис. 3.6.1 представлено запис КСВП хворого акутравмою, отриманою 
в реальних бойових умовах. Видно, що зліва комплекс КСВП дещо меншої ам-
плітуди, піки згладжені, а латентні періоди піків (ЛПП) ІІ, ІІІ та V подовжені. 
Справа піки більш чіткі, але видно подовження ЛПП I, II та III хвиль КСВП.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.6.1. Запис КСВП бійця з акутравмою. 
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Порушення у корковому відділі слухового аналізатора за даними ДСВП 

було виявлено нами у всіх (100%) обстежених військовослужбовців з бойовою 

акутравмою. Звертає на себе увагу, що при цьому практично у всіх (89,8%) об-

стежених нами військовослужбовців з акутравмою, які мали порушення у кор-

ковому відділі слухового аналізатора, виявлені зміни ЛПП «пізніх» компонен-

тів ДСВП. Відомо, що в модуляції «пізніх» компонентів P2 і N2 ДСВП прийма-

ють участь лімбічні структури мозку, які є інтегруючою системою сприйняття 

подразнень через органи чуття і підтримують тонус кори головного мозку. Са-

ме структури ретикулярної формації «відповідають» за внутрішньомозкові ко-

мунікації, забезпечуючи зв'язок та скоординовану роботу різних ділянок і стру-

ктур головного мозку, сприйняття інформації, що надходить від сенсорних сис-

тем, забезпечуючи таким чином реалізацію складних функцій, у тому числі так 

званих «сторожових рефлексів» і стресорних реакцій.  

Наводимо приклад запису ДСВП військовослужбовця з акутравмою, 

отриманою в зоні проведення бойових дій (рис. 3.6.2). На рис. представлено ре-

єстрація КСВП: висока амплітуда відповіді, чіткий комплекс, збільшення часо-

вих характеристик хвиль, записи кривих ДСВП з правого і лівого боку відріз-

няються за формою та часовими параметрами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.6.2. Запис ДСВП бійця з акутравмою. 
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При аналізі кількісних даних СВП у бійців, які отримали акутравму під 

час виконання професійних обов’язків в зоні проведення бойових дій (військо-

вослужбовці ЗСУ, Національної гвардії та добровольчих батальйонів), з най-

більш характерними, типовими формами аудіометричнох кривих (низхідними) 

та ступенем вираженості сенсоненвральної приглухуватості, нами отримані такі 

середньостатистичні дані часових характеристик КСВП та ДСВП. (табл. 3.6.1 - 

3.6.3 та рис. 3.6.3 і 3.6.4). 

 

        Таблиця 3.6.1  

Часові характеристики латентних періодів піків хвиль КСВП у обстежених  
групах бійців, які отримали акутравму в зоні проведення бойових дій,  

а також у осіб контрольної групи (К) 

Групи 
Часові характеристики латентних періодів піків хвиль КСВП, мс 

I II III IV V 
K 1,59±0,02 2,67±0,03 3,63±0,04 4,92±0,04 5,56±0,03 
1 1,76±0,03 2,83±0,03 3,82±0,03 5,02±0,04 5,84±0,04 

t/p (K-1) 4,71 
P<0,01 

3,77 
P<0,01 

3,8 
P<0,01 

1,76 
P>0,05 

5,60 
P<0,01 

 

 

         Таблиця 3.6.2  

Міжпікові інтервали КСВП у групах осіб з акутравмою, отриманою  
в зоні проведення бойових дій та у здорових осіб контрольної групи (К) 

Групи 
Часові характеристики міжпікових інтервалів КСВП, мс 

I-III III-V I-V 
К 2,11±0,03 1,91±0,02 3,97±0,04 
1 2,23±0,04 2,18±0,04 4,17±0,04 

t/p (К-1) 2,4 
P<0,05 

6,03 
P<0,01 

3,53 
P<0,01 

 

 

Так, ЛПП II хвилі КСВП у обстежуваних хворих даної групи склав 

(2,83±0,03) мс при контрольному значенні (2,67±0,03) мс (t=3,77; p<0,01), а 

ЛПП V – (5,84±0,04) мс при нормі (5,56±0,03) мс (t=5,60; p<0,01); МПІ ІІІ-V 
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склав у обстежених хворих (2,18±0,04) мс при контрольному значенні 

(1,91±0,02) мс, (t=6,03; p<0,01), а МПІ I-V – (4,17±0,04) мс при нормі 

(3,97±0,04) мс (t=3,53; p<0,01). 

Більш наочно ці дані представлено на рис. 3.6.3. 

 

  
Рис. 3.6.3.Часові характеристики латентних періодів піків хвиль КСВП у 

обстежених групах осіб, які отримали акутравму в зоні проведення бойових дій, 
а також у здорових осіб контрольної групи 

 

Нами було проведено аналіз середньостатистичних значень часових пока-

зників ДСВП у військовослужбовців, які отримали акутравму в зоні проведення 

бойових дій (табл. 3.6.3.) при іпсілатеральній стимуляції тоном 1 кГц.  

При аналізі отриманих даних нами було виявлене достовірне збільшення 

середньостатистичних значень ЛПП компонентів P2 і N2 ДСВП у обстежених, 

що підтверджується при порівняльному аналізі показників ДСВП в групі війсь-

ковослужбовців, які отримали акутравму в зоні бойових дій та у контрольної. 

Так, ЛПП компонента Р2 у пацієнтів з акутравмою склав (189,6±2,1) мс при 

значенні в контрольній групі (165,7±2,8) мс (t=6,82; P<0,01), а N2 – (299,4±2,5) 

мс при нормі – (252,5±3,6) мс (t=10,70; P<0,01). 
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          Таблиця 3.6.3 

Латентні періоди піків компонентів ДСВП у військовослужбовців,  
які отримали акутравму в зоні проведення бойових дій (1), а також  

у здорових нормальночуючих осіб контрольної (к) групи  
при іпсілатеральній звуковій стимуляції тоном 1 кГц 

Групи 
дослідження 

ЛПП компонентів ДСВП, мс 
Р1 N1 Р2 N2 

Контроль 52,3±2,5 110,9±3,1 165,7±2,8 252,5±3,6 
1 61,4±2,9 118,8±2,7 189,6±2,1 299,4±2,5 

t|p (К-1) 2,37 
P>0,05 

1,92 
P>0,05 

6,82 
P<0,01 

10,70 
P<0,01 

 

Більш наочно ці дані представлено на рис.3.6.4. 

 

 
Рис.3.6.4. Середньостатистичні значення латентних періодів піків хвиль 

P2 і N2 ДСВП у військовослужбовців, які отримали акутравму в зоні проведення 
бойових дій (1) та у здорових осіб контрольної групи (к).  
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дення бойових дій спостерігаються порушення у коркових, підкоркових та сто-

вбуромозкових структурах слухового аналізатора, виражені у різному ступені. 

У таких пацієнтів швидко розвивається залучення центральних відділів слухо-

вого аналізатора, в тому числі і глибоких структур головного мозку. Отримані 

дані підтверджують важливу роль стану стовбуромозкових та коркових відділів 

слухового аналізатора у розвитку сенсоневральних порушень при акутравмі, 

отриманій у реальних бойових умовах. 

Нами також було проведено дослідження функції центральних відділів 

слухового аналізатора за даними КСВП та ДСВП у пацієнтів з бойовою акутра-

вмою з урахуванням ступеня порушення слухової функції. Тому нами були ві-

дібрані для аналізу бійці з акутравмою з найбільш характерними, типовими фо-

рмами аудіометричних кривих - двобічними сенсоневральними порушеннями, 

низхідним типом аудіометричної кривої з найбільш вираженим підвищенням 

порогів слуху до тонів 4, 6 та 8 кГц. За ступенем порушення слухової функції 

вони були поділені на три групи.  

Було проведено аналіз середньостатистичних значень часових показни-

ків КСВП у осіб, які отримали акутравму в зоні проведення бойових дій у за-

значених групах 1-3. За нашими даними, у досліджуваних осіб з акутравмою 

всіх трьох груп виявлена достовірна різниця в показниках ЛПП ІІ, ІІІ і V хвиль 

КСВП та міжпікових інтервалів ІІІ-V та I-V КСВП порівняно з нормою (група 

К), що свідчить про порушення у стовбуромозкових структурах слухового ана-

лізатора у таких хворих (табл. 3.6.4, 3.6.5). В 3 групі обстежуваних також мало 

місце достовірне збільшення ЛПП І хвилі. В 2 та 3 групах достовірно подовже-

ним був і МПІ І-ІІІ КСВП. Виявлена достовірна відмінність в часових показни-

ках КСВП у осіб обстежених груп в порівнянні з контрольною групою свідчить 

про значні порушення у функціонуванні стовбуромозкового відділу слухового 

аналізатора у військовослужбовців з бойовою акутравмою. Причому, чим більш 

виражені порушення слухової функції було у бійців з акутравмою, тим більш 

значні зміни у стані центральних відділів слухового аналізатора у них відбува-

лися.  
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         Таблиця 3.6.4  

Часові характеристики латентних періодів піків хвиль КСВП у обстежених осіб, 
які отримали акутравму в зоні проведення бойових дій,  

з урахуванням ступеня порушення слухової функції 

Групи 
Часові характеристики латентних періодів піків хвиль КСВП, мс 

I II III IV V 

K 1,59±0,02 2,67±0,03 3,63±0,04 4,92±0,04 5,56±0,03 

1 1,72±0,02 2,74±0,03* 3,76±0,04* 5,05±0,02 5,72±0,02* 

2 1,78±0,02 2,79±0,02* 3,82±0,03* 5,08±0,02* 5,82±0,02* 

3 1,82±0,02* 2,91±0,02* 3,92±0,03* 5,12±0,02* 5,93±0,04* 

t/p (1-2) 2,12 
P<0,05 

1,39 
P>0,05 

1,20 
P>0,05 

1,06 
P>0,05 

3,54 
P<0,05 

t/p (2-3) 1,41 
P>0,05 

3,32 
P<0,01 

2,12 
P>0,05 

1,41 
P>0,05 

2,45 
P<0,05 

t/p (1-3) 3,54 
P<0,01 

4,01 
P<0,01 

3,00 
P<0,01 

2,47 
P<0,05 

4,69 
P<0,01 

 

Примітка. * - p<0,05; ** - p<0,01 – величини достовірно відрізняються від 
таких у контрольній групі.  
 

 

Отже, за даними коротколатентних слухових викликаних потенціалів у 

військовослужбовців з бойовою акутравмою спостерігаються значні порушення 

у стовбуромозкових структурах слухового аналізатора, більш виражені у паціє-

нтів з більш значними порушеннями слухової функції. Зауважимо, що спостері-

гається також достовірна різниця у всіх показниках ЛПП хвиль КСВП та міжпі-

кового інтервалу I-V КСВП у порівнянні між 1 та 3-ю групами. В 3 групі вони 

були достовірно тривалішими. А ЛПП ІІ хвилі у 3 групі бійців достовірно пере-

вищував не лише відповідні значення у 1-й групі, але і у 2-й. 
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          Таблиця 3.6.5 

Значення міжпікових інтервалів КСВП у осіб з акутравмою,  
отриманою в реальних бойових умовах, з урахуванням ступеня порушення  

слухової функції 

Групи 
Часові характеристики міжпікових інтервалів КСВП, мс 

I-III III-V I-V 

K  2,11±0,03 1,91±0,02 3,97±0,04 

1 2,11±0,03 2,08±0,03* 4,08±0,02* 

2 2,18±0,02* 2,09±0,02** 4,13±0,02* 

3 2,21±0,05* 2,11±0,03** 4,23±0,04** 

t/p (1-2) 1,94 
P>0,05 

0,28 
P>0,05 

1,77 
P>0,05 

t/p (2-3) 0,56 
P>0,05 

0,55 
P>0,05 

2,24 
P>0,05 

t/p (1-3) 1,71 
P>0,05 

0,71 
P>0,05 

3,35 
P<0,05 

 

Примітка. * - p<0,05; ** - p<0,01 – величини достовірно відрізняються від 
таких у контрольній групі.  
 

 

Отже, за даними коротколатентних слухових викликаних потенціалів у 

пацієнтів з акутравмою із зони бойових дій більш виражені порушення у стов-

буромозкових структурах слухового аналізатора спостерігаються у пацієнтів 3 

групи. У обстежених нами хворих з бойовою акутравмою та значним порушен-

ням слухової функції було виявлено подовження ЛПП І, II, III, IV і V, а також 

МПІ І-ІІІ, ІІІ-V та I-V КСВП. При цьому виявлена достовірна різниця в показ-

никах КСВП у групах між собою. Так, в 1 групі ЛПП V хвилі КСВП становив 

(5,72±0,02) мс (p<0,01 порівняно з контролем), тоді як в другій групі (5,82±0,02) 

мс (p<0,01 порівняно з контролем), а у 3 групі ЛПП V хвилі КСВП склав 

(5,93±0,04) мс, що достовірно перевищує нормальні показники (p<0,01) та зна-

чення у групі 1 (t=4,69; p<0,01). Для ЛПП хвилі ІІ КСВП показник в 1 групі 

становив (2,74±0,03) мс (p<0,05 порівняно з контролем), в 2 групі - (2,79±0,02) 

мс (p<0,05 порівняно з контролем), а у 3 групі він склав (2,91±0,02) мс, що дос-
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товірно перевищує нормальні показники (p<0,01), величину у групі 1 (t=3,32; 

p<0,01) та значення у групі 2 (t=4,01; p<0,01). Достовірно порівняно з нормою 

подовженим був показник МПІ І-V КСВП в усіх групах, при цьому значення в 3 

групі достовірно перевищує і показники у 1 групі. Це об’єктивно підтверджує 

більш значну дисфункцію стовбуромозкових структур слухового аналізатора у 

пацієнтів з бойовою акутравмою з більш вираженою СНП. Так, МПІ І-V КСВП 

в 1 групі становив (4,08±0,02), в групі 2 - (4,13±0,02) і в 3 групі - аж (4,23±0,04) 

мс (p<0,01 порівняно з контролем і групою 1). Виявлена в 3 групі достовірна 

відмінність в усіх часових характеристиках КСВП порівняно з нормою, а у по-

казниках латентних періодів усіх хвиль та МПІ І-V КСВП порівняно з 1, та 

ЛПП ІІ порівняно з групами 1 та 2 вказує на більш значні стовбуромозкові змі-

ни у пацієнтів з більш вираженими порушеннями слухової функції порівняно з 

1 та 2 групами досліджуваних (з початковими та помірними порушеннями) з 

бойовою акутравмою. 

Згідно з отриманими даними, у досліджуваних нами хворих з акутрав-

мою, мають місце виражені зміни функціонування коркових і підкіркових стру-

ктурах слухового аналізатора за даними ДСВП. Всі обстежені нами військовос-

лужбовці з акутравмою в 3-х групах мали порушення у корковому відділі слу-

хового аналізатора, виражені у різному ступені. У більшості з них виявлені змі-

ни ЛПП «пізніх» компонентів ДСВП.  

За даними ДСВП нами було виявлене достовірне збільшення середньос-

татистичних значень ЛПП компонентів P2 і N2 ДСВП у всіх 3 групах обстеже-

них, які отримали бойову акутравму, при порівняльному аналізі цих груп та ко-

нтрольної (табл. 3.6.6). При цьому найбільш виражені порушення спостерігали-

ся у бійців 3 групи, з більш значними порушеннями слухової функції, у яких 

достовірно подовженим виявилися всі досліджувані часові показники ДСВП. 

Спостерігається також достовірна різниця в деяких показниках ДСВП в групах 

між собою. 
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     Таблиця 3.6.6  

Латентні періоди піків компонентів ДСВП у осіб, які отримали акутравму  
в зоні проведення бойових дій при іпсілатеральній звуковій стимуляції  

тоном 1 кГц з урахуванням ступеня порушення слухової функції 

Групи 
дослідження 

ЛПП компонентів ДСВП, мс 
Р1 N1 Р2 N2 

K 52,3±2,5 110,9±3,1 165,7±2,8 252,5±3,6 
1 56,1±1,3* 106,6±2,1 178,24±2,01* 284,2±1,9* 
2 54,7±1,2 117,8±1,4 186,2±2,3* 292,3±2,8** 
3 56,0±2,4* 119,3±1,6* 191,3±3,2** 301,1±4,3** 

t/p (1-2) 0,79 
P>0,05 

4,44 
P<0,05 

2,55 
P<0,01 

2,39 
P<0,05 

t/p (2-3) 0,54 
P>0,05 

0,71 
P>0,05 

1,29 
P>0,05 

1,74 
P>0,05 

t/p (1-3) 0,04 
P>0,05 

4,81 
P<0,01 

3,41 
P<0,05 

3,59 
P<0,01 

 
Примітка. * - p<0,05; ** - p<0,01 – величини достовірно відрізняються від таких у кон-

трольній групі.  
 

При порівнянні показників ДСВП обстежених груп між собою виявлено 

достовірне збільшення ЛПП N1, P2 і N2 ДСВП в 2 та 3 групах порівняно з 1. Так, 

ЛПП компонентів P2 і N2 ДСВП в групі 1 становив (178,24±2,01) і (284,2±1,9); в 

групі 2 - (186,2±2,3) і (292,3±2,8) мс (t=2,55; P<0,05 i t=2,39; P<0,05 порівняно з 

групою 1); в групі 3 (191,3±3,2) та (301,1±4,3) мс (t=3,41; P<0,01 та t=3,59; 

P<0,01 порівняно з групою 1 відповідно). Виявлені зміни об’єктивно підтвер-

джують дисфункцію коркових та підкоркових структур слухового аналізатора у 

обстежених групах бійців. При цьому чим більш виражені порушення слухової 

функції мають місце у військовослужбовців з бойовою акутравмою, тим досто-

вірно більш значними є зміни у центральних відділах слухового аналізатора.  

Таким чином, проведені дослідження показали, що при бойовій акутра-

вмі відбуваються порушення у коркових, підкоркових та стовбуромозкових 

структурах слухового аналізатора, виражені у різному ступені. Це свідчить про 

доцільність обстеження методом реєстрації КСВП та ДСВП постраждалих у 

зоні проведення бойових дій. Проведені дослідження сприяють поглибленню 

розуміння процесів, які відбуваються в центральних відділах слухового аналі-

затора при акутравмі, отриманій у реальних бойових умовах.  
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3.7. Обговорення отриманих даних 

 

Нами було проведене комплексне обстеження військовослужбовців з аку-

травмою, отриманою в реальних бойових умовах, за допомогою клінічних, пси-

хоакустичних, електрофізіологічних методів з метою детального аналізу стану 

різних структур слухової системи. 

За даними суб’єктивної аудіометрії у хворих з сенсоневральними пору-

шеннями слухової функції, які отримали акутравму в зоні проведення АТО, 

найбільш часто спостерігаються асиметричні ураження (67,8%) з різним ступе-

нем вираженості асиметрії. Однобічні випадки склали 11,8%, двобічні – 88,2%. 

Найбільш розповсюдженим типом тональної аудіометричної кривої у постраж-

далих в зоні бойових дій з акутравмою є низхідний, часто - обривчастий тип з 

найбільш вираженим підвищенням порогів слуху до тонів у області 4-8 кГц 

(76,0%). Часто таке підвищення має вигляд характерного «акутравматичного 

зубця» – у 46,3% відсотків серед усіх випадків, та 60,8% від усіх випадків низ-

хідного типу кривої. Для пацієнтів з акутравмою, отриманою в зоні проведення 

бойових дій, характерними є 6 типів аудіометричних кривих. 1-3 – низхідна, 

часто обривчаста крива з різним ступенем порушення слухової функції (1 поча-

тковий – 37,9%, 2 помірний – 26,8%, 3 виражений – 11,2%); 4 – пологонизхід-

ний, майже горизонтальний тип (18,1%); 5 – «ломана» крива, з «кархардтоподі-

бним» зубцем (7,5%); 6 - ураження апікальної частини (1,8%). 

За даними суб’єктивної аудіометрії у осіб з акутравмою, отриманою в ре-

альних бойових умовах, нами було виявлено порушення за типом звукосприй-

няття, виражені в різному ступені, частіше всього двобічне асиметричне ура-

ження базальних або медіобазальних відділів завитки. Порушення слуху у хво-

рих даного контингенту нерідко супроводжуються порушеннями сприйняття 

мовного тесту, уповільненим зростанням його розбірливості, явищами диском-

форту, відносно зниженими або низькими ДП за Люшером, особливо в області 

4 кГц. Це свідчить про ураження рецепторного відділу слухового аналізатора у 

таких хворих. Зауважимо, що у бійців з акутравмою дискомфорт при сприйнят-

ті мовного тесту може бути уже при інтенсивності 70-80 дБ при невеликих по-
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рушеннях слухової функції. Загалом серед обстежених нами хворих з акутрав-

мою, отриманою в реальних бойових умовах, порушення розбірливості мовного 

тесту спостерігалося у 29,4%, низькі або знижені рівні ДП за Люшером – у 

26,5%. Відомо, що низькі ДП за методом Люшера, а також парадоксальне па-

діння та уповільнене зростання мовного тесту свідчать про порушення функції 

завитки та наявність феномену прискореного зростання гучності (ФПЗГ). Наяв-

ність ФПЗГ суттєво впливає на самопочуття пацієнтів і є прогностично неспри-

ятливою ознакою. За даними ОАЕ на частоті продуктів спотворення (DPOАE) у 

хворих з бойовою акутравмою, об’єктивно підтверджено порушення у рецепто-

рному відділі слухового аналізатора, насамперед, ушкодження зовнішніх воло-

скових клітин у 89,7% випадків. Це проявлялося відсутністю реєстрації, част-

ково позитивною відповіддю малої амплітуди, що свідчить про пригнічення ак-

тивності зовнішніх волоскових клітин нейроепітелію завитки. Загалом ознаки 

дисфункції рецепторного відділу слухового аналізатора за даними суб’єктивної 

аудіометрії мали місце у 79,6% обстежених нами бійців. 

Ступінь ураження слухової системи та тип аудіометричної тональної кри-

вої у пацієнтів з акутравмою, отриманою у зоні бойових дій, знаходиться у пев-

ній залежності від характеру уражаючого впливу звуків високої інтенсивності 

та обставин отримання травми. 

У військовослужбовців з акутравмою, отриманою в реальних бойових 

умовах, суб’єктивний вушний шум є провідною скаргою, що турбує 81,9% пос-

траждалих. Найчастіше серед усіх досліджуваних нами випадків сенсоневраль-

них порушень слухової функції, що супроводжувалися скаргами на 

суб’єктивний вушний шум, у бійців з акутравмою, отриманою в зоні бойових 

дій, спостерігався шум частотою 8 (33,9%), 6 (17,2%) та 1 (17,7 %) кГц, інтен-

сивністю 5 дБ над порогом чутності (63,6%), а у випадку більш тяжкої СНП – 

10 дБ над порогом.  

При акутравмі в учасників бойових дій відбуваються порушення не лише 

в периферичному, але і в стовбуромозковому відділі слухового аналізатора, 

більш виражені у обстежених з більш значним зниженням слухової функції. 

Чим більш виражені порушення слухової функції мають місце у військовослу-
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жбовців з акутравмою, тим достовірно більш значними є зміни у стовбуромоз-

кових та коркових структурах слухового аналізатора. При цьому діє механізм 

прямого первинного ураження центральних відділів слухового аналізатора при 

акутравмі, отриманій в реальних бойових умовах. 

За даними СВП у військовослужбовців, які отримали акутравму в зоні 

проведення бойових дій, нами виявлені значні порушення у коркових, підкор-

кових і стовбуромозкових структурах слухового аналізатора, про що свідчать 

якісні зміни кривих. Наявність змін в центральних відділах слухового аналіза-

тора підтверджує достовірне подовження ЛПП компонента P2 та N2 ДСВП, а 

також II, III, IV та V хвиль КСВП, та МПІ I-V відповідно. Порушення в корко-

вих відділах слухового аналізатора за даними ДСВП були виявлені у всіх 

(100%) пацієнтів з акутравмою, які перебували в зоні проведення АТО, причо-

му у 89,8% з них мала місце дисфункція і підкоркових ядер. Зміни в стовбуро-

мозкових структурах слухового аналізатора мали місце за даними КСВП - в 

98,4% обстежених нами військовослужбовців з бойовою акутравмою. 

Звертає на себе увагу, що практично у всіх (89,8%) обстежених нами вій-

ськовослужбовців з акутравмою, які мали порушення у корковому відділі слу-

хового аналізатора, виявлені зміни ЛПП «пізніх» компонентів ДСВП, в моду-

ляції яких приймають участь лімбічні відділи мозку і структури ретикулярної 

формації. Ці утворення відіграють роль у забезпеченні координації роботи різ-

них ділянок і структур головного мозку, реалізації складних функцій, у тому 

числі «сторожових рефлексів» і стресорних реакцій. Розвиток тяжкої прогре-

суючої СНП у випадку акутравми спостерігаються саме на фоні порушень у 

центральних відділах слухового аналізатора та лімбіко-ретикулярних структу-

рах головного мозку, що може відображати розлади процесів центральної регу-

ляції слухової системи, а також збій компенсаторних механізмів у процесі реа-

лізації стресорних реакцій у відповідь на бойову акутравму. 

Отримані дані свідчать про важливу роль стану стовбуромозкових і кор-

кових відділів слухового аналізатора у розвитку сенсоневральних порушень 

при акутравмі, отриманій у зоні проведення бойових дій. 
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Застосування об’єктивних методів обстеження слухової системи, зокрема 

СВП, має велике значення в плані топічної діагностики, вирішення експертних 

питань, визначення та об’єктивізації тяжкості перебігу захворювання у пацієн-

тів з бойовою акутравмою та при проведенні лікувально-профілактичних захо-

дів у даного контингенту. 

Таким чином, при акутравмі відбуваються порушення в периферичному 

та центральних (корковому та підкорковому) відділах слухового аналізатора, 

про що свідчить аналіз даних комплексного дослідження, в т.ч. з застосуванням 

об’єктивних методів обстеження постраждалих в зоні проведення бойових дій.  
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РОЗДІЛ 4. 

СИСТЕМНИЙ ВПЛИВ АКУТРАВМИ  

В РЕАЛЬНИХ БОЙОВИХ УМОВАХ 

 

4.1. Стан вестибулярної системи у військовослужбовців, які 

отримали акутравму в зоні бойових дій 

 

Нами було проведене дослідження вестибулярної функції у осіб, які 

отримали акутравму в реальних бойових умовах [150, 155, 161, 162]. 

При вестибулометричному дослідженні практично у всіх обстежених 

бійців з акутравмою, отриманою в зоні бойових дій, нами було виявлене 

порушення вестибулярної функції різного ступеня тяжкості. Переважно це була 

центральна вестибулярна дисфункція (ЦВД) різного ступеня тяжкості та 

поєднане ураження периферичного та центрального відділів вестибулярного 

аналізатора зі стадією компенсації різного рівня. Нами було виявлено різного 

ступеня порушення функції вестибулярної системи практично у всіх 

обстежених постраждалих з акутравмою, отриманою в зоні бойових дій. 

Переважно це вестибулярна дисфункція у вигляді центрального вестибулярного 

синдрома або змішаної форми ураження з різним ступенем компенсації. 

Вестибулярна дисфункція часто супроводжувалася порушеннями стато-

кінетичної рівноваги, дизритмічним ністагмом за даними ЕНГ, у багатьох 

обстежених були виявлені “німі” поля, збільшена тривалість сенсорної реакції і 

вираженість вегетативної. Нерідко такі прояви були асиметричними. 

Анамнестичні дані при цілеспрямованому дослідженні свідчили, що 

обстежувані бійці після акутравми пред’являли скарги на вестибулярні розлади: 

запаморочення системного та несистемного характеру різного ступеня 

тяжкості, в тому числі незначне епізодичне, турбувало 96,3 % хворих, 

порушення ходи та статичної рівноваги, в т.ч. періодично, турбувало 63,8 % 

пацієнтів, закачувались у транспорті - 57,5% осіб. Крім того хворих турбував 

головний біль, шум в голові, у вухах, зниження слуху, порушення пам’яті, 
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слабкість, нестабільний артеріальний тиск, дратівливість, порушення сну. 

Аналіз показників, які відображають стан стато-кінетичної рівноваги 

дозволив встановити, що лише у 5,1 % випадків вони знаходились в межах 

нормальних значень, у 25,1 % відмічалося порушення статичної рівноваги 

першого ступеня тяжкості (індекс кефалографії (4,1±0,6) ум. од.), у 61,3 % 

порушення статичної та динамічної рівноваги відповідало другому ступеню 

тяжкості (індекс кефалографії (5,2±0,3) ум. од.), а порушення третього ступеня 

тяжкості виявлено у 8,5 % пацієнтів (індекс кефалографії (7,1±1,3) ум. од.). 

Отримані дані стато-кінетичної стійкості у обстежених бійців представлені в 

таблиці 4.1.1 та на рис.4.1.1. 

 

Таблиця 4.1.1  

Результати дослідження статокінетичної рівноваги у бійців з акутравмою  
в порівнянні з контрольною групою (К) 

Ступінь 
вестибулярної 

дисфункції 

Відхилення в 
тесті ходи по 

прямій 
доріжці, м 

Відхилення в 
тесті 

флангової 
ходи, м 

«Крокуючий» 
тест, град. 

Р кфг, 
ум.од. 

К 0,20±0,06 0,15±0,05 24,30±1,73 1,60±0,12 

Норморефлексія 0,2±0,1 0,3±0,1 27,3±6,9 1,7±0,1 

I 0,6±0,1 * 0,7±0,1 * 40,8±4,2 * 4,1±0,6 * 

II 0,8±0,2 * 0,9±0,2 * 54,8±5,8* 5,2±0,3 * 

III 1,2±0,4 * 1,5±0,3 * 68,8±5,8* 7,1±1,2 * 

 
Примітка: * - показники достовірно (р<0,05) відрізняються від 

контрольних значень. 
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Рис. 4.1.1. Розподіл обстежених бійців з акутравмою за станом стато-
кінетичної рівноваги. 1, 2, 3 – ступені порушення статичної та динамічної 
рівноваги, 4 – нормальні значення. 

  
 

  
Рис. 4.1.2/ Показники стато-кінетичної рівноваги за даними кефалографії 

у постраждалих в зоні проведення бойових дій з різним ступенем тяжкості 
вестибулярних розладів (І, ІІ та ІІІ) та контрольної групи (К). 
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Спонтанний та позиційний ністагм реєструвався у 38,3 % бійців. 

Оцінка стато-кінетичної рівноваги проводилася на першому етапі 

вестибулометричного обстеженняення від норми флангової ходи та 

„крокуючого” тесту, наявність спонтанного або позиційного ністагму (при 

відповідному анамнезі) можуть свідчити про ураження у обстежених бійців 

відповідної анатомічної ланки. Але ці дані необхідно оцінювати в комплексі із 

навантажувальними пробами і іншими клініко – інструментальними 

дослідженнями. Отже, далі ми провели такі обстеження. Результати 

обертальної проби у бійців з акутравмою наведені в таблиці 4.1.2. 

 Таблиця 4.1.2 

Стан вестибулярного аналізатора у бійців за даними обертальної проби 

Стан 
вестибулярного 

аналізатора 

Показники післяобертального ністагму 

Частота 
ністагму, Гц 

ШПФ 
ністагму, 

рад/с 

Сенсорна 
реакція, с 

ВВР 
(ступінь по 
К.Л.Хілову) 

К зправа 2,8±0,7 42,9±1,4 11,2±1,6 0 
К зліва 2,8±0,8 43,3±1,9 10,0±1,2 0 
Норморефлексія 2,8±0,7 42,9±1,4 11,2±1,6 0 
ЦВД: 
Легкий ступінь 2,3±0,2 31,4±1,2* 25,1±3,5* I 

ЦВД: 
Середній ступінь 2,1±0,1* 23,5±3,4* 37,1±3,1* II 

ЦВД: 
Тяжкий ступінь 2,0±0,2* 27,2±2,6* 45,0±3,3* III 

Поєднана 
вестибулярна 
дисфункція 

1,9±0,4* 21,8±2,6* 15,2±2,3* I 

Асиметрія 
D 0,9±0,3* 10,1±1,3* 10,2±1,6* 0 
S 1,9±0,4* 23,2±1,2* 16,2±1,6* I 

 
Примітка: * - показники достовірно (р<0,05) відрізняються від контрольних значень. 
 

Отримані результати комплексного обстеження стану вестибулярної 

системи дозволяють зробити попередні висновки про те, що у значної частини 

постраждалих в зоні проведення бойових дій мають місце порушення 
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вестибулярної функції, виражені різною мірою. Порушення стато-кінетичної 

рівноваги за даними індексу кефалографії виявлено майже у всіх обстежених 

бійців (94,9 %), причому частіше це були І та ІІ ступінь порушення. При 

вивченні порушення динамічної рівноваги найбільш інформативною була 

проба флангової ходи та крокуючий тест «Фукуда». Тільки у 5,1% бійців 

показники стато-кінетичної рівноваги знаходились в межах нормальних 

величин. 

За даними експериментального ністагму (обертальна проба по Барані) у 

військовослужбовців з акутравмою норморефлексія вестибулярних реакцій 

відмічалася лише у 5,4% випадків. 

У 64,5% випадків була виявлена центральна вестибулярна дисфункція 

різного ступеня тяжкості, яка проявлялася невідповідністю між показниками 

експериментального ністагму, дизритмічним ністагмом, наявністю «німих» 

полів. Поєднана вестибулярна дисфункція, яка свідчить про ураження як 

периферичного, так і центрального відділів слухового аналізатора, була 

виявлена у 25,3 %. Лише у 4,8% було виявлене ураження периферичного 

відділу вестибулярного аналізатора. 

При цьому асиметрія експериментальних реакцій була виявлена у 

обстежених бійців в 12,1% випадків, що може вказувати на наявність процесів 

субкомпенсації різного рівня. 

Як приклад, наводимо дані вестибулометричного обстеження бійця С-ко. 

Діагноз: двобічна сенсоневральна приглухуватість (D/S) з дисфункцією 

центральних відділів слухового аналізатора за даними СВП. Акутравма. 

Центральна вестибулярна дисфункція 2 ступеня тяжкості. Ремітуючий тип 

перебігу. Стадія субкомпенсації середнього рівня. 

Боєць скаржився на запаморочення, розлади у вигляді качання, 

порушення рівноваги, ходи, закачування у транспорті, шум у вухах, зниження 

слуху, головний біль, слабкість, підвищена втомлюваність, порушення сну, 

дратівливість. 

Отримані показники стато-кінетичної стійкості, „спонтанної” 
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вестибулометрії і післяобертального ністагму представлені в таблицях 4.1.3 і 

4.1.4 та на рис. 4.1.3. 

Таблиця 4.1.3 

Показники стато-кінетичної стійкості бійця з акутравмою 

Показники 

„Крокуючий” 
тест, град. 

Хода по прямій 
доріжці, м 

Флангова хода, м Індекс кефалографії, 
ум. од. вправо вліво 

50,0 0,9 0,9 0,8 5,6 (II ступінь) 

 

З даних таблиці 5 видно, що у бійця відмічалося порушення стато-

кінетичної стійкості ІІ ступеня тяжкості, яке проявлялося відхиленням 

крокуючого тесту, хиткістю при ході по прямій доріжці, збільшенням індекса 

кефалографії до 5,6 ум. од. (II ступінь порушення стато-кінетичної рівноваги). 

 

Таблиця 4.1.4. 

Показники вестибулярних реакцій у хворого бійця з акутравмою 

Показники післяобертальної ністагменної реакціі 
Сенсорна 
реакція,с 

Вегетативна 
реакція по 

Хілову тривалість 
ністагму, с 

середня 
амплітуда, 

град. 
частота, Гц ШПФ, рад. с 

22,0 
19,0 

52,8 
50,1 

1,5 
1,3 

10,8 
10,7 

31,9 
22,30 

II ст. 
II ст. 

 
Примітка. В чисельнику показники вестибулярних реакцій при обертальній 

стимуляції правого, в знаменнику – лівого лабіринту 
 

З таблиці 6 видно, що II ступінь центральних вестибулярних порушень у 

обстеженого бійця з акутравмою проявлялася більш низькими в порівнянні з 

„нормою” показниками експериментального ністагму. Так, частота ністагму в 

середньому складала з боку правого лабіринту 1,5 Гц, з боку лівого – 1,3 Гц, 

ШПФ – 10,8 рад./с і 10,7 відповідно. Відмічалась дисоціація між вираженністю 

ністагменної реакції (гіпорефлексія) та тривалістю сенсорної реакції 
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(гіперрефлексія), вираженою вестибуло-вегетативною реакцією II ступеня. 

В якості ілюстрації наводимо зразки запису післяобертального ністагму 

бійця з акутравмою. 

 
1 – подразнення лівого лабіринта 

 

 
2 – подразнення правого лабіринта  

 

Рис. 4.1.3. Зразок запису післяобертального ністагму у бійця з 

акутравмою. 

 

 

Як видно з даного рисунку, ністагменна реакція носить дизритмічний 

характер, зареєстровані «німі» поля тривалістю від 1 до 4 с, що підтверджує 

порушення в центральних відділах вестибулярного аналізітора у пацієнта. 

Отже, у 94,9% обстежених з акутравмою, які постраждали в зоні 

проведення АТО, виявлені порушення вестибулярної функції, виражені в 

різному ступені тяжкості, причому у більшості з них (64,5%) мала місце 

центральна вестибулярна дисфункція. Центральна вестибулярна дисфункція 

(ЦВД) І ступеня тяжкості була виявлена у (26,3%) осіб, II ступеня – у (30,4%), 

III – у (7,8%) осіб, поєднана вестибулярна дисфункція – у (25,3%) пацієнтів, 

периферична – 4,8% випадків. При цьому асиметрія вестибулярної збудливості 

+12 " 
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мала місце у 12,1% хворих. Лише у 5,4% з обстежених бійців вестибулярна 

функція була в межах нормальних показників. Вивчення стану вестибулярної 

функції у бійців з акутравмою за даними стато-кінетичної стійкості, 

спонтанних, експериментальних реакцій при обертальній пробі дозволило 

виявити ознаки вестибулярних порушень практично у всіх них. 

 Нами також було проведено більш ґрунтовне дослідження у пацієнтів з 

бойовою акутравмою з типовими формами аудіометричних кривих, з 

урахуванням ступеня порушення слухової функції (1, 2 та 3 групи).  

При зборі анамнезу у цих відібраних нами для обстеження 

військовослужбовців з отриманою акутравмою внаслідок мінно-вибухової та 

інших травм в бойових умовах виявилося таке. Майже всі вони пред’являли 

скарги на вестибулярні розлади, а саме: запаморочення у вигляді обертання, 

качання, провалювання (88,2 %), хиткість при ході (94,1 %), закачування у 

транспорті (69,1 %). Крім того, військовослужбовці скаржились на головний 

біль, шум у голові, у вухах, зниження слуху, відчуття «закладання» у вухах, 

погану пам’ять, слабкість, нестабільний артеріальний тиск, періодичну втрату 

свідомості, дратівливість, тощо. 

 У бійців 1 групи, не дивлячись на те, що 12,3% з них взагалі не пред’являли 

скарги на вестибулярні розлади, тільки у 6,2% випадків визначались нормальні 

показники вестибулярних реакцій. Аналіз стану стато-кінетичної рівноваги в 

цій групі дозволив встановити, що у 6,2 % бійців вони знаходились в межах 

нормальних значень, у 53,8 % - відмічалося порушення статичної рівноваги 

першого ступеня тяжкості (індекс кефалографії (3,9±0,8) ум. од.), у 40,0 % 

порушення статичної та динамічної рівноваги відповідало другому ступеню 

тяжкості (індекс кефалографії (5,6±0,5) ум. од.). Отримані дані стато-кінетичної 

стійкості у бійців 1 групи представлені в таблиці 4.1.5. 
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      Таблиця 4.1.5 

Результати дослідження статокінетичної стійкості у бійців першої групи з  
початковими порушеннями слуху в порівнянні з контрольною групою (К) 

Ступінь 
вестибулярної 

дисфункції 

Відхилення в 
тесті ходи по 

прямій 
доріжці, м 

Відхилення в 
тесті флангової 

ходи, м 

«Крокуючий» 
тест, град. 

Р кфг, 
ум.од. 

К 0,20±0,06 0,15±0,05 24,30±1,73 1,60±0,12 

Норморефлексія 0,2±0,4 0,3±0,3 26,3±6,9 1,7±0,2 

I 0,7±0,1 * 0,7±0,2 * 41,8±4,1 * 3,9±0,8 * 

II 0,8±0,3 * 0,9±0,3 * 55,8±5,8* 5,6±0,5 * 
 
 Примітка. *- P<0,05 достовірні відмінності між показниками стато-кінетичної 

стійкості у бійців 1 групи і в контрольній групі. 
 

  

Більш наочно ці дані представлено на рис. 4.1.4. 

 

 
Рис. 4.1.4. Результати дослідження статокінетичної стійкості у бійців 

першої групи з початковими порушеннями слуху в порівнянні з контролем (К) 
 

Спонтанний та позиційний ністагм реєструвався у 27,7 % обстежених 

бійців з 1 групи. Після проведеного вестибулометричного обстеження у 
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пацієнтів цієї групи були виявлені наступні порушення вестибулярної 

збудливості. Не дивлячись на те, що у 4 бійців показники стато-кінетичної 

рівноваги знаходились у межах нормальних значень, за даними 

експериментальних обстежень у цих осіб виявлені порушення функції 

вестибулярного аналізатора. Периферичне ураження зареєстроване у 12,3 %, 

центральна вестибулярна дисфункція (ЦВД) різного ступеня тяжкості виявлена 

у 84,6 %, із них ЦВД – 1 ступеня тяжкості – у 41,5 %, II ступеня – у 27,7 %, 

асиметрія вестибулярної збудливості – у 3,1 % хворих. У 15,1 % випадків у осіб 

з даної групи досліджуваних було виявлене поєднане ураження вестибулярної 

системи. Таким чином, у бійців 1 групи переважала ЦВД легкого ступеня 

тяжкості. Результати обертальної проби у військовослужбовців з акутравмою 

наведені в таблиці 4.1.6.  

         Таблиця 4.1.6 

 Стан вестибулярної функції у військовослужбовців з акутравмою першої групи  
з легкими порушеннями слуху за даними обертальної проби 

Стан вестибулярного 
аналізатора 

Показники післяобертального ністагму 

Частота 
ністагму, Гц 

ШПФ 
ністагму, 

рад/с 

Сенсорна 
реакція, с 

ВВР 
(ступінь по 
К.Л.Хілову) 

Контрольна група пр 2,8±0,7 42,9±1,4 11,2±1,6 0 

Контрольна група лів 2,8±0,8 43,3±1,9 10,0±1,2 0 
Периферичне 
ураження 2,2±0,7* 21,7±1,3* 9,5±1,5 0 

ЦВДФ: 
Легкий ступінь 2,4±0,1* 31,5±1,2* 24,1±3,4* I* 

Середній ступінь 2,1±0,2* 23,7±3,4* 36,6±3,3* II* 

Поєднане ураження 1,8±0,6* 22,7±2,5* 16,2±2,2* I * 

Асиметрія пр. 
лів 

0,9±0,2* 10,2±1,2* 10,3±1,5* 0 

1,9±0,3* 23,3±1,1* 16,1±1,7* I* 
 
Примітки: *- P<0,05 достовірні відмінності між показниками після обертального 

ністагму у бійців 1 групи і в контрольній групі. 
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Більш наочно ці дані представлені на рис. 4.1.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.1.5. Стан вестибулярної функції у бійців першої групи з 
початковими порушеннями слуху за даними обертальної проби. 
  

У жодного із бійців 2 групи не були визначені нормальні показники 

вестибулярних реакцій. У 32,3 % бійців цієї групи відмічалося порушення 

статичної рівноваги першого ступеня тяжкості (індекс кефалографії (3,7±0,8) 

ум. од.), у 61,5 % порушення статичної та динамічної рівноваги відповідало 

другому ступеню тяжкості (індекс кефалографії (5,6±0,4) ум. од.), та у 6,2 % – 

третьому. Отримані дані стато-кінетичної стійкості у бійців представлені в 

таблиці 4.1.7 та на рис 4.1.6. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Рис. 4.1.6. Стан вестибулярної функції у бійців першої групи з 

початковими порушеннями слуху за даними обертальної проби   
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       Таблиця 4.1.7 

Результати дослідження статокінетичної стійкості  
у бійців другої групи в порівнянні з контрольною групою (К) 

Ступінь 
вестибулярної 

дисфункції 

Відхилення в 
тесті ходи по 

прямій 
доріжці, м 

Відхилення в 
тесті 

флангової 
ходи, м 

«Крокуючий» 
тест, град. 

Р кфг, 
ум.од. 

К 0,20±0,06 0,15±0,05 24,30±1,73 1,60±0,12 

I 0,6±0,1 * 0,7±0,1 * 40,8±4,2 * 3,7±0,8 * 

II 0,8±0,2 * 0,9±0,2 * 54,8±5,8* 5,6±0,4 * 

III 1,2±0,4 * 1,5±0,3 * 68,8±5,8* 7,3±1,2 * 

  
  Примітка. *- P<0,05 достовірні відмінності між показниками стато-кінетичної 
стійкості у бійців 2 групи і в контрольній групі. 
 

 

Спонтанний та позиційний ністагм реєструвався у 38,5 % обстежених 

військовослужбовців 2 групи. 

Центральна вестибулярна дисфункція (ЦВД) різного ступеня тяжкості в 

результаті проведеного вестибулометричного обстеження була виявлена нами у 

53,8% бійців 2 групи, із них ЦВД 1 ступеня – у 13,8 %, II ступеня – у 30,8 %, III 

– у 9,2 %, поєднана ВДФ – у 38,5 % пацієнтів, асиметрія вестибулярної 

збудливості – у 7,7 % хворих. Отже, у бійців другої групи переважали поєднана 

вестибулярна дисфункція та ЦВД 2 ступеня.  

Результати обертальної проби у обстежених бійців з акутравмою 2 групи 

наведені в таблиці 4.1.8. 
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         Таблиця 4.1.8 

Стан вестибулярної функції у бійців другої групи за даними обертальної проби 

Стан вестибулярного 
аналізатора 

Показники післяобертального ністагму 

Частота 
ністагму, 

Гц 

ШПФ 
ністагму, 

рад/с 

Сенсорна 
реакція, с 

ВВР 
(ступінь за 

К.Л.Хіловим) 

Контрольна група пр 2,8±0,7 42,9±1,4 11,2±1,6 0 

Контрольна група лів 2,8±0,8 43,3±1,9 10,0±1,2 0 

ЦВД: 
Легкий ступінь 2,3±0,2* 31,4±1,2* 25,1±3,5* I* 

Середній ступінь 2,1±0,1* 23,5±3,4* 37,1±3,1* II* 

Тяжкий ступінь 2,0±0,2* 27,2±2,6* 45,0±3,3* III* 

Поєднана 
вестибулярна 
дисфункція 

1,9±0,4* 21,8±2,6* 15,2±2,3* I* 

Асиметрія 
0,8±0,5* 10,6±1,2* 10,8±1,7* 0 

1,9±0,6* 23,5±1,5* 16,9±1,8* I* 

 
Примітки: *- P<0,05 достовірні відмінності між показниками після обертального 

ністагму у бійців 2 групи і в контрольній групі. 
  

 

 Більш наочно отримані дані представлені на рис. 4.1.7. 

 У бійців 3-ї групи з найбільш вираженими порушеннями слуху, за 

нашими даними, відмічалося порушення статичної рівноваги другого (72,2% 

випадків) та третього (27,3%) ступеня тяжкості (індекс кефалографії (5,7±0,3) 

ум. од. та (7,5±1,3) ум. од., відповідно). 
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Рис.4.1.7. Стан вестибулярної функції у обстежених військовослужбовців 
другої групи за даними обертальної проби. 
 

  

Отримані дані стато-кінетичної стійкості у військовослужбовців з 

акутравмою 3 групи представлені в таблиці 4.1.9. 

 

      Таблиця 4.1.9  

Результати дослідження статокінетичної стійкості у бійців третьої групи  
в порівнянні з контрольною групою (К) 

Ступінь 
вестибулярної 

дисфункції 

Відхилення в 
тесті ходи по 

прямій 
доріжці, м 

Відхилення в 
тесті 

флангової 
ходи, м 

«Крокуючий
» тест, град. 

Р кфг, 
ум.од. 

К 0,20±0,06 0,15±0,05 24,30±1,73 1,60±0,12 

II 0,9±0,1 * 0,8±0,3 * 53,8±5,9* 5,7±0,3 * 

III 1,2±0,3 * 1,6±0,3 * 69,8±5,5* 7,5±1,3 * 
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Примітка. *- P<0,05 достовірні відмінності між показниками стато-

кінетичної стійкості у бійців 3 групи і в контрольній групі. 
  

Більш наочно ці дані представлено на рис.4.1.8 

 

 
Рис. 4.1.8. Результати дослідження статокінетичної стійкості у бійців 

третьої групи в порівнянні з контрольною групою (К) 

 

 

 Спонтанний та позиційний ністагм реєструвався у 13,1 % обстежених 

нами бійців 3-ї групи. 

 Аналіз даних проведеного вестибулометричного обстеження показав, що 

в 3 групі центральна вестибулярна дисфункція (ЦВД) різного ступеня тяжкості 

виявлена у 45,5% бійців, із них ЦВД – II ступеня – у 9,1 %, III – у 27,3 %, 

поєднана ВДФ – у 54,5 % пацієнтів, асиметрія вестибулярної збудливості – у 

9,1 %. Результати обертальної проби у бійців даної групи наведені в таблиці 

4.1.10. 
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       Таблиця 4.1.10  

 Стан вестибулярної функції у бійців третьої групи  
за даними обертальної проби 

Стан вестибулярного 
аналізатора 

Показники після обертального ністагму 

Частота 
ністагму, Гц 

ШПФ 
ністагму, 

рад/с 

Сенсорна 
реакція, с 

ВВР  
(ступінь за 

К.Л.Хіловим) 
Контрольна група пр 2,8±0,7 42,9±1,4 11,2±1,6 0 

лів 2,8±0,8 43,3±1,9 10,0±1,2 0 
ЦВД: 
Середній ступінь 2,1±0,1* 23,9±3,4* 36,1±3,2* II* 

Тяжкий ступінь 2,0±0,2* 28,2±2,7* 46,0±3,2* III* 
Поєднана вестибулярна 
дисфункція 1,9±0,4* 21,9±2,8* 16,2±2,4* I* 

Асиметрія пр 
лів 

0,8±0,5* 10,6±1,2* 10,8±1,8* 0 

1,9±0,6* 23,5±1,5* 17,9±1,9* I* 
 
Примітка: *- P<0,05 достовірні відмінності між показниками після обертального 

ністагму у бійців 3 групи і в контрольній групі. 
  

На рис.4.1.9 наочно представлено ці дані у 3 групі обстежених 

військовослужбовців з акутравмою. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 4.1.9. Стан вестибулярної функції у обстежених бійців третьої групи 

за даними обертальної проби 
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Таким чином, аналіз показників, які відображають стан стато-кінетичної 

рівноваги обстежених нами 152 військовослужбовців з акутравмою дозволив 

встановити, що тільки у 2,6% вони знаходились в межах нормальних значень, у 

36,8 % відмічалося порушення статичної рівноваги першого ступеня тяжкості 

(індекс кефалографії (4,0±0,9) ум. од.), у 55,3 % порушення статичної та 

динамічної рівноваги відповідало другому ступеню тяжкості (індекс 

кефалографії (5,4±0,4) ум. од.), а порушення третього ступеня тяжкості 

виявлено у 6,6 % пацієнтів (індекс кефалографії (7,3±1,2) ум. од.). Отримані 

дані стато-кінетичної стійкості у обстежених бійців з акутравмою, отриманою в 

реальних бойових умовах, у порівнянні трьох груп представлені в таблиці 

4.1.11. та на рис. 4.1.10 

 

     Таблиця 4.1.11 

Результати дослідження статокінетичної рівноваги у обстежених з акутравмою  
з урахуванням ступеню порушення слухової функції 

Групи бійців 
Стато-кінетична рівновага 

0 ст. 1 ст. 2 ст. 3 ст. 

1 6,2 % 53,8 40,0 % 0 

2 0 32,3 61,5 % 6,2 % 

3 0 0 72,7% 27,3% 

Всього 6,2 % 36,8 % 55,3 % 6,6 % 
  

 

 Підсумовуючи отримані дані про тяжкість вестибулярної дисфункції слід 

зазначити, що у обстежених нами військовослужбовців з бойовою акутравмою, 

переважали друга та перша ступінь (53,9% та 39,5% бійців відповідно). 

Результати представлені в таблиці 4.1.12. У 48,0 % військовослужбовців 

спонтанний чи позиційний ністагм не реєструвався, у 36,2 % – був 

зареєстрований спонтанний ністагм і у 15,8 % – позиційний (табл. 4.1.12). 
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Рис. 4.1.10. Результати дослідження стато-кінетичної рівноваги у 

обстежених з акутравмою з урахуванням ступеню порушення слухової функції 
 

  

       Таблиця 4.1.12 

Результати дослідження тяжкості вестибулярної дисфункції у бійців,  
% виявлення 

Кількість 
бійців 

Ступінь вестибулярної 
дисфункції 

 
Ністагм 

норма I II III Відсутній Спонтанний Позиційний 

153 0 39,5 53,9 6,6 48,0 36,2 15,8 

  

  Більш наочно ці дані представлені на рис. 4.1.11 

Зауважимо, що у жодного із обстежених нами бійців не була виявлена 

норморефлексія вестибулярної збудливості, не дивлячись на те, що у кількох 

військовослужбовців показники стато-кінетичної рівноваги відповідали 

нормальним значенням. Порівняльна таблиця отриманих даних у 

військовослужбовців з бойовою акутравмою в групах з різним ступенем 

порушення слухової функції представлена у табл.4.1.13 та на рис. 4.1.12. 
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Рис. 4.1.11. Результати оцінки тяжкості вестибулярної дисфункції у 
обстежених військовослужбовців з бойовою акутравмою (А - ступінь 
вестибулярної дисфункції; В – наявність ністагму). 
 

 

 

Більш ніж у половини пацієнтів (57,9 %) була виявлена ЦВД різного 

ступеня тяжкості, причому в 1 групі переважала перша ступінь тяжкості - (41,5 

%), в 2 групі - друга ступінь (30,8 %), у 3 групі – третя (27,3 %). Також у 

великій кількості випадків серед обстежених нами військовослужбовців з 

бойовою акутравмою була виявлена поєднана вестибулярна патологія, що 

складала 30,9 %. Найбільший відсоток поєднаного ураження периферичного та 

центрального відділів вестибулярного аналізатора спостерігався у 

військовослужбовців з бойовою акутравмою 3 групи (54,5 %), а найменший в 1 

- 15,4 %. Периферичне ураження вестибулярного аналізатора було виявлено 

тільки в 1 групі в невеликому відсотку випадків (12,3 %). Асиметричне 

ураження складало всього 5,9 %, причому найбільший відсоток був 

зареєстрований в 2 групі.  

 

 

 



 189 
      Таблиця 4.1.13 

Результати дослідження стану вестибулярної функції у військовослужбовців  
з акутравмою, отриманою в реальних бойових умовах, з урахуванням  

ступеню порушень слухової функції 

Групи 
бійців 
АТО 

Стан вестибулярної функції, % виявлення 

Нормо-
реф-

лексія 

Перифе-
ричне 

ураження 

ЦВДФ 
I ст. 

ЦВДФ 
II ст. 

ЦВДФ 
III ст. 

Поєднана 
патологія 

Асимет-
рія 

1 0 12,3 41,5 27,7 0 15,4 3,1 

2 0 0 13,8 30,8 9,2 38,5 7,7 

3 0 0 0 9,1 27,3 54,5 9,1 

Всього 0 5,3 57,9 30,9 5,9 

 

 

 

 
 

Рис.4.1.12. Результати дослідження стану вестибулярної функції у 
військовослужбовців з акутравмою, отриманою в реальних бойових умовах, з 
урахуванням ступеня порушення слухової функції  
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Таким чином, вивчення стану вестибулярної функції у бійців з 

акутравмою за даними стато–кінетичної рівноваги, спонтанних, 

експериментальних реакцій при обертальній пробі свідчить про наявність 

вестибулярної дисфункції з різним ступенем і характером вираженості у даного 

контингенту, яка певним чином залежить від тяжкості отриманої травми та 

ступеня порушення слухової функції. Своєчасна діагностика таких порушень у 

вестибулярній системі сприятиме цілеспрямованому призначенню лікування 

даному контингенту хворих.  

 

 

4.2. Характристика мозкового кровообігу за даними 

реоенцефалографії у бійців з акутравмою 

 

Проведені дослідження стану церебральної геодинаміки методом РЕГ у 

осіб, які отримали акутравму в зоні бойових дій, дозволили виявити таке [140, 

156, 161, 162, 166, 169].  

При якісній оцінці реограм у всіх обстежених нами хворих з акутравмиою 

були виявлені порушення кровообігу головного мозку як в каротидній (FM), так 

і в вертебрально-базилярній (OM) системах. Нормальні показники стану 

мозкового кровообігу за даними РЕГ не реєструвалася у жодного хворого з 

бойовою акутравмою. Лише у 26,80 % серед усіх обстежених бійців АТО ми 

спостерігали стійке підвищення тонусу мозкових судин та явища ангіоспазму 

(на відміну від СНП і іншого ґенезу, де такі випадки складають переважну 

більшість). Утруднення венозного відтоку мало місце у обстежених в 64,73 % 

випадків в каротидній системі і в 85,26 % – у вертебрально-базилярній. Серед 

досліджуваних хворих ми також досить часто реєстрували зниження тонусу 

мозкових судин (6,25 %) та випадки атонічної кривої (18,75 %). Значною серед 

обстежених нами бійців з акутравмою була частка пацієнтів з нестійким 

судинним тонусом (58,92 %) зі схильністю до його підвищення (15,17 %) або 

зниження (43,75 %) у обох системах мозкового кровообігу. Отже саме наявність 
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нестійкого тонусу мозкових судин є провідною якісною ознакою змін на рег-

кривих у військовослужбовців, які отримали акутравму в реальних бойових 

умовах. Що стосується пульсового кровонаповнення, то у хворих на акутравму 

було зафіксовано (48,66 %) випадків його зниження в каротидній системі і 

(74,10 %) в вертебрально-базилярному басейні. Отже, у майже у половини 

(48,66 %) обстежених нами військовослужбовців з акутравмою має місце 

зниження пульсового кровонаповнення у обох системах мозкового кровообігу. 

Це суттєво відрізняє даний контингент від інших спостережень пацієнтів с СНП 

і є важливою якісною ознакою змін на РЕГ-кривих у військовослужбовців, які 

отримали акутравму в реальних бойових умовах. У вертебрально-базилярній 

системі у бійців АТО також досить часто відмічалась асиметрія РЕГ-кривих 

(18,75 %) (рис. 4.2.1). 

Отже, у військослужбовців з акутравмою, отриманою в реальних бойових 

умовах, порушення мозкового кровообігу в плані тонусу судин мають 

різноспрямовані тенденції. Частина з них має тенденцію до підвищення тонусу 

мозкових судин, частина – до зниження та наявність атонічних кривих. Але 

незалежно від спрямованості змін тонусу мозкових судин, у пацієнтів з 

бойовою акутравмою спостерігаються утруднення венозного відтоку та 

зниження пульсового кровонаповнення, більш виражені у вертебрально-

базилярній системі. 

Наявність виражених змін у мозковому кровообігу обстежених була 

підтверджена при аналізі кількісних показників РЕГ у осіб досліджуваних груп.  

Аналіз кількісних показників РЕГ в каротидній та вертебрально-

базилярній системах у осіб досліджуваних груп порівняно з контрольною 

групою (К) виявив таке (табл. 4.2.1 та 4.2.2., рис 4.2.2. та 4.2.3).  

 



 192 

 
Рис. 4.2.1 Розподіл хворих з акутравмою за якісними показниками 

реоенцефалографії в каротидний і вертебрально-базилярній системах 
 

 

Як уже було зазначено, у обстежених хворих мали місце зміни тонусу 

мозкових судин та утруднення венозного відтоку, а також зниження пульсового 

кровонаповнення, як у каротидній, так і у вертебрально-базилярній системах, 

що визначило своє відображення у кількісних показниках РЕГ. Про це свідчило 

достовірне збільшення дикротичного (ДКІ) і діастоличного (ДСІ) індексів РЕГ- 

кривої у каротидній системі до (58,1±2,1) % (t=2,63P<0,05) при нормі – 

(51,6±1,3) % та (63,95±1,05) % (t=2,37, Р<0,05) при нормі – (59,2±1,7) % 

відповідно (табл. 4.2.1, рис 4.2.2). Зауважимо, що у пацієнтів з бойовою 

акутравмою були випадки як з підвищеним, аж до вираженого спазму, так і зі 

зниженим тонусом мозкових судин, а також випадки атонічних кривих. Ці 

різноспрямовані зміни впливали на середньостатистичні значення показників 

РЕГ, які характеризують саме тонус судин - α та ДКІ. Тому в подальшому, при 

детальній характеристиці кількісних показників РЕГ ми розділили їх на окремі 

підгрупи. Зауважимо також, що у обстежених нами пацієнтів більш виразні 
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зміни ми виявили за показником ДКІ, який більшою мірою відображає стан 

периферичного судинного опору. 

 

Таблиця 4.2.1 

Кількісні показники реоенцефалографії у хворих основної (1)  
та контрольної (К) груп в каротидній системі 

Групи 
хворих 

Каротидна система  

Показники РЕГ 

α β ДКІ ДСІ РІ 

1 0,108±0,004 0,567±0,002 58,1±2,1 63,95±1,05 0,76±0,02 

К 0,103±0,002 0,45±0,02 51,6±1,3 59,2±1,7 1,22±0,03 
1-К 
t/р 

t=1,11 
Р>0,05 

t=5,82 
Р<0,01 

t=2,63 
Р<0,05 

t=2,37 
Р<0,05 

t=12,75 
Р<0,01 

 

У вертебрально-базилярній системі відповідні значення складали: ДКІ – 

(58,7±2,4) % (t=2,31, P<0,05) при нормі – (51,9±1,7) %, ДСІ – (66,78±0,85) % 

(t=2,47; Р<0,05) при нормі – (61,27±2,06) %. (табл. 4.2.2., рис 4.2.2). 

 

 

Таблиця 4.2.2  

Кількісні показники реоенцефалографії в вертебрально-базилярній системі  
у хворих основної (1) та контрольної (К) груп 

Групи 
хворих 

Вертебрально-базилярна система  
Показники РЕГ 

α β ДКІ ДСІ РІ 
1 
 0,111±0,002 0,569±0,003 58,7±2,4 66,78±0,85 0,64±0,03 

К 
 0,101±0,004 0,47±0,03 51,9±1,7 61,27±2,06 1,18±0,03 

1-К 
t/р 

t=2,23 
Р<0,05 

t=3,28 
Р<0,05 

t=2,31 
Р<0,05 

t=2,47 
Р<0,05 

t=12,72 
Р<0,01 
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Рис. 4.2.2 Показники ДКІ і ДСІ у хворих основної (1) та контрольної (К) 

груп в каротидній і вертебрально-базилярній системах  

 

 

Реографічний індекс (Рі) у багатьох хворих з акутравмою, які 

постраждали в зоні проведення бойових дій, був зниженим, особливо в 

вертебрально-базилярній системі. Так, середньостатистичне значення Рі у 

каротидній системі було достовірно меншим за норму і становило (0,76±0,02) 

(t=12,75, P<0,01) при нормі – (1,22±0,03); а у вертебрально-базилярній – 

(0,64±0,03) (t=12,72, P<0,01) при нормі – (1,18±0,03). Це свідчить про знижене 

кровонаповнення судин головного мозку у обстежених бійців з акутравмою, 

отриманою в зоні АТО, особливо у вертебрально-базилярній системі. (див табл. 

4.2.1 та 4.2.2. і рис 4.2.3). 
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Рис. 4.2.3 Показник Рі у хворих основної (1) та контрольної (К) груп в 

каротидній і вертебрально-базилярній системах  

 

 

Отже, у хворих з акутравмою мали місце виражені порушення у стані 

мозкового кровообігу, особливо у вертебрально-базилярному басейні  

 Проведені дослідження свідчать про наявність виражених змін у 

мозковому кровообігу у осіб з акутравмою, отриманою у зоні бойових дій, за 

даними реоенцефалографії, що слід враховувати при діагностиці та проведенні 

лікування таких хворих. Переважно були виявлені порушення тонусу мозкових 

судин (підвищення тонусу, наявність спазму, нестійкій тонус, зниження тонусу 

і атонічні криві), венозного відтоку (його утруднення різного ступеню 

вираженості) та пульсового кровонаповнення (його зниження, часом різке), що 

підтверджено достовірними (Р<0,05; Р<0,01) змінами кількісних показників 

РЕГ (ДКІ, ДСІ, Рі). Причому серед обстежених осіб значною була частина 

випадків з нестійким або зниженим тонусом мозкових судин, на відміну від 

інших спостережень з сенсоневральними порушеннями слуху різного ґенезу. 

Отримані результати вказують на доцільність застосування методу 

реоенцефалографії у пацієнтів з акутравмою з метою оцінки у них стану 
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церебральної гемодинаміки та врахування отриманих даних, поряд з 

відомостями про стан слухової функції, при проведенні лікувально-

профілактичних заходів. Одержані дані важливі також для розуміння 

механізмів розвитку порушень слуху при акутравму, отриманій в реальних 

бойових умовах. 

Нами також було проведено аналіз даних РЕГ у бійців з акутравмою в 3 

групах, поділених за ступенем порушення слухової функції. 

На наступному етапі досліджень ми проаналізували якісні показники РЕГ 

у війсковослужбовців з акутравмою, отриманою в реальних бойових умовах, в 

залежності від ступеня порушень слуховій функції (Табл. 4.2.3, рис 4.2.4, 4.2.5). 
 

 

Таблиця 4.2.3 

Якісні показники реоенцефалографії в каротидній і вертебрально–базилярній  
системах у війскослужбовців з акутравмою обстежуваних груп 
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Якісні показники в FM відведенні, % 

1 14,28 15,17 8,03 24,10 34,82 17,85 50,89 65,17 8,03 

2 15,55 10,00 3,33 6,66 54,44 17,77 48,83 64,44 5,55 

3 4,54 9,09 9,09 4,54 36,36 27,27 59,09 63,63  

Всього 13,83 12,50 6,25 15,17 42,85 18,75 48,66 64,73 6,25 

Якісні показники в OM відведенні, % 

1 14,28 16,07 8,03 23,21 36,60 17,85 75,89 85,71 21,42 

2 15,55 10,00 3,33 7,77 54,44 17,77 75,55 90,00 14,44 

3 4,54 9,09 9,09 4,54 36,36 27,27 59,09 63,63 29,41 

Всього 13,83 12,94 6,25 15,17 43,75 18,75 74,10 85,26 18,75 
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Рис. 4.2.4 Якісні показники РЕГ у каротидній системі у осіб 

досліджуваних груп з акутравмою, отриманою в реальних бойових умовах, %. 

 

 

 Отримані нами дані дозволили виявити певні відмінності у порушеннях 

мозкового кровообігу у постраждалих в зоні бойових дій з різним ступенем 

порушень слухової функції. Так, за даними РЕГ в учасників бойових дій 1, 2 і 3 

груп виявлена атонічна РЕГ - крива відповідно в 17,85, 17,77 та 27,27 % 

випадків, нестійкий судинний тонус зі схильністю до зниження виявлено у 

36,60, 54,44, 36,36 %, а зниження тонусу – у 8,03, 3,33, 9,09 % в 1, 2 та 3 групі, 

відповідно. Спазм судин головного мозку в вертебрально-базилярній системі 

мав місце у 16,0, 10,0 і 9,09 %, нестійкий судинний тонус зі схильністю до 

підвищення у 23,21, 7,77, 4,54 %, а стійке підвищення судинного тонусу – у 

14,28, 15,55, 4,54 % випадків у 1, 2 та 3-й групах, відповідно. 
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Рис. 4.2.5. Якісні показники РЕГ у вертебрально-базилярній системі у осіб 
досліджуваних груп з акутравмою, отриманою в реальних бойових умовах, % 
 

 

Зниження пульсового кровонаповнення в каротидній системі 

спостерігалося у 50,89, 48,83, 59,09 %, а у вертебрально-базилярній системі - в 

75,89, 75,55 та 59,09 % випадків у 1, 2 та 3 групах відповідно. Зауважимо, що у 

пацієнтів зі зниженням пульсового кровонаповнення у каротидній системі 

одночасно було і зниження його у вертебрально-базилярному басейні, отже 

мова йде про одночасне зниження пульсового кровонаповнення у всіх 

стандартних відведеннях. Отже, по мірі зростання вираженості зниження слуху 

по типу звукосприйняття (від 1 до 3 групи) в військовослужбовців з СНП 

збільшується кількість випадків з тенденцією до зниження тонусу (атонічних 

РЕГ-кривих, нестійкого судинного тонусу зі схильність до зниження, 
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зниженого тонусу) та зменшуються прояви підвищення тонусу (нестійкого зі 

схильністю до підвищення, стійкого підвищення та спазму) як в каротидній, так 

і у вертебрально-базилярній системі. Кількість випадків одночасного зниження 

пульсового кровонаповнення у обох системах мозкового кровопостачання 

зростала по мірі погіршення слуховий функції. Такі зміни хоч і не рівномірні за 

деякими показниками, загалом дають можливість визначити певні тенденції 

Наявність виражених змін у мозковому кровообігу обстежених нами 

війскослужбовців, які отримали акутравму в реальних бойових умовах, була 

підтверджена при аналізі кількісних показників РЕГ у осіб досліджуваних груп. 

Оскільки у обстежених нами хворих мало місце як підвищення так і зниження 

тонусу мозкових судин, що ускладнює аналіз отриманих даних, з метою 

коректності порівняння деяких показників очевидна необхідність розділити 

показники за цією ознакою. Для більш оптимального вивчення кількісних 

показників РЕГ, в кожній досліджуваній групі хворі були розподілені на 

підгрупи: «а» - особи, які мали тенденцію до зниження тонусу судин головного 

мозку та «б» - до підвищення тонусу. Таким чином, підгрупа 1 «а» дорівнювала 

62 чоловіка, 1 «б» - 43; 2 «а» - 65, 2 «б» - 21; 3 «а» - 15, 3 «б» - 2 особи. З 

урахуванням правої і лівої сторони реєстрації, проаналізовано вдвічі більше 

РЕГ-кривих в кожній групі для кожної системи мозкового кровообігу. 

Аналіз кількісних показників РЕГ в каротидній та вертебрально-

базилярній системах у осіб досліджуваних груп (та підгруп) порівняно з 

контрольною групою (К) виявив таке (табл. 4.2.4 і 4.2.5).  

Як уже було зазначено, у обстежених хворих мали місце зміни тонусу 

мозкових судин та утруднення венозного відтоку як у каротидній, так і у 

вертебрально-базилярній системах, що знайшло своє відображення у кількісних 

показниках РЕГ.  

У осіб з пониженим тонусом судин та випадками атонічної кривої у 

каротидній системі (підгрупа «а») показники ДКІ і ДСІ в каротидній системі 

дорівнювали: в групі 1а – (47,86±0,39) % (t=1,39, P>0,05) і (49,67±0,36) % 

(t=3,40, P<0,01) відповідно, в 2а групі – (47,75±0,32) % (t=1,45, P>0,05) і 
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(49,21±0,34) % (t=3,57, P<0,01), а в 3а групі – (48,56±0,85) % (t=1,07, P>0,05) і 

(50,61±0,98) % (t=2,92, P<0,01) при нормі – (51,4±1,3) % та (59,3±2,8) %, 

відповідно. 

 

Таблиця 4.2.4 

Кількісні показники реоенцефалографії в каротидній системі у хворих  
обстежуваних груп та контрольної (К) групі, (M±m) 

Групи хворих 
Каротидна система 

Показники РЕГ 
α ДКІ ДСІ РІ 

1а 0,0983±0,0008 47,86±0,39 49,67±0,36** 0,92±0,01** 
1б 0,105±0,001 67,49±1,13** 68,81±1,17** 0,87±0,01** 
2а 0,104±0,011 47,75±0,32 49,21±0,34** 0,90±0,01** 
2б 0,103±0,001 68,54±1,12** 69,98±1,12** 0,81±0,03** 
3а 0,096±0,002 48,56±0,85 50,61±0,98** 0,70±0,05** 
3б 0,095±0,002 57,18±3,26 59,96±3,51 0,92±0,12* 
К 0,102±0,002 51,4±2,5 59,3±2,8 1,21±0,03 

1а-1б t/р 4,42 P<0,01 15,30 P<0,01 15,57 P<0,01 2,64 P<0,05 
2а-2б t/р 0,10 P>0,05 17,75 P<0,01 17,73 P<0,01 2,06 P<0,05 
3а-3б t/р 0,42 P>0,05 2,25 P<0,05 2,55 P<0,05 1,61 P>0,05 
1а-2а t/р 0,52 P>0,05 0,24 P>0,05 0,94 P>0,05 1,22 P>0,05 
1б-2б t/р 0,94 P>0,05 0,65 P>0,05 0,71 P>0,05 1,62 P>0,05 
2а-3а t/р 0,64 P>0,05 0,89 P>0,05 1,32 P>0,05 3,53 P<0,01 
2б-3б t/р 2,36 P<0,05 3,28 P<0,01 2,71 P<0,05 0,82 P>0,05 
1а-3а t/р 0,52 P>0,05 0,73 P>0,05 0,88 P>0,05 4,11 P<0,01 
1б-3б t/р 3,19 P<0,01 2,98 P<0,01 2,98 P<0,01 0,43 P>0,05 

 
Примітки: 
1. * - p<0,05 – величини достовірно відрізняються від таких у контрольній групі;  
2. ** - p<0,01-величини достовірно відрізняються від таких у контрольній групі. 
 

Про виражене підвищення судинного тонусу та утруднення венозного 

відтоку в каротидній системі у обстежених в підгрупі «б» свідчило збільшення 

дикротичного (ДКІ) і діастоличного (ДСІ) індексів РЕГ-кривої: в 1б групі до 

(67,49±1,13) % (t=5,86, P<0,01) і (68,81±1,17) % (t=3,13, P<0,01), в 2б групі – до 

(68,54±1,12) % (t=6,25, P<0,01) і (69,98±1,12) % (t=3,54, P<0,01), а в 3б групі – 

до (57,18±3,26) % (t=1,40, P>0,05) і (59,3±2,8) % (t=0,14, P>0,05) відповідно при 
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нормі – (51,4±1,3) % та (59,3±2,8) % відповідно (див. табл. 4.2.4).  

Що стосується показнику α, якій також відображає стан тонусу мозкових 

судин, то ми не виявили достовірної відмінності порівняно з нормою у жодній 

із підгруп обстежуваних. Однак мала місце достовірна різниця між значеннями 

цього показника в підгрупах 1а-1б, 2а-2б, 1б-3б в каротидній системі, та 1а-1б, 

1б-3б в вертебрально-базилярній. 

Отже, в каротидній системі за даними РЕГ у пацієнтів з бойовою 

акутравмою спостерігається відхилення від норми в кількісних показниках РЕГ 

ДКІ та ДСІ порівняно з нормою, особливо в групах 2 та 3.  

Зауважимо, що у зв’язку з малою кількістю обстежуваних у підгрупі 3б, 

ці показники не коректно використовувати в статистичному аналізі, вони 

наведені в таблиці з довідковою метою. 

Більш наочно дані представлені на рис. 4.2.6. 
 

 
Рис. 4.2.6 Кількісні показники реоенцефалографії ДКІ та ДСІ в каротидній 

системі у хворих з акутравмою обстежуваних груп та контрольної (К). 
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У вертебрально-базилярній системі значення ДКІ і ДСІ складали в 1б 

групі (70,56±1,19) % (t=6,62, P<0,01) і (72,31±1,21) % (t=2,24, P<0,05) 

відповідно, в 2б групі – (74,31±1,07) % (t=8,14, P<0,01) і (76,16±0,96) % (t=3,05, 

P<0,01), а в 3б групі – (60,46±2,04) % (t=2,68, P<0,05) і (62,57±2,20) % (t=0,26, 

P>0,05) при нормі – (51,2±1,4) % та (61,20±2,08) % відповідно (див. табл. 4.2.5). 

 

  Таблиця 4.2.5 

Кількісні показники реоенцефалографії в вертебрально-базилярній системі  
у хворих обстежуваних груп та контрольної (К) групі, (M±m) 

Групи хворих 

Вертебрально-базилярна система 

Показники РЕГ 
α ДКІ ДСІ РІ 

1а 0,097±0,001 47,65±0,45 48,95±0,40* 0,86±0,02** 

1б 0,102±0,001 70,56±1,19** 72,31±1,21* 0,83±0,02** 

2а 0,106±0,011 48,31±0,30 49,79±0,28* 0,82±0,01** 

2б 0,104±0,001 74,31±1,07** 76,16±0,96** 0,70±0,03** 

3а 0,095±0,002 49,08±0,96 50,57±1,10* 0,68±0,06** 

3б 0,095±0,002 60,46±2,04* 62,57±2,20 0,87±0,14** 

К 0,105±0,005 51,60±2,60 61,2±4,8 1,19±0,06 

1а-1б t/р 3,03 P<0,01 17,87 P<0,01 18,24 P<0,01 1,03 P>0,05 

2а-2б t/р 0,21 P>0,05 24,60 P<0,01 26,39 P<0,01 2,89 P<0,01 

3а-3б t/р 0,19 P>0,05 5,04 P<0,01 4,85 P<0,01 0,72 P>0,05 

1а-2а t/р 0,79 P>0,05 1,19 P>0,05 1,69 P>0,05 1,45 P>0,05 

1б-2б t/р 0,48 P>0,05 2,39 P<0,05 2,48 P<0,05 2,95 P<0,01 

2а-3а t/р 0,93 P>0,05 0,76 P>0,05 0,68 P>0,05 2,21 P<0,05 

2б-3б t/р 2,61 P<0,05 6,08 P<0,01 5,64 P<0,01 0,87 P>0,05 

1а-3а t/р 0,75 P>0,05 1,33 P>0,05 1,37 P>0,05 2,81 P<0,01 

1б-3б t/р 2,39 P<0,05 4,26 P<0,01 3,86 P<0,01 1,79 P>0,05 
 
Примітки: 
1. * - p<0,05 – величини достовірно відрізняються від таких у контрольній групі;  
2. ** - p<0,01-величини достовірно відрізняються від таких у контрольній групі. 
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У осіб з тенденцією до пониження тонусу судин у вертебрально-

базилярній системі (підгрупа «а») показники ДКІ і ДСІ дорівнювали: в групі 1а 

– (47,65±0,45) % (t=1,49, P>0,05) і (48,95±0,40) % (t=2,54, P<0,01) відповідно, в 

2а групі – (48,31±0,30) % (t=1,25, P>0,05) і (49,79±0,28) % (t=2,37, P<0,05), а в 3а 

групі – (49,08±0,96) % (t=0,90, P>0,05) і (50,57±1,10) % (t=2,15, P<0,05) при 

нормі – (51,4±1,3) % та (59,3±2,8) %, відповідно (див. табл. 4.2.5). 

Більш наочно ці дані представлені на рис. 4.2.7 та 4.2.8. 
 

 

 
Рис. 4.2.7 Кількісні показники ДКІ та ДСІ в вертебрально-базилярній 

системі у хворих з акутравмою обстежуваних груп та контрольної (К) 
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бойовою акутравмою не було виявлено достовірних порівняно з нормою змін у 

показнику α, тоді як ДКІ достовірно зміненим був у всіх групах (і їх підгрупах). 
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процес повного відкриття судини і надає інформацію про стан судинної стінки, 

а ДКІ більшою мірою залежить від периферичного судинного опору. Причому, 

у показнику ДКІ спостерігається достовірна різниця у всіх трьох групах між 

підгрупами «а» і «б», а також у підгрупі «б» в усіх групах між собою, в обох 

басейнах мозкового кровообігу. У показнику α виявляється достовірна різниця 

в групі 3 порівняно з групами 1 та 2 в підгрупі б. Отже, у обстежених нами 

військовослужбовців з бойовою акутравмою зберігається задовільна 

еластичність судинної стінки (можливо, це обумовлюється молодим віком 

постраждалих), але порушення церебральної гемодинаміки в плані тонусу 

реалізуються переважно за рахунок розладів периферичного судинного опору. 

Реографічний індекс (Рі) у багатьох хворих з акутравмою, які 

постраждали в зоні бойових дій, був зниженим в обох системах, особливо в 

вертебрально-базилярній, незалежно від того, тенденція до зниження, чи 

підвищення тонусу мозкових судин спостерігається у пацієнтів.  

Так, середньостатистичне значення Рі у каротидній системі було 

достовірно меншим за норму в усіх досліджуваних підгрупах і становило в 1а 

групі (0,92±0,01) (t=8,43, P<0,01), 1б - (0,87±0,01) (t=9,89, P<0,01), в 2а - 

(0,90±0,01) (t=8,89, P<0,01), в 2б - (0,81±0,03) (t=8,30, P<0,01), в 3а -(0,70±0,05) 

(t=8,41, P<0,01), в 3б - (0,92±0,12) (t=2,24, P<0,05) відповідно при нормі – 

(1,21±0,03) (див. табл. 4.2.4, рис 4.2.8).  

У вертебрально-базилярній зниження було ще більш виражене. Так, в 1а 

групі Рі склав (0,86±0,02) (t=5,11, P<0,01), 1б - (0,83±0,02) (t=5,56, P<0,01), в 2а 

- (0,82±0,01) (t=5,81, P<0,01), в 2б - (0,70±0,03) (t=6,85, P<0,01), в 3а -(0,68±0,06) 

(t=5,93, P<0,01), в 3б - (0,87±0,14) (t=3,98, P<0,01) відповідно при нормі – 

(1,19±0,03) (див. табл. 4.2.5, рис 4.2.8).  

Зауважимо, що у зв’язку з малою кількістю обстежуваних у підгрупі 3б, 

ці показники не коректно було використовувати в статистичному аналізі, вони 

наведені в таблиці і тексті з довідковою метою. 
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Рис. 4.2.8 Кількісні показники (Рі – права шкала, α – ліва шкала) 

реоенцефалографії в вертебрально-базилярній системі у хворих з акутравмою 
обстежуваних груп та контрольної (К) групі 
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вони були у 3 групі обстежених хворих з акутравмою, з більш вираженими 

порушеннями слухової функції. 

Оскільки у пацієнтів з бойовою акутравмою зустрічаються протилежно 

спрямовані тенденції – як до підвищення, так і до зниження тонусу мозкових 

судин, такі пацієнти потребують більш ретельного обстеження і врахування 

отриманих даних при лікуванні. Неможливо застосовувати «стандартний» 

підхід до усіх випадків, адже тактика лікування кардинально різниться у 

пацієнтів зі зниженням, та з підвищенням тонусу мозкових судин і залежить від 

функціонального стану церебральній гемодинаміки у досліджуваних хворих. 

При порівнянні кількісних показників РЕГ в каротидній та вертебрально-

базилярній системах у осіб досліджуваних груп між собою виявлене наступне. 

В 1, 2 і 3 групах при порівнянні між собою підгруп «а» (знижений тонус) та «б» 

(підвищений тонус) відмічаються певні, часом достовірні (P<0,01) відмінності в 

показниках ДКІ, ДСІ та Рі як в каротидній, так і вертебрально-базилярній 

системах. 

При порівнянні між собою кількісних показників РЕГ, отриманих у 

хворих зі зниженим тонусом судин головного мозку (підгрупа «а»), у 1, 2 та 3 

групах виявлено таке. Має місце достовірно (P<0,01) більше зниження 

пульсового кровонаповнення в 3 групі порівняно з 1 та 2 як в каротидній, так і 

вертебрально–базилярній системі. В каротидній системі при порівнянні груп 1а 

- 3а різниця Рі становила t=4,11 (P<0,01), 2а – 3а - t=3,53 (P<0,01). У 

вертебрально-базилярній при порівнянні груп 1а - 3а різниця Рі становила 

t=2,81 (P<0,05), 2а – 3а - t=2,21 (P<0,05). Тобто, найбільш виражене зниження 

пульсового кровонаповнення було зареєстровано у бійців 2а та 3а груп. 

Причому в підгрупі 3а воно було достовірно більше зниженим не тільки 

порівняно з контролем, але і з групами 1 та 2. В інших показниках (ДКІ та ДСІ) 

достовірної різниці при порівнянні значень в групах між собою не було. 

При порівнянні між собою показників РЕГ, отриманих у хворих з 

підвищеним тонусом сосудів головного мозку (підгрупа «б»), у 1, 2 та 3 групах 

виявлено наступне. В каротидній системі відмічались достовірні (P<0,01) зміни 
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в показниках α та ДКІ (їх підвищення, що свідчить про більш значні 

підвищення тонусу мозкових судин та утруднення венозного відтоку) в 3 групі 

порівняно 1 та 2, ДСІ – з 1 групою. В інших показниках РЕГ достовірних змін 

не виявлено.  

Так, при порівнянні показників РЕГ, отриманих в групах 1б – 3б, у 

каротидній системі відмічались достовірні (P<0,01) зміни α - t=3,19 (P<0,01), 

ДКІ - t=2,98 (P<0,01) і ДСІ - t=2,38 (P<0,05). В групах 2б - 3б в цій системі 

також відмічались достовірні (P<0,01) відмінності між собою: α - t=2,36 

(P<0,05), ДКІ - t=3,28 (P<0,01) і ДСІ - t=2,71 (P<0,05) в каротидній системі. 

У вертебрально-базилярному басейні у бійців з підгрупи 3б порушення 

церебральній гемодинаміки були ще більш виражені. Так, значення у підгрупі 

3б достовірно відрізнялись від групі 1б, про що свідчать показники: α - t=2,39 

(P<0,05), ДКІ - t=4,26 (P<0,01) і ДСІ - t=3,86 (P<0,05). Також достовірною була 

різниця у вертебрально-базилярній системі в групах 2б - 3б: α - t=2,01 (P<0,05), 

ДКІ - t=6,08 (P<0,01) і ДСІ - t=5,64 (P<0,01). У вертебрально-базилярній системі 

мали місце достовірні відмінності у показниках 3 групи порівняно з 1 та 2 (α, 

ДКІ та ДСІ), а також 1 та 2 між собою в показниках ДКІ, ДСІ та Рі.  

Отримані дані свідчать про більш значне підвищення тонусу судин 

головного мозку і утруднення венозного відтоку у осіб з підгрупи «б» 

(схильність до підвищення тонусу мозкових судин), а також зниження 

пульсового кровонаповнення у обох підгрупах (незалежно від схильності до 

підвищення, чи зниження тонусу), у осіб, які отримали акутравму в зоні 

бойових дій у групі 3, з більш вираженим ступенем порушення функції 

звукосприйняття. 

При порівнянні кожного з досліджуваних кількісних показників РЕГ у 

підгрупах «а» і «б» між собою отримане таке. В каротидній системі 

спостерігається достовірна (Р<0,05) різниця у показнику α в групі 1 (у підгрупі 

«б» вона триваліша). ДКІ та ДСІ були достовірно більшими в підгрупах «б» 

порівняно з підгрупами «а» в усіх трьох групах. В групі 1 та 2 достовірно 

відрізнялись показники Рі в підгрупах між собою. В вертебрально-базилярній 
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системі спостерігається така ж тенденція. 

Зауважимо, що зміни у показниках α, ДКІ та ДСІ мають різноспрямовану 

тенденцію у підгрупах «а» та «б», а у показниках Рі спостерігається різна 

ступінь вираженості його зниження. 

Отже, загалом, у обстежених нами бійців, які отримали акутравму у зоні 

бойових дій, за даними реоенцефалографії переважали утруднення венозного 

відтоку, зниження пульсового кровонаповнення, нестійкий тонус мозкових 

судин переважно з тенденцією до зниження, що підтверджено аналізом як 

якісних, так і кількісних показників.  

 

 
4.3. Стан біоелектричної активності головного мозку за даними 

електроенцефалографії у військовослужбовців, які отримали акутравму в 

зоні бойових дій 

 

Нами було проведене дослідження біоелектричної активності головного 

мозку у осіб, які отримали акутравму в реальних бойових умовах [140, 156, 161, 

162, 165, 171]. 

Ми оцінювали функціональний стан ЦНС у хворих з акутравмою, 

отриманою в зоні бойових дій за допомогою об’єктивного методу 

електроенцефалографії (ЕЕГ) і виявили значні порушення біоелектричної 

активності головного мозку, виражені в різному ступені, у всіх обстежених 

хворих. Електроенцефалографія є надійним, універсальним, об’єктивним, 

неінвазивним методом дослідження функціонального стану ЦНС, який 

ґрунтується на реєстрації біопотенціалів головного мозку при фоновому записі 

(у спокої) та з використанням різних функціональних навантажень. 

За даними ЕЕГ у обстежених нами військовослужбовців з акутравмою, 

отриманою під час бойових дій, було виявлено іритативні зміни як при 

фоновому записі, так і при функціональних навантаженнях, особливо – 

гіпервентиляції, виражені в різному ступені. Частіше всього були виявлені: 
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виражені дезорганізація і десинхронізація ритмів, тенденція до згладжування 

або відсутність зональних розбіжностей, наявність гострих піків і потенціалів, 

«прискорення» основних ритмів, переважання в структурі біоелектричної 

активності бета-ритму та значна частка тета-ритму. У частини хворих мало 

місце загальне зниження біоелектричної активності головного мозку, виражене 

в різному ступені, особливо у скроневих відведеннях. Ці зміни мали переважно 

загальномозковий (генералізований) характер і були більш вираженими у 

хворих з більш значними порушеннями у слуховому аналізаторі. У багатьох 

випадках спостерігалася асиметрія біотоків, переважно у задньолобних, 

скроневих та тімяних відведеннях, особливо у тих випадках, коли у пацієнтів 

було асиметричне ураження слухової системи зі значною різницею в 

показниках двох сторін. Також часто у обстежених осіб з бойовою акутравмою 

спостерігалися спалахи гіперсинхронної активності, в т.ч. з 

повільнохвильовими елементами, що свідчить про значне переважання 

процесів збудження у глибоких структурах головного мозку. У деяких з них 

виявлялись навіть посттравматичні епілептиформні ознаки, такі пацієнти 

проходили лікування під наглядом невропатолога. Загалом у всіх обстежених 

військовослужбовців з акутравмою переважали процеси збудження, на це 

обов’язково слід зважати під час призначення лікування.  

У значної частини хворих з акутравмою, отриманою в зоні бойових дій 

було виявлено подразнення коркових, діенцефальних, діенцефально-

стовбурових та медіобазальних структур головного мозку. Так, порушення 

коркової активності переважно у лобних, скроневих і центральних відведеннях, 

спостерігалася у 100% обстежених. На фоні дисфункції коркових відділів у 

більшості пацієнтів з бойовою акутравмою визначалося залучення глибоких 

структур головного мозку – діенцефальних, діенцефально-стовбурових та 

навіть медіобазальних. Виражені ознаки подразнення діенцефальних структур 

головного мозку, за нашими даними, були виявлені у 48,6% хворих з 

акутравмою, отриманою в зоні проведення бойових дій, діенцефально-

стовбурових – у 33,7%, а медіобазальних – у 12,4%.  
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Представляємо для прикладу варіант картини ЕЕГ, що був виявлений 

нами у хворого з бойовою акутравмою.  

На рис. 4.3.1 наведено фоновий запис ЕЕГ бійця з акубаротравмою і 

тяжкою контузією. Спостерігаються виражене подразнення коркових та 

залучення медіобазальних структур головного мозку. Ритми дезорганізовані, 

активність асиметрична, спостерігається дезорганізована повільно хвильова 

активність у задньоскроневих, потиличних та тім’яних відведеннях, більше 

справа. На запису видно високоамплітудну повільнохвильову активність в 

передніх відділах мозку, виразна асиметрія практично у всіх відведеннях. 

Наявні ознаки епилептоформної активності, особливо в лобних та скроневих 

відведеннях справа.  

 

 
 
Рис. 4.3.1. Фоновий запис ЕЕГ військовослужбовця В. з акутравмою, 

отриманою в реальних бойових умовах. 
 

Отже, у обстежених нами осіб, які отримали акутравму в зоні 

проведення бойових дій, спостерігались виражені зміни біоелектричної 
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активності головного мозку переважно іритативного характеру з залученням 

глибоких відділів головного мозку.  

Ми провели аналіз кількісних результатів електроенцефалографії у 

порівнянні між хворими з бойовою акутравмою (відібрана група з найбільш 

типовим станом слухової функції за типом аудіометричної кривої та ступенем 

порушення слухової функції) і практично здоровими особами контрольної 

групи. Дослідження кількісних показників ЕЕГ у осіб, які отримавли акутравму 

в реальних бойових умовах, а також у практично здорових осіб контрольної 

групи дозволили виявити таке (табл. 4.3.1- 4.3.3). 

 

         Таблиця 4.3.1  

Показники відсоткового вмісту основних ритмів ЕЕГ у лобному відведенні  
у осіб, які отримали акутравму в зоні проведення бойових дій  

та осіб контрольної групи 

Групи 

Лобне відведення 
Фоновий запис 

Ритм 
α, % β, % Δ, % θ, % 

К 51,8±3,9 22,9±2,1 8,5±1,6 16,7±2,2 
1 41,2±2,8 25,1±2,3 14,9±1,4 18,8±2,5 

t/р 2,20 Р<0,05 0,70 Р>0,05 3,01 Р<0,01 0,63 Р>0,05 
 Фотостимуляція 

К 50,3±4,2 24,8±2,1 7,3±1,4 17,5±2,3 
1 n 42,7±3,4 25,4±2,2 14,6±1,3 19,6±2,1 
t/р 1,40 Р>0,05 0,19 Р>0,05 3,82 Р<0,01 0,67 Р>0,05 

 Гіпервентиляція 
К 50,4±4,1 23,4±2,0 7,8±1,3 18,3±2,5 
1 41,6±2,9 24,0±2,5 15,7±1,4 19,6±2,2 

t/р 1,75 Р>0,05 0,18 Р>0,05 4,13 Р<0,01 0,39 Р>0,05 
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         Таблиця 4.3.2 

Показники відсоткового вмісту основних ритмів ЕЕГ у скроневому відведенні  
у осіб, які отримали акутравму в зоні проведення бойових дій  

та осіб контрольної групи 

Групи 

Скроневе відведення 
Фоновий запис 

Ритм 
α, % β, % Δ, % θ, % 

К 62,5±4,6 20,3±2,1 5,3±1,5 11,8±1,7 
1 44,9±3,5 29,4±2,7 10,5±1,4 15,3±2,4 

t/р 3,04 Р<0,01 2,66 Р<0,05 2,53 Р<0,05 1,19 Р>0,05 
 Фотостимуляція 

К 60,8±4,5 18,7±2,1 9,5±1,6 10,9±1,7 
1 45,1±3,2 28,5±2,4 11,4±1,4 15,9±2,1 

t/р 0,89 Р>0,05 1,85 Р>0,05 2,84 Р<0,01 3,07 Р<0,01 
 Гіпервентиляція 

К 64,5±4,7 19,7±2,2 7,1±1,3 8,6±1,8 
1 44,6±3,1 28,2±2,3 11,7±1,5 16,3±2,4 

t/р 3,53 Р<0,01 2,67 Р<0,05 2,31 Р<0,05 2,56 Р<0,05 
 

Таблиця 4.3.3 

Показники відсоткового вмісту основних ритмів ЕЕГ у потиличному відведенні 
у осіб, які отримали акутравму в зоні проведення бойових дій  

та осіб контрольної групи 

Групи 

Потиличне відведення 
Фоновий запис 

Ритм 
α, % β, % Δ, % θ, % 

К 64,3±4,8 16,8±2,0 6,7±1,4 12,1±1,7 
1 48,5±3,6 27,8±2,4 10,7±1,2 13,8±1,9 

t/р 2,63 Р<0,05 3,52 Р<0,01 2,16 Р<0,01 0,66 Р>0,05 
 Фотостимуляція 

К 65,9±4,9 17,5±2,0 5,4±1,3 11,2±1,8 
1 47,8±2,9 27,9±2,6 11,5±1,5 14,8±1,7 

t/р 3,17 Р<0,01 3,17 Р<0,01 3,07 Р<0,01 1,45 Р>0,05 
 Гіпервентиляція 

К 68,4±5,2 17,9±1,8 4,5±1,2 9,2±1,7 
1 47,5±4,3 27,8±2,5 11,8±1,4 14,9±2,1 

t/р 3,09 Р<0,01 3,21 Р<0,01 3,95 Р<0,01 2,10 Р<0,05 
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Згідно відомостей, наведених в таблицях, видно, що у порівнянні з 

даними контрольної групи має місце достовірна різниця (Р<0,05) в 

представленості основних ритмів ЕЕГ у обстежуваних хворих з бойовою 

акутравмою в скроневих, потиличних і лобних відведеннях. Так, наприклад у 

осіб досліджуваної групи акутравмою зміни ЕЕГ проявлялися достовірним 

збільшенням представленості β - ритму при фоновому записі в скроневих і 

потиличних відведеннях до (29,4±2,7) % і (27,8±2,4) % при контрольному 

значенні (20,3±2,1) % і (16,8±2,0) % відповідно (Р<0,01). При аналізі 

представленості α-ритму (домінуючого ритму нормальної ЕЕГ-картини) у 

зазначених відведеннях виявлено значне зменшення його відсоткового вмісту, 

деформацію основного ритму та ослаблену реакцію на функціональні 

навантаження. Так, на фоновому запису ЕЕГ при нормальному значені 

відсоткового вмісту α – ритму в контрольній групі (62,5±4,6) % в скроневому та 

(64,3±4,8) % потиличному відведенні, в групі хворих з акутравмою відповідні 

показники склали (44,9±3,7) та (47,8±2,9) % відповідно, що достовірно (Р<0,05) 

менше. 

Особливо показовим є аналіз повільно-хвильової активності (тета- та 

дельта-ритм) у хворих з акутравмою, яка значно перевищувала показники 

контрольної групи, особливо в лобних відведеннях, що свідчить про зростання 

функціональних змін у стані центральної нервової системи, зокрема, глибоких 

структур головного мозку. Так, в лобних відведеннях у таких хворих мало 

місце підвищення відсоткового вмісту дельта-ритму до (14,9±1,4) % при 

фоновому записі, (14,6±1,3) % при фотосимуляції та аж (15,7±1,4) % при 

гіпервентиляції (Р<0,01), що достовірно (Р<0,01) більше, ніж у нормі. Також 

показовим є зростання відсоткового вмісту тета-ритму у хворих з бойовою 

акутравмою при гіпервентиляції у скроневих та потиличних відведеннях до 

(16,3±2,4) % та (14,9±2,1) % відповідно (Р<0,05), що достовірно більше 

порівняно з контрольними значеннями 

Більш наочно отримані дані представлені на рис. 4.3.2. 
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Рис. 4.3.2. Відсотковий вміст основних ритмів ЕЕГ у військовослужбовців 

з бойовою акутравмою та осіб контрольної групи у скроневому та потиличному 
відведеннях при фоновому записі та гіпервентиляції. 

 

Отже, у обстежених нами осіб, які отримали акутравму в реальних 

бойових умовах, спостерігаются виражені зміни біоелектричної активності 

головного мозку переважно іритативного характеру з подразненнями глибоких 

його відділів, що свідчить про наявність виразних функціональних змін з боку 

центральної нервової системи при бойовій акутравмі. Це підтверджено змінами 

якісних і достовірними відмінностями від контролю кількісних показників ЕЕГ. 

Нами було проведено аналіз якісних і кількісних даних ЕЕГ у пацієнтів з 

бойовою акутравмою з урахуванням ступеня ураження слухової системи. 

Для аналізу були відібрані бійці з акутравмою з двобічними 

сенсоневральними порушеннями, низхідним типом аудіометричної кривої, з 

найбільш вираженим підвищенням порогів слуху до тонів 4, 6 та 8 кГц, які за 

ступенем порушення слухової функції були поділені на три групи (1, 2 та 3). На 

рис. 4.3.2 – 4.3.4 наведено зразки фонового запису ЕЕГ у пацієнтів 1, 2 та 3 

досліджуваних груп, відповідно. Як видно з наведених записів, у пацієнта з 1 

групи (рис. 4.3.3) зберігається організація домінуючого альфа-ритму у 
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модульовані «веретена» та загальна синхронізація ЕЕГ-картини. При цьому 

дещо згладжено зональні розбіжності, в лобних та центральних відведеннях 

підвищено вмість тета-ритму. У пацієнта 2 групи (рис. 4.3.4) практично 

переважає бета-ритм у всіх відведеннях, наявні ознаки іритативного характеру 

у вигляді гострих піків, гострих потенціалів та комплексів «гострий пік/тета 

хвиля». Картина ЕЕГ дезорганізована, десинхронізована, зональні розбіжності 

не збережені. У пацієнта з групи 3 (рис. 4.3.5), з вираженими порушеннями 

слухової функції, на фоні зниженої біоелектричної активності виражені 

іритативні зміни, переважання бета- та тета-ритму, відсутність зональних 

розбіжностей, десинхронізація та дезорганізація основних ритмів, звертає на 

себе увагу значний відсотковий вміст тета-хвиль у лобних, скроневих та 

центральних відведеннях, більше зліва. 

 

 

 
 

 

Рис. 4.3.3. Електроенцефалограма пацієнта 1 групи. 
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Рис. 4.3.4 Електроенцефалограма військовослужбовця з 2 групи. 

 

 
Рис. 4.3.5. Електроенцефалограма бійця з акутравмою з 3 групи. 

 

При якісному аналізі результатів електроенцефалографії у 

військовослужбовців з бойової акутравмою були виявлені відхилення від норми 
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у функціональному стані ЦНС, виражені в різному ступені (табл.4.3.4, рис. 

4.3.6). Згідно аналізу показників фонових ЕЕГ у обстежуваних нами пацієнтів, 

найбільш характерними були зниження біоелектричної активності головного 

мозку, іритативні зміни та десинхронізація коркових ритмів. Картина ЕЕГ 

обстежених бійців були дезорганізованими, часто - з ознаками дисфункції 

діенцефально-стовбурових структур. При цьому найчастіше зниження 

біоелектричній активності головного мозку було виявлено у пацієнтів 3 групи, з 

найбільш значним зниженням слухової функції. У всіх 3-х групах 

досліджуваних виражені зміни біоелектричної активності часто мали місце у 

скроневих та лобних відведеннях. У значної частини обстежених 2 та 3 груп 

(88,1) % з порушеннями слуху внаслідок бойової акутравми виявлені виражені 

дифузні зміни біоелектричної активності головного мозку за наявністю 

зниження частки альфа-хвиль та значної представленості дельта – і тета – 

коливань. Ці зміни свідчать про ознаки вираженого подразнення кори та 

глибоких структур головного мозку у військослужбовців з акутравмою із зони 

бойових дій. 

У 100 % хворих 3 групи виявлено значне зниження біоелектричної 

активності головного мозку, тоді як у 1 та 2 групах відповідно воно 

спостерігалось у 58,16 та 61,25 % випадків. В переважній більшості обстежених 

нами військослужбовців мали місце явища десинхронізації та дезорганізації 

основних ритмів ЕЕГ. Так, у хворих 1 і 2 груп дезорганізація основних була 

виявлена у 47,96 і 55,10 % відповідно, а в 3 групі такі зміни були у 58,8 %. 

Явища десинхронізації картини ЕЕГ були наявні у 22,45 % випадків у 1 групі, у 

9,9 % - в 2 групі, а у 3 групи сягали 76,47 % випадків. При цьому у всіх групах 

зареєстровано гострі хвилі і піки, особливо у скроневій і потиличній ділянках - 

98,9; 96,25; 88,24 % випадків відповідно у групах 1, 2 і 3. Приблизно у 1/5 серед 

обстежених усіх груп мала місце виражена асиметрія біотопів у 18,37 ; 18,75 та 

17,65 % у групах 1, 2, 3, відповідно. 

Нами також було проведено аналіз кількісних показників ЕЕГ - 

відсоткового вмісту основних ритмів – у пацієнтів з боцовою акутравмою з 
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урахуванням ступеня порушення слухової іфункції (табл.. 4.3.5 – 4.3.7). 

  

Таблиця 4.3.4  

Якісні показники ЕЕГ у осіб, які отримали акутравму в зоні бойових дій  
(1, 2 і 3-я група), % 

 

ОЗНАКА, % 
Групи хворих 

1-а 2-а 3-я 
Зниження 
біоелектричної 
активності 

58,16 61,25 100,00* 

Подразнення коркових 
структур 75,51 72,50 82,35 

Подразнення денце-
фальних структур 86,73 58,75 88,24 

Подразнення 
діенцефально-
стовбурових структур 

10,20 7,50 23,53*/** 

Відсутність реакції на 
відкривання очей 50,00 47,50 23,53*/** 

Зглаженість зональних 
розбіжностей 26,53 37,50 52,94* 

Десинхронізація 22,45 9,90* 76,47*/** 
Дезорганізація 
основних ритмів 47,96 55,00 58,8 

Посилення 
патологічних ознак 98,98 96,25 88,24 

Виражені зміни у 
лобних відведеннях 99,78 88,75 76,47 

Виражені зміни у 
скроневих відведеннях 86,73 87,50 76,47 

Переважно зміни у 
потиличних 
відведеннях 

35,71 18,75* 35,29 

Асиметрія біотоків 
(відведення) 18,37 18,75 17,65 

 
Примітка: * - різниця достовірна (Р<0,05; Р<0,01) у порівнянні з групою 1 

**- різниця достовірна (Р<0,05; Р<0,01) у порівнянні з групою 2 
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Рис. 4.3.6. Якісні показники ЕЕГ у осіб досліджуваних груп з акутравмою, отриманою в реальних бойових умовах, з 

урахуванням ступеня порушення слухової функції 
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Таблиця 4.3.5  

Відсотковий вміст основних ритмів електроенцефалографії у лобному 
відведенні у осіб, які отримали акутравму в зоні бойових дій,  

з різним ступенем порушення функції слухової системи 

Групи 

Лобне відведення 
Ритм 

Фоновий запис 
α, % β, % Δ, % θ, % 

К 51,8±3,9 22,9±2,1 8,5±1,6 16,7±2,2 
1 39,77±1,85* 29,09±1,46* 13,69±0,68* 15,00±0,74 
2 39,94±1,50** 28,29±1,25* 13,04±0,52* 15,25±0,49 
3 33,13±2,51** 20,00±1,74 19,47±1,53** 18,65±1,35 

1-2 t/р 0,09 Р>0,05 0,51 Р>0,05 0,92 Р>0,05 0,33 Р>0,05 
1-3 t/р 2,12 Р<0,05 4,00 Р<0,01 3,45 Р<0,01 2,41 Р<0,05 
2-3 t/р 2,70 Р<0,05 4,54 Р<0,01 4,17 Р<0,01 1,49 Р>0,05 

 Фотостимуляція 
К 50,3±4,2 24,8±2,1 7,3±1,4 17,5±2,3 
1 38,74±1,63* 28,87±1,48 14,35±0,72** 15,7±0,81 
2 38,36±1,36* 28,17±0,93 13,72±0,61** 15,77±0,42 
3 31,78±3,13** 19,56±1,49* 19,69±1,41** 19,73±1,37 

1-2 t/р 0,22 Р>0,05 0,44 Р>0,05 0,83 Р>0,05 0,08 Р>0,05 
1-3 t/р 1,97 Р>0,05 4,43 Р<0,01 3,37 Р<0,01 2,53 Р<0,05 
2-3 t/р 2,08 Р<0,05 5,44 Р<0,01 4,18 Р<0,01 2,05 Р<0,05 

 Гіпервентиляція 
К 50,4±4,1 23,4±2,0 7,8±1,3 18,3±2,5 
1 38,25±1,79* 28,23±0,93* 14,79±0,64** 16,04±0,57 
2 38,50±1,17* 27,10±0,85 14,38±0,54** 16,54±0,49 
3 31,82±2,25** 18,60±1,27* 20,65±1,44** 20,21±1,28 

1-2 t/р 0,14 Р>0,05 1,05 Р>0,05 0,59 Р>0,05 0,84 Р>0,05 
1-3 t/р 2,23 Р<0,05 6,11 Р<0,01 3,17 Р<0,01 2,97 Р<0,05 
2-3 t/р 2,96 Р<0,05 6,21 Р<0,01 4,60 Р<0,01 2,83 Р<0,05 

 

Примітка: * - Р<0,05; **- Р<0,01 у порівнянні з контрольним значенням. 

 

Аналіз кількісних характеристик ЕЕГ показав, що виражені зміни 

біоелектричної активності головного мозку мають місце уже у осіб 1 групи з 

початковими сенсоневральними порушеннями слуху акутравматичного 

походження. Ці зміни проявлялися деформацією основного ритму з поганою 

модуляцією та ослабленою реакцією на функціональні навантаження, особливо 

в передніх відведеннях. У пацієнтів зменшувався відсотковий вміст 

домінуючого у нормальній картині ЕЕГ α ритму за даними кількісного аналізу. 

Так, в лобних відведеннях при фоновому записі відсотковий його вміст 
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становив 39,77±1,85 % при контрольному значенні 51,8±3,9 % (Р<0,05; табл. 

4.3.5). Вірогідним також було збільшенням представленості Δ-ритму до 

13,69±0,68 % на фоновій ЕЕГ при 8,5±1,6 % у контрольній групі. При проведені 

фотостимуляції та гіпервентиляції у лобних відведеннях він становив 

14,35±0,72 і 14,79±0,64 % відповідно, і також значно перевищував контрольні 

значення 7,3±1,4 і 7,8±1,3 % (Р<0,05). 

 

Таблиця 4.3.6. 
Відсотковий вміст основних ритмів електроенцефалографії у скроневому 

відведенні у осіб, які отримали акутравму в зоні бойових дій,  
з різним ступенем порушення функції слухової системи 

Групи 

Скроневе відведення 
Ритм 

Фоновий запис 
α, % β, % Δ, % θ, % 

К 62,5±4,6 20,3±2,1 5,3±1,5 11,8±1,7 
1 51,17±1,51* 29,46±0,94** 8,58±0,35* 10,06±0,48 
2 49,82±1,31* 25,60±0,75* 9,40±0,44* 12,09±0,53 
3 42,60±2,24** 27,65±1,64* 9,47±0,73* 11,04±0,86 

1-2 t/р 0,22 Р>0,05 3,87 Р<0,01 2,15 Р<0,05 4,60 Р<0,01 
1-3 t/р 2,80 Р<0,05 1,05 Р>0,05 1,09 Р>0,05 0,99 Р>0,05 
2-3 t/р 3,19 Р<0,01 1,90 Р>0,05 0,09 Р>0,05 1,20 Р>0,05 

 Фотостимуляція 
К 60,8±4,5 18,7±2,1 9,5±1,6 10,9±1,7 
1 48,27±1,43* 29,48±0,79** 9,00±0,39 10,70±0,66 
2 48,53±1,31* 25,92±0,87** 10,02±0,36 12,65±0,55 
3 41,13±2,15** 27,47±1,61** 10,17±1,19 11,21±0,88 

1-2 t/р 0,17 Р>0,05 3,87 Р<0,01 2,43 Р<0,05 2,87 Р<0,05 
1-3 t/р 2,76 Р<0,05 1,12 Р>0,05 0,93 Р>0,05 0,46 Р>0,05 
2-3 t/р 3,40 Р<0,01 0,92 Р>0,05 0,11 Р>0,05 1,61 Р>0,05 

 Гіпервентиляція 
К 64,5±4,7 19,7±2,2 7,1±1,3 8,6±1,8 
1 48,58±1,31** 28,85±0,86** 9,40±0,49 11,15±0,63 
2 48,28±1,36** 25,00±0,79* 10,44±0,47* 13,25±0,38* 
3 41,17±2,13** 27,82±1,62* 10,34±1,24 12,30±0,92 

1-2 t/р 0,22 Р>0,05 3,88 Р<0,01 1,99 Р>0,05 3,23 Р<0,01 
1-3 t/р 2,69 Р<0,05 0,56 Р>0,05 0,70 Р>0,05 1,03 Р>0,05 
2-3 t/р 3,29 Р<0,01 1,66 Р>0,05 0,07 Р>0,05 1,02 Р>0,05 
 
Примітка: * - Р<0,05; **- Р<0,01 у порівнянні з контрольним значенням. 
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Таблиця 4.3.7 

Відсотковий вміст основних ритмів електроенцефалографії у потиличному 
відведенні у осіб, які отримали акутравму в зоні бойових дій,  

з різним ступенем порушення функції слухової системи 

Групи 

Потиличне відведення 
Ритм 

Фоновий запис 
α, % β, % Δ, % θ, % 

К 64,3±4,8 16,8±2,0 6,7±1,4 12,1±1,7 
1 51,46±1,65* 28,62±1,12** 7,66±0,41 9,66±0,44 
2 52,56±1,24* 25,14±0,80** 8,80±0,32 10,26±0,56 
3 45,47±2,19** 26,041±,37** 9,34±0,66 10,21±0,69 

1-2 t/р 0,65 Р>0,05 2,91 Р<0,05 2,65 Р<0,05 2,81 Р<0,05 
1-3 t/р 2,18 Р<0,05 1,45 Р>0,05 2,16 Р<0,05 0,67 Р>0,05 
2-3 t/р 3,21 Р<0,01 0,62 Р>0,05 0,80 Р>0,05 1,06 Р>0,05 

 Фотостимуляція 
К 65,9±4,9 17,5±2,0 5,4±1,3 11,2±1,8 
1 50,39±0,84** 29,15±0,91** 8,36±0,63* 10,10±0,48 
2 50,29±1,38** 26,02±0,86** 9,18±0,32* 11,69±0,54 
3 43,86±2,14** 24,65±1,28** 10,43±0,72** 11,30±0,72 

1-2 t/р 0,10 Р>0,05 3,13 Р<0,01 1,28 Р>0,05 3,18 Р<0,01 
1-3 t/р 2,84 Р<0,05 2,86 Р<0,05 2,16 Р<0,05 1,38 Р>0,05 
2-3 t/р 2,95 Р<0,05 1,02 Р>0,05 1,70 Р>0,05 0,53 Р>0,05 

 Гіпервентиляція 
К 68,4±5,2 17,9±1,8 4,5±1,2 9,2±1,7 
1 50,1±1,63** 28,90±0,82** 8,71±0,36** 10,29±0,38 
2 50,24±1,22** 26,57±1,41** 9,88±0,53** 12,17±0,34 
3 44,17±2,12** 25,04±1,32** 10,52±0,74** 11,34±0,73 

1-2 t/р 0,08 Р>0,05 1,42 Р>0,05 3,04 Р<0,01 4,64 Р<0,01 
1-3 t/р 2,75 Р<0,05 2,48 Р<0,05 2,19 Р<0,05 1,27 Р>0,05 
2-3 t/р 2,84 Р<0,05 1,79 Р>0,05 0,85 Р>0,05 1,12 Р>0,05 
 
Примітка: * - Р<0,05; **- Р<0,01 у порівнянні з контрольним значенням. 

 

 

У скроневому і потиличному відведеннях у пацієнтів 1-ї групи також 

вірогідно більше від контролю була представленість β-ритму, як при фоновому 

записі 29,46±0,94 і 28,62±1,12 % відповідно, так і при проведенні 

функціональних навантажень - фотостимуляції та гіпервентиляції 29,48±0,79 і 

29,15±0,91 % відповідно. Подібні зміни свідчать про порушення біоелектричної 
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активності головного мозку та превалювання збудження із незначними 

порушеннями слухової функції. 

Ще більш виражені зміни біоелектричної активності, вірогідні порівняно 

з контрольною групою, спостерігалися у осіб 2 та, особливо, 3 груп, з більш 

вираженими порушеннями слухової функції. Так, у осіб 3 групи у фоновому 

записі збільшувався вміст Δ-ритму у лобних відведеннях до 19,74±1,53 % при 

8,5±1,6 % у контрольній групі. У них зменшувалась частка α-ритму до 

49,6±02,24 % при контрольному значені 62,5±4,6 % у скроневому відведенні. 

Аналогічна тенденція спостерігалась при проведенні функціональних 

навантажень. Значення вмісту альфа-ритму у спектральному складі основних 

ритмів ЕЕГ зменшувалися і в потиличному відведенні як фонового запису, так і 

при функціональних навантаженнях. Так, наприклад, вміст α-ритму становив 

45,47±2,19 % щодо 64,3±4,8 % у контролі (фоновий запис). Після проведення 

функціональних навантажень спостерігалися спалахи синхронної активності в 

передніх проекціях, що свідчить про ознаки порушень у діенцефальних 

структурах головного мозку. 

У пацієнтів 2 групи також спостерігалось збільшення частки повільних 

хвиль та зменшення α - ритму, дещо менш виражене, ніж у 3 групі. Так, при 

фоновому записі в лобних відведеннях α-ритм у 2 групі становив 39,94±1,50 % 

при нормі 51,8±3,9 %; у потиличному відведені - 52,56±1,24 % при нормі 

64,3±4,8 %. А Δ-ритм при фоновому записі в лобних відведеннях становив 

13,04±0,52 % при нормі 8,5±1,6 %; у потиличному відведені – 8,80±0,32 % при 

нормі 6,7±1,4 %. 

Нами також був проведений порівняльний аналіз кількісних показників 

ЕЕГ між групами. Результати досліджень свідчать про їх вірогідні відмінності: 

від 1 до 3 групи збільшувалась представленість Δ, θ та β - ритму, найбільше у 

передніх проекціях, та зниження частки α-ритму. Причому ці тенденції 

зберігалися як при фоновому записі, так і при функціональних навантаженнях 

та гіпервентиляції. Так, наприклад, у пацієнтів 3 групи, відсоток Δ-ритму у 

лобних відведеннях при фоновому записі становив 19,47±1,53 %, що достовірно 

відрізняється від показників 1 групи - 13,69±0,68 % та 2 - 13,04±0,52 %. 
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Загалом, показники 3 групи достовірно відрізнялись від значень груп 1 і 2 за 

багатьма параметрами. Так, у 3 групі в лобних відведеннях спостерігалася 

достовірна відмінність відсоткового вмісту всіх досліджуваних основних 

ритмів ЕЕГ (α, β, θ, Δ) від таких самих показників у групах 1 і 2 як при 

фоновому записі, так і при функціональних навантаженнях (фотостимуляція та 

гіпервентиляція), за виключенням θ-ритму порівняно з 2 групою при фоновому 

записі, α- та Δ-ритму при фотостимуляції порівняно з 1 групою. В скроневих і 

потиличних відведеннях в 3-й групі спостерігається вірогідна різниця у 

відсотковому вмісті α-ритму порівняно з 1 та 2 групами при фоновому записі та 

функціональних пробах.  

У пацієнтів 1 та 2 груп також спостерігалася достовірна різниця у 

багатьох значеннях, однак у лобних відведеннях такої відмінності не було як 

при фоновому записі, так і при фотостимуляції та гіпервентиляції. При 

фоновому записі між цими групами відзначалася відмінність у вмісті всіх 

основних ритмів, крім α, у скроневому та потиличному відведеннях. У разі 

фотостимуляції у цих групах між собою спостерігалась достовірна різниця у 

вмісті β- та θ-ритму у скроневому і потиличному відведеннях, при 

гіпервентиляції – β-, θ- у скроневому та θ-, Δ-ритму у потиличному 

відведеннях.  

Таким чином, у військослужбовців із бойовою акутравмою за даними 

ЕЕГ виявлено об’єктивні ознаки функціональних порушень у коркових та 

глибоких структурах головного мозку, більш виражені у осіб із значними 

порушеннями слухової функції. Зі зниженням слухової функції 

перерозподіляються основні ритми ЕЕГ у напрямку зростання проявів 

повільно-хвильової активності на дезорганізованому фоні, особливо в лобних і 

скроневих відведеннях. При цьому підвищується представленість β-активності, 

що свідчить про подразнення кіркових структур головного мозку і загально 

мозкові іритативні прояви.  

Підсумовуючи отримані результати слід зазначити, що кількісні ознаки 

біоелектричної активності головного мозку у військослужбовців з бойовою 

акутравмою достовірно свідчать про порушення функціонального стану ЦНС. 
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Слід також відмітити, що у обстежених із вираженим порушенням слухової 

функції спостерігаються достовірно більш значні зміни з боку центральної 

нервової системи, ніж у хворих з початковою СНП, що доцільно враховувати 

при проведені лікувально-профілактичних заходів. З метою більш ефективного 

проведення лікувально-профілактичних заходів у пацієнтів з бойовою 

акутравмою доцільно використовувати дані ЕЕГ уже при початкових 

порушеннях слухової функції.  

 

 
4.4. Кореляційна залежність між основними показниками КСВП та 

реоенцефалографії у хворих з акутравмою 

 

Відомо, що кореляційний аналіз дозволяє виявити ступінь взаємозв’язку 

між явищами, оцінюючи зокрема взаємозалежності між певними показниками 

результатів інструментальних досліджень, які характеризують відповідні 

процеси. Нами було проведено кореляційний аналіз між показниками 

інструментального дослідження у осіб, які отримали акутравму в реальних 

бойових умовах [170]. 

Ми поставили завданням визначити коефіцієнти кореляції між часовими 

показниками КСВП та кількісними величинами даних реоенцефалографії для 

з’ясування взаємозв’язку (кореляційної залежності) між станом 

стовбуромозкових структур слухового аналізатора (порушення у яких, своєю 

чергою, є показником тяжкого ураження слухової системи внаслідок бойової 

акубаротравми) та мозковим кровообігом в каротидній і вертебрально-

базилярній системах у хворих з акутравмою. 

Для досягнення поставленої мети нами було обстежено 71 хворого з 

акутравмою (142 вуха). Нами були відібрані для аналізу бійці з акутравмою з 

найбільш характерним ураженням слухового аналізатору - з двобічними 

переважно асиметричними сенсоневральними порушеннями, низхідним типом 

аудіометричної кривої, помірним ступенем зниження слухової функції. В усіх 

досліджуваних хворих з акутравмою мало місце зниження слуху по типу 
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звукосприйняття, про що свідчили позитивні досліди Бінга, Федерічі, та 

відсутність кістково-тканинного «розриву» на аудіометричній кривій. За 

даними суб’єктивної аудіометрії, найбільш виражене достовірне (P<0,01) 

підвищення порогів слухової чутливості відносно норми у обстежених нами 

бійців з акутравмою на тональній пороговій аудіометричній кривій 

спостерігалося у області 4, 6 та 8 кГц конвенціонального, та на усіх частотах 

досліджуваного високочастотного (9-16) кГц діапазонів. Нерідко у пацієнтів 

спостерігався «обрив» сприйняття як в конвенціональному, так і, особливо, у 

розширеному діапазоні частот.  

Для підтвердження статистичними методами наявності взаємозв’язку між 

станом мозкового кровообігу та стовбуромозкових структур слухового 

аналізатора при акутравмі нами були відідбрані найбільш інформативні 

показники відповідних методик для аналізу.  

З основних показників РЕГ ми брали до уваги найбільш інформативні – 

величини ДКІ та ДСІ, які відповідно характеризували тонус мозкових судин та 

венозний відтік, а також значення Рі, яке відображає стан пульсового 

кровонаповнення. Ці показники загальноприйнято вважаються найбільш 

інформативними і такими, що дозволяють об’єктивно оцінити стан мозкового 

кровообігу. Крім того, саме в цих показниках нами було виявлено достовірне 

(P<0,01; P<0,01) відхилення від норми у хворих з бойовою акутравмою. 

За даними низки авторів, найбільш інформативними показниками КСВП 

є латентний період піку (ЛПП) V хвилі КСВП та міжпіковий інтервал (МПІ) І-

V. Проведений нами аналіз значень КСВП у хворих на акутравму також 

показав, що у таких хворих найбільш виражені зміни спостерігаються саме у 

цих часових показниках КСВП.  

Тому нами був проведений кореляційний аналіз між величинами ЛПП V 

хвилі КСВП та МПІ (I-V) КСВП, а також значеннями ДКІ, ДСІ та Рі в 

каротидній та вертебрально-базилярній системах у військовослужбовців з 

бойовою акутравмою. 

Визначення такого зв’язку є важливим з огляду на те, що тяжкість 

ураження слухової системи та прогноз ефективності лікувальних заходів при 
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акутравмі значною мірою залежить від наявності і вираженості дисфункції 

саме у стовбуромозкових структурах слухового аналізатора.  

Отримані дані наведені в табл. 4.4.1 та 4.4.2, відповідно для каротидної та 

вертебрально-базилярної систем. В зазначених таблицях наведені коефіцієнти 

кореляції (r) та їх похибки (mr) у хворих з акутравмою в каротидній (табл.4.4.1) 

та вертебрально-базилярній (табл.4.4.2) системах. 

Таблиця 4.4.1 

Величини коефіцієнтів кореляції (r) та їх похибка (mr) у хворих з бойовою 
акутравмою між часовими характеристиками КСВП та основними  

показниками РЕГ в каротидній системі 

Показники 
КСВП 

Показники РЕГ 

ДКІ ДСІ Рі 

r mr r mr r mr 
ЛПП V 
хвилі 0,309 0,063 0,458 0,057 -0,185 0,047 

МПІ І-V 
хвилі 0,322 0,042 0,463 0,049 -0,212 0,041 

Кореляція Слабка 
пряма  Помірна 

пряма    

 

Із представленої в табл.4.4.1 даних видно, що в каротидній системі 

спостерігається слабка пряма кореляція між МПІ I-V КСВП та величиною ДКІ 

(r=0,322; mr=0,042), що відображає тонус мозкових судин. Дещо менш 

вираженою така закономірність виявлена між ЛПП V хвилі КСВП та ДКІ 

(r=0,309; mr=0,063). Між ЛПП V хвилі КСВП та ДСІ, який характеризує 

венозний відтік, в каротидній системі r був більшим і становив 0,458, а 

mr=0,057, а між МПІ I-V КСВП та величиною ДСІ становив (r=0,463; 

mr=0,049). Отже, в каротидній системі з величиною ДСІ була досить виражена 

(помірна) пряма кореляція як з ЛПП V хвилі, так і з МПІ I-V КСВП 

Між зазначеними часовими показниками КСВП та величинами Рі за 

даними РЕГ в каротидній системі зв'язок практично був відсутній. Так, r=-

0,212, а mr=0,041між величиною Рі та тривалістю МПІ І-V КСВП, а також між 

величиною ЛПП V хвилі КСВП та Рі r=0,185, а mr=0,047. 
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Таблиця 4.4.2 

Величини коефіцієнтів кореляції (r) та їх похибка (mr) у хворих з акутравмою 
між часовими характеристиками КСВП та основними показниками РЕГ  

в вертебрально-базилярній системі 

Показники 
КСВП 

Показники РЕГ 

ДКІ ДСІ Рі 

r mr r Mr r mr 

ЛПП V хвилі 0,385 0,061 0,516 0,021 -0,512 0,026 

МПІ І-V 
хвилі 0,348 0,036 0,523 0,022 -0,527 0,068 

Кореляція Слабка 
пряма  Значна 

пряма  Значна 
зворотня  

 

 

Інша тенденція спостерігається при кореляційному аналізі показників 

КСВП та РЕГ у вертебрально-базилярному басейні (див. табл.4.4.2). Найбільш 

виражена значна зворотна кореляція виявлена в цій системі мозкового 

кровопостачання між величинами МПІ (І-V) КСВП та Рі, де r становив -0,527, 

mr=0,068. Менш виражена, але значна зворотна кореляція спостерігається 

також між величиною Рі в вертебрально-базилярній системі та тривалістю ЛПП 

V хвилі КСВП, де r становив -0,512, а mr=0,026.  

Дещо менш виражена і пряма кореляція виявлена в вертебрально-

базилярній системі між величинами ЛПП V хвилі КСВП і МПІ (І-V) КСВП та, а 

також величиною ДСІ, який характеризує венозний відтік, відповідні величини 

становили: r= 0,516, mr=0,021 та r= 0,523, mr=0,022).  

Слабка пряма кореляція виявлена також в вертебрально-базилярній 

системі між величиною ДКІ, що характеризує тонус мозкових судин, та 

тривалістю ЛПП V хвилі КСВП, де r=0,385, а mr=0,061, а також величиною 

МПІ (І-V), де коефіцієнт кореляції склав r=0,348, а mr=0,036. 

Більш наочно ці дані представлені на рис.4.4.1та 4.4.2. 
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Рис. 4.4.1. Коефіцієнти кореляції (r) у хворих з бойовою акутравмою між 

часовими характеристиками КСВП та основними показниками РЕГ в 
каротидній системі 

 

 
Рис. 4.4.2. Коефіцієнти кореляції (r) у хворих з бойовою акутравмою між 

часовими характеристиками КСВП та основними показниками РЕГ в 
вертебрально-базилярній системі 
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Отримані дані підтверджують вплив стану мозкового кровообігу на 

розвиток функціональних порушень стовбуромозкових структур головного 

мозку і слухового аналізатора при акутравмі в бойових умовах. Причому 

спостерігається пряма кореляційна залежність у розвитку таких порушень при 

змінах тонусу мозкових судин, але особливо – порушень венозного відтоку. Це 

цілком співпадає з отриманими нами даними для великого масиву 

обстежуваних з бойовою акутравмою, серед яких порушення венозного відтоку 

виявлені майже у всіх. Чим більші значення ДСІ, а отже – чим більш значущі 

розлади венозного відтоку спостерігаються у постраждалих, тим більш суттєві 

порушення у функціонуванні стовбуромозкового відділу слухового аналізатора 

мають місце. Що стосується тонусу мозкових судин, то визначена слабка пряма 

кореляція може бути відображенням того факту, що серед пацієнтів з 

акутравмою значна частка осіб з нестійким зі схильністю до зниження, низьким 

тонусом, або атонічною РЕГ-кривою. Тому підвищення тонусу мозкових судин, 

яке і відображає підвищення значення ДКІ, спостерігається далеко не у всіх 

постраждалих. Що стосується пульсового кровонаповнення, відображенням 

стану якого є значення Рі, то його зниження має місце у більшості 

обстежуваних з бойовою акутравмою, причому у багатьох – не тільки у 

вертебрально-базилярній системі, але і одночасно в каротидній. Зазначимо, що 

зниження Рі в каротидній системі загалом не так часто зустрічається у хворих з 

сенсоневральними порушеннями слуху (переважно при виражених системних 

змінах у серцево-судинній системі, значних порушеннях серцевої діяльності, 

тощо), і є характерною відмінністю даного контингенту хворих з бойовою 

акутравмою. Нами виявлено значний зворотній зв'язок між значеннями Рі та 

дисфункцією стовбуромозкових структур слухової системи – чим менші 

значення Рі, а отже – менше кровонаповнення судин, тим більш виражені 

порушення за даними КСВП ми спостерігаємо.  

 Таким чином, кореляційний аналіз показав наявність взаємозв’язку між 

станом мозкового кровообігу за даними РЕГ в каротидній, і, особливо, в 

вертебрально-базилярній системах та часовими показниками КСВП, зокрема 

ЛПП V хвилі та МПІ I-V КСВП, у хворих з бойовою акутравмою, і дозволив 
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виявити їх значну або помірно виражену кореляцію. При цьому, найбільш 

виражена зворотна кореляція (r=-0,527, mr=0,068) спостерігається між 

величинами Рі в вертебрально-базилярному басейні, що характеризує стан 

пульсового кровонаповнення, та тривалістю міжпікового інтервалу І-V КСВП, 

який інтегративно відображає функціональний стан стовбуромозкових структур 

слухового аналізатора. Отже, математичними методами підтверджено наявність 

взаємозв’язку між станом кровонаповнення вертебрально-базилярного басейну 

та функціональною характеристикою стовбуромозкових структур слухового 

аналізатора у хворих з акутравмою. Чим менше кровонаповнення в 

вертебрально-базилярній системі, тим більш глибокі зміни спостерігаються у 

стовбуромозкових структурах слухового аналізатора за даними КСВП у хворих 

з акутравмою, отриманою в реальних бойових умовах. 

Отримані дані важливі при діагностиці та лікуванні хворих з бойовою 

акутравмою, оскільки вони за допомогою об’єктивних методів дослідження та 

статистичного аналізу підтверджують взаємозалежність між станом 

стовбуромозкових структур слухового аналізатора та мозкового кровообігу, 

особливо у вертебрально-базилярній системі, у таких хворих. Результати 

проведених досліджень також відкривають перспективу розробки шляхів 

профілактики слухових порушень у людей, які мають ризик отримати 

акутравму та шляхів корекції слухових порушень, зокрема і відхилень від 

норми в стовбуромозкових структурах слухового аналізатора. 
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4.5. Обговорення отриманих даних 

   

 При акутравмі в реальних бойових умовах відбуваються порушення не 

тільки в слуховій системі (ауральні зміни) але і в інших органах і системах, стан 

яких безпосередньо впливає на слуховий аналізатор - так звані екстраауральні 

зміни. Це насамперед стосується стану серцево-судинної та центральної 

нервової систем. Причому нерідко саме вираженість екстраауральних змін 

визначає прогноз перебігу захворювання та тяжкість стану пацієнтів. При 

цьому вони мають певні особливості. 

Вестибулярна система тісно пов’язана зі слуховою. Нерідко порушення у 

цих аналізаторних системах розвиваються паралельно, особливо при 

системному впливі на людей. Часто при бойовій акутравмі (особливо 

акубаротравмі) паралельно розвивається і ураження вестибулярного апарату, 

тоді мова іде про кохлео-вестибулярні порушення. 

Вивчення стану вестибулярної функції у бійців з акутравмою за даними 

стато-кінетичної стійкості, спонтанних, експериментальних реакцій при 

обертальній пробі дало можливість у 94,9 % бійців виявити різні порушення 

вестибулярної функції. У бійців в 64,5 % випадків мала місце центральна 

вестибулярна дисфункція різного ступеня тяжкості, у 25,3 % - поєднана 

вестибулярна дисфункція. У 12,1 % спостерігалася асиметрія 

експериментальних реакцій.  При аналізі даних з урахуванням ступеня 

порушень слухової функції визначено, що прояви порушень стато-кінетичної 

рівноваги посилювалися у пацієнтів з більш вираженою СНП та більш тяжкою 

акутравмою. Вираженість центральної вестибулярної дисфункції у 

військовослужбовців з акутравмою, отриманою в реальних бойових умовах 

знаходиться в певній залежності від тяжкості отриманої травми. 

Проведені дослідження за даними реоенцефалографії у осіб з 

акутравмою, отриманою у зоні бойових дій, свідчать про наявність виражених 

порушень у мозковому кровообігу таких хворих, в т.ч достовірними (Р<0,05; 

Р<0,01) змінами кількісних показників ДКІ, ДСІ, Рі. Загалом у обстежених нами 

бійців переважали утруднення венозного відтоку, зниження пульсового 
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кровонаповнення, причому в обох системах мозкового кровопостачання, 

нестійкий тонус мозкових судин переважно з тенденцією до зниження, що 

підтверджено аналізом як якісних, так і кількісних показників. Причому серед 

обстежених осіб значною була частка випадків з нестійким або зниженим 

тонусом мозкових судин, атонічні криві, зниження, часом різке, пульсового 

кровонаповнення в каротидній системі одночасно з вертебрально-базилярною, 

на відміну від інших спостережень з сенсоневральними порушеннями слуху 

різного ґенезу.  

При аналізі даних РЕГ у бійців з акутравмою в 3 групах, поділених за 

ступенем порушення слухової функції нами було виявлено, що по мірі 

зростання вираженості приглухуватості (від 1 до 3 групи) в 

військовослужбовців з збільшується кількість випадків з тенденцією до 

зниження тонусу (атонічних РЕГ-кривих, нестійкого судинного тонусу зі 

схильність до зниження, зниженого тонусу) та зменшуються прояви 

підвищення тонусу (нестійкого зі схильністю до підвищення, стійкого 

підвищення та спазму) як в каротидній, так і у вертебрально-базилярній 

системі. Кількість випадків одночасного зниження пульсового 

кровонаповнення у обох системах мозкового кровопостачання зростала по мірі 

погіршення слуховий функції. 

У хворих з акутравмою, отриманою в реальних бойових умовах, часто 

мають місце виражені порушення у функціональному стані ЦНС. У таких 

пацієнтів часто мають місце 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. 

За даними ЕЕГ у військовослужбовців з бойовою акутравмою виявлено 

достовірні відмінності відсоткового вмісту основних ритмів ЕЕГ, насамперед α- 

та Δ-ритму, від показників контрольної групи, особливо в скроневих і 
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потиличних відведеннях як при фоновому запису, так і при функціональних 

навантаженнях. Такі зміни об’єктивно свідчать про наявність функціональних 

змін з боку центральної нервової системи у осіб, що отримали акутравму в 

реальних бойових умовах. 

У обстежених нами осіб із вираженим порушенням слухової функції 

внаслідок акутравматичного ураження спостерігаються достовірно більш значні 

зміни з боку центральної нервової системи, ніж у хворих з початковою СНП, 

що свідчить про паралельний розвиток розладів у слуховій і центральній 

нервовій системах. 

Дослідження біоелектричної активності головного мозку за даними ЕЕГ у 

військовослужбовців, які отримали акутравму в умовах бойових дії, дає змогу 

об’єктивно виявити порушення функціонального стану ЦНС. 

Слід зауважити, що у пацієнтів з бойовою акутравмою спостерігаються 

різноспрямовані зміни біоелектричної активності за даними ЕЕГ та 

церебральної гемодинаміки за даними РЕГ. Так, у них спостерігається як 

підвищений, так і знижений тонус мозкових судин, що передбачає діаметрально 

протилежний підхід до лікувальних заходів, а у більшості – нестійкий судинний 

тонус. У одному випадку потрібно застосовувати спазмолітики, у іншому вони 

протипоказані. Так само за даним ЕЕГ є пацієнти з вираженими іритативними 

змінами, гіперсинхронними сплесками, епілептиформними проявами, 

судомною готовністю, високою амплітудою основних ритмів, яким 

категорично протипоказані нооторопи та стимулятори. Але є пацієнти зі 

значним пригніченням активності, різким зниженням амплітуди біотоків, яким, 

навпаки, потрібно стимулювати мозкову діяльність і обережно поводитися з 

транквілізаторами. Тому для більш ефективного індивідуально підібраного 

лікування необхідне інструментальне обстеження таких хворих, що виявляється 

не тільки бажаним, але і необхідним, зважаючи на небезпеку ускладнень.  

При цьому, більш тяжкі ураження глибоких структур мозку та 

стовбуромозкових відділів слухового аналізатору при бойовій акутравмі 

відбуваються на фоні значних розладів мозкового кровообігу, що доведено 

проведеним нами кореляційним аналізом. 
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 При акубаротравмі в реальних бойових умовах відбувається не тільки 

ушкодження слухової системи, але і потужний системний вплив. Цим 

обумовлена наявність вестибулярних розладів та порушень з боку центральної 

нервової та серцево-судинної сситем у більшості з них. У пацієнтів мають місце 

виражені зміни мозкового кровообігу та функціонального стану центральної 

нервової системи. Причому екстраауральні порушення проявляються при 

акутравмі,отриманій в бойових умовах, одразу ж, навіть при незначних 

порушеннях слухової функції. Отже, для підвищення якості діагностики СНП і 

більш ефективного проведення лікувально-профілактичних заходів у пацієнтів 

з бойовою акутравмою доцільно використовувати результати РЕГ, ЕЕГ та 

вестибулометрії уже при початкових проявах захворювання. 
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РОЗДІЛ 5 

НАЙБІЛЬШ ІНФОРМАТИВНІ ПОКАЗНИКИ КОМПЛЕКСНОГО  

КЛІНІКО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ОБСТЕЖЕННЯ  

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ, ЯКІ ОТРИМАЛИ АКУТРАВМУ  

В ЗОНІ ПРОВЕДЕННЯ БОЙОВИХ ДІЙ 
 

 5.1. Найбільш інформативні показники комплексного клініко-
інструментального обстеження військовослужбовців, які отримали акут-
равму в бойових умовах 
  

Нами було проведено аналіз даних комплексного дослідження осіб, які 

отримали акутравму в реальних бойових умовах, з метою визначення най-

більш інформативних ознак ауубаротравматичного ураження слухової та вес-

тибулярної систем [156, 161, 162]. 

Акутравма – специфічне ураження слухової системи внаслідок дії звуків 

високої інтенсивності. Особливостями такої патології, за нашими даними, є 

швидкий одночасний розвиток порушень у периферичному (рецепторному) та 

центральних (стовбуромозковому та корковому) відділах слухового аналізатора. 

Часто такі ушкодження є незворотними, особливо коли вчасно не надано допо-

могу постраждалим. При акутравмі існує безпосередній вплив на центральні 

відділи слухового аналізатора, що слід враховувати при діагностиці акубаротра-

вматичного ураження слухової системи. Нерідко спостерігаються випадки, коли 

при незначних змінах у рецепторному відділі слухового аналізатора та помір-

ному зниженні слухової функції мають місце виражені розлади у функціону-

ванні його стовбуромозкових та коркових структур. Звуки є адекватним под-

разником для слухової системи, тому надмірний вплив звуку має такий приці-

льний і сильний травмуючий вплив, що призводить до ушкодження та навіть 

руйнування структур слухової системи. Сенсоневральні порушення слуху при 

акутравмі схильні до прогресування, тому потребують спостереження. Часто 

при акутравмі (особливо акубаротравмі) паралельно розвивається і ураження 

вестибулярного апарату, тоді мова іде про кохлео-вестибулярні порушення.  

Слід зважати також на системну дію звуків високої інтенсивності не ли-
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ше на структури слухової системи, але і на увесь організм постраждалого. То-

му при акутравмі поряд з ауральними (які стосуються стану різних відділів 

слухової системи) мають місце і виражені екстраауральні прояви (з боку орга-

нів і систем, не пов’язаних безпосередньо зі структурами слухової системи, 

але стан яких впливає на слухову функцію). Насамперед це стосується центра-

льної нервової та серцево-судинної систем (мозкового кровообігу в найбільшій 

мірі). Причому нерідко саме вираженість екстраауральних змін визначає про-

гноз та тяжкість стану пацієнтів з сенсоневральною приглухуватістю (СНП), в 

тому числі при акутравмі.   

Проведене нами дослідження сенсоневральних порушень слуху при аку-

травмі, отриманій в зоні проведення бойових дій, за допомогою комплексних 

клінічних та інструментальних обстежень дозволили визначити найбільш ін-

формативні показники, що характеризують порушення у різних відділах слу-

хового аналізатора у таких хворих.  

Отже, найбільш інформативними для визначення сенсоневральних по-

рушень слухової функції у осіб, які отримали акутравму у зоні проведення бо-

йових дій, за допомогою суб’єктивних методів обстеження є:  

- скарги на зниження слуху; оглушеність, закладеність та біль у вухах пі-

сля акутравми; погану переносимість гучних звуків; запаморочення, порушен-

ня рівноваги; головний біль; важливим симптомом є суб’єктивний шум у ву-

хах, особливо високочастотний. Причому слід звертати увагу на тривалість та 

вираженість таких відчуттів; 

- підвищення порогів слуху на тони в області 4-8 кГц конвенціонального, 

а також 14 та 16 кГц розширеного діапазону частот, низхідний тип тональної 

аудіометричної кривої, часто – обривчастий. Характерні «піки» підвищення 

порогів слуху на тональній кривій з найбільшим підвищенням порогів на 4-6 

кГц та 12 кГц – «акутравматичний зубець». Можуть спостерігатися «обриви» 

сприйняття, особливо у розширеному діапазоні частот; 

- порушення розбірливості мовного тесту (найчастіше уповільнене зрос-

тання); наявність дискомфорту, в тому числі мовного нерідко – без інших по-



239 
 
рушень розбірливості; дискомфорт та порушення розбірливості може спосте-

рігатися і за відсутності виражених порушень слухової функції (певна дисоці-

ація ознак); 

- зниження диференціальних порогів (ДП) за методом Люшера, особливо 

в області 4 кГц; 

 і саме на ці показники насамперед слід звертати увагу при обстеженні 

постраждалих, з метою виявлення сенсоневральних порушень слухової функ-

ції, обумовлених бойовою акутравмою. 

Проведений аналіз результатів комплексного ґрунтовного обстеження 

дозволив нам визначити найбільш інформативні прояви (ознаки) ауральних та 

екстраауральних змін при акутравмі і у подальшому сформувати перелік най-

більш значущих діагностичних маркерів для визначення тяжкості захворюван-

ня, прогнозування перебігу та оцінки ефективності лікування пацієнтів з акут-

равмою, отриманою в реальних бойових умовах. 

Отже, ознаки акубаротравматичного ураження слухового аналізатора в 

реальних бойових умовах: 

1. Скарги на зниження слуху, суб’єктивний шум у вухах, особливо висо-

кочастотний; оглушеність, закладеність та біль у вухах після акутравми, пога-

на переносимість гучних звуків; запаморочення, порушення рівноваги; голов-

ний біль, тяжкість в голові, порушення сну.  

2. Низхідний, часто - обривчастий тип тональної порогової аудіометрич-

ної кривої, з максимальним підвищення порогів слуху до тонів у області 4-8 

кГц. Своєрідний пік підвищення порогів на частоті 4 або 6 кГц з подальшим йо-

го деяким зниженням в області 8 кГц – характерний «акутравматичний зубець». 

У багатьох пацієнтів з акутравмою (приблизно у третини) спостерігаються «об-

риви» сприйняття тонів конвенціонального діапазону частот, частіше на тонах 4 

та 6 кГц, але іноді починаючи навіть з 2-3 кГц. «Обрив» спостерігається також 

на високочастотні тони у понад половини випадків серед усіх пацієнтів, яким 

була виконана порогова тональна аудіометрія у розширеному діапазоні частот.  

3. Порушення у рецепторному відділі слухового аналізатору у біля 80% 
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випадків за даними як об’єктивних, так і суб’єктивних методів обстеження. 

Причому досить часто вони мають зворотній характер і функція може віднови-

тися або покращитися при своєчасному цілеспрямованому лікуванні.  

4. Зниження (в т.ч. відносне) ДП за методом Люшера на частоті 4 кГц. 

5. Випадки певної невідповідність порушень тонального слуху та проявів 

дискомфорту, ФПЗГ (феномен прискореного зростання гучності). При невели-

кому порушенні слухової функції бійці відзначали дискомфорт при підвищен-

ні інтенсивності стимулу, в тому числі мовного, скаржилися на погану перено-

симість гучних звуків, дискомфорт при сприйнятті гучної мови. У бійців з аку-

травмою дискомфорт при сприйнятті мовного тесту може бути уже при інтен-

сивності 70-80 дБ. Також слід звертати увагу на скарги військовослужбовців з 

акутравмою на періодичне порушення розбірливості мови. 

6. Швидке залучення у процес порушень у центральних відділах слухо-

вого аналізатора або ж первинне ураження саме центральних структур слухо-

вої системи (майже 100%). За даними реєстрації слухових викликаних потен-

ціалів (СВП) у пацієнтів з акутравмою, отриманою в реальних бойових умо-

вах, об’єктивно підтверджено наявність порушень у центральних відділах слу-

хового аналізатора – спостерігаються розлади функціонування у коркових, пі-

дкоркових та стовбуромозкових структурах слухового аналізатора, в тому чи-

слі і глибоких структур головного мозку. Звертає на себе увагу, що практично 

у всіх обстежених нами військовослужбовців з бойовою акутравмою, виявлені 

зміни ЛПП «пізніх» компонентів ДСВП (P2 та N2).  

7. Акутравма, отримана в бойових умовах, може проявлятися порушен-

нями у центральних відділах слухового аналізатору і при незначних порушен-

нях слухової функції за даними суб’єктивної аудіометрії. Виражені порушення 

у центральних відділах слухового аналізатора у бійців з акутравмою є неспри-

ятливою ознакою і можуть свідчити про схильність до прогресування. Такі 

хворі тяжче піддаються лікуванню.  

8. Порушення за даними СВП проявляються у змінах комплексу піків (їх 

згладженість, додаткові хвилі, зниження або підвищення амплітуди), а також 
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подовженні часових характеристик (латентних періодів піків (ЛПП) хвиль ІІ, 

ІІІ,V КСВП; P2 та N2 ДСВП; міжпікових інтервалів (МПІ) І-ІІІ та І-V КСВП). 

У більшості випадків дані СВП асиметричні.  

9. Оборотні порушення у рецепторному відділі слухового аналізатора за да-

ними ОАЕ – при своєчасному наданні цілеспрямованої допомоги нерідко віднов-

люється реєстрація ОАЕ на частоті продуктів спотворення. Часто спостерігається 

«дисоціація» даних ОАЕ та тональної аудіометрії – більш часто відповідь ОАЕ 

реєструється на частотах 4 та 6 кГц, при відсутності відповіді на більш низьких 

частотах, тоді як за даними суб’єктивної аудіометрії саме на цих частотах (4 та 6 

кГц) спостерігається найбільш виражене зниження слухової чутливості. 

10. У переважній кількості випадків – біля 80% – у пацієнтів з бойовою 

акутравмою порушення у слуховій системі асиметричні. Навіть при майже си-

метричних порушеннях слухової функції за даними тональної порогової ауді-

ометрії спостерігаються асиметричні порушення за даними мовної та надпоро-

гової аудіометрії, асиметричні розлади у різних структурах слухового аналіза-

тора за даними акустичної імпедансометрії, ОАЕ та СВП, а також асиметричні 

порушення у мозковому кровообігу та функціональному стані ЦНС за даними 

реоенцефалографії та електроенцефалографії.  

11. Досить рідко у пацієнтів спостерігається підвищення АТ (на відміну 

від інших випадків СНП), значно частіше ураження слухової системи відбува-

ються на фоні нормального чи зниженого АТ, нестійкого АТ (часті зміни, пе-

реходи від підвищеного до пониженого). 

12. Виражені порушення функціонального стану мозкового кровообігу. 

Значний відсоток нестійкого та зниженого тонусу мозкових судин, наявність 

атонічної кривої за даними РЕГ, що суттєво відрізняється від СНП іншого ге-

незу. Практично у всіх – утруднення венозного відтоку та зниження пульсово-

го кровонаповнення, причому як в каротидній, так і в вертебрально-базилярній 

системах мозкового кровопостачання. 

13. Порушення функціонального стану ЦНС, зміни біоелектричної актив-

ності головного мозку. Значні порушення іритативного характеру за даними 
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ЕЕГ, гіперсинхронні сплески, нерідко – епилептиформні посттравматичні змі-

ни. У багатьох постраждалих має місце десинхронізація та дезорганізація ос-

новних ритмів, згладженість зональних розбіжностей, підвищення вмісту пові-

льнохвильової активності, особливо – тета-ритму у передніх проекціях. У ба-

гатьох пацієнтів є ознаки залучення діенцефально-стовбурових та медіобаза-

льних структур головного мозку.  

Якщо систематизувати отримані нами дані комплексних клініко-

інструментальних досліджень у вигляді таблиці, нам видається доцільним від-

значити такі діагностичні ознаки (табл. 5.1.1): 

 

          Таблиця 5.1.1 

Найбільш характерні діагностичні ознаки ауральних та екстраауральних  
проявів при акутравмі, отриманій в реальних бойових умовах, за даними  

клінічних та інструментальних методів обстеження 
Методи  

обстеження 
Найбільш інформативні діагностичні ознаки  

(якісні та кількісні показники) 
1 2 

Дані анамнезу, 
 скарги 

Характерні скарги: на зниження слуху; оглушеність, закладеність та біль у 
вухах після акутравми, погану переносимість гучних звуків; важливим 
симптомом є суб’єктивний шум у вухах, особливо високочастотний; запа-
морочення, порушення рівноваги; головний біль, тяжкість у голові, драті-
вливість, порушення сну. Причому слід звертати увагу на тривалість та 
вираженість таких відчуттів 

Клінічні методи 
(ЛОР-огляд) 

Тьмяність барабанних перетинок, їх потовщення; ін’єкція судин по ходу 
руків’я молоточка. Певна згладженість контурів та скорочення світлового 
рефлексу. Ознаки травматичного розриву барабанних перетинок (перфо-
рації, рубцеві зміни) 

Суб’єктивна  
аудіометрія 

Підвищення порогів слуху на тони, переважно в області 4-8 кГц конвенці-
онального, а також 14 та 16 кГц розширеного діапазону частот, низхідний 
тип тональної аудіометричної кривої, часто – обривчастий. Характерні 
«піки» підвищення порогів слуху на тональній кривій з найбільшим під-
вищенням порогів на 4-6 кГц та 12 кГц – «акутравматичний зубець». Мо-
жуть спостерігатися «обриви» сприйняття тонів, особливо у розширеному 
діапазоні частот; порушення розбірливості мовного тесту (найчастіше 
уповільнене зростання); наявність дискомфорту, в тому числі мовного, при 
інтенсивності стимулу 100 дБ, але часом при 70-80 дБ, нерідко – без інших 
порушень розбірливості; дискомфорт та порушення розбірливості може 
спостерігатися і за відсутності виражених порушень слухової функції (пе-
вна дисоціація ознак); зниження диференціальних порогів (ДП) за методом 
Люшера, особливо в області 4 кГц; Асиметричність. Найчастіше – двобіч-
ні асиметричні порушення слухової функції 
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Продовження табл. 5.1.1 
 

1 2 

Реєстрація СВП 

Зміни комплексу піків (їх згладженість, додаткові хвилі, зниження або пі-
двищення амплітуди), а також часових характеристик. Подовження латен-
тних періодів піків хвиль (ЛПП), особливо ІІ, ІІІ, V та міжпікових інтерва-
лів (МПІ) I-ІІІ та I-V КСВП. Збільшення ЛПП «пізніх» компонентів ДСВП 
P2 і N2. Асиметричність відповіді. Розлади у центральних відділах слухо-
вого аналізатору спостерігаються і при незначних порушеннях слухової 
функції за даними суб’єктивної аудіометрії. 

ОАЕ 

«Дисоціація» даних ОАЕ та тональної аудіометрії – частіше відповідь 
ОАЕ реєструється на частотах 4 та 6 кГц, при відсутності відповіді на 
більш низьких, тоді як за даними суб’єктивної аудіометрії саме до цих то-
нів спостерігається найбільш виражене зниження слухової чутливості. 
Асиметричність. Часто ОАЕ не реєструється взагалі, на жодній з частот. 
Однак при своєчасному цілеспрямованому лікуванні є шанс отримати від-
повідь зовнішніх волоскових клітин. Отже, зворотність змін. 

Імпедансна ау-
діометрія 

Зміни амплітудних (зниження, часом різке) та часових (подовження латен-
тного періоду та періоду спаду, а також скорочення періоду дії) характе-
ристик акустичного рефлексу внутрішньовушних м’язів (АРВМ). Асимет-
ричність. Локалізація більш виражених порушень не завжди співпадає з 
такою за даними аудіометрії в звичайному і розширеному діапазонах час-
тот, певна дисоціація показників. Тимпанограма часто не є показовою. 
Частіше спостерігалася тимпанограма типу А, рідше високоамплітудна або 
навпаки, зниженої амплітуди (типу Аs). 

Вестибуломет-
рія 

Наявність спонтанного або позиційного ністагму за даними реєстрації еле-
ктроністагмографії (ЕНГ). Порушення стато-кінетичної рівноваги за дани-
ми індексу кефалографії, порушення динамічної рівноваги (найбільш ін-
формативною є проба флангової ходи та крокуючий тест «Фукуда»). За 
даними експериментального ністагму (обертальна проба по Барані) 
центральна вестибулярна дисфункція різного ступеня тяжкості, яка прояв-
лється невідповідністю між показниками експериментального ністагму, 
дизритмічним ністагмом, наявністю «німих» полів. Переважно централь-
ний вестибулярний синдром, часом – поєднана вестибулярна дисфункція. 
Ступінь субкомпенсації ІІ рівня. Асиметричність показників 

ЕЕГ 

порушення іритативного характеру, гіперсинхронні сплески, нерідко – 
епилептиформні посттравматичні зміни. Десинхронізація та дезорганізація 
основних ритмів, зглаженість зональних розбіжностей, підвищення вмісту 
повільнохвильової активності, особливо – тета-ритму, частіше у передніх 
проекціях. Ознаки залучення діенцефально-стовбурових та медіобазаль-
них структур головного мозку. Асиметричність. 

РЕГ 

У значної частини наявність нестійкого та зниженого тонусу мозкових 
судин, атонічної кривої. Може також бути значно підвищений тонус, 
спазм судин головного мозку. Утруднення венозного відтоку практично у 
всіх хворих. Зниження пульсового кровонаповнення, причому часто- у 
всіх відведеннях, а не лише у вертебрально-базилярному басейні. Асимет-
ричність. 
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Якщо виділити основні конкретні «маркери» - найбільш характерні які-

сні та кількісні показники за даними суб’єктивних та об’єктивних методів об-

стеження пацієнтів з бойовою акутравмою, моніторинг яких дозволяє визначи-

ти ефективність лікувально-профілактичних заходів та допомогти у вирішенні 

експертних питань, то перелік їх виглядає так (табл. 5.1.2) 

          Таблиця 5.1.2 

Найбільш характерні якісні та кількісні показники за даними суб’єктивних  
та об’єктивних методів обстеження пацієнтів з бойовою акутравмою,  

які можна використати в якості маркерів для вирішення експертних питань,  
визначення тяжкості захворювання, прогнозування перебігу  

та оцінки ефективності лікування 

Якісні та кількісні показники Прогностично несприя-
тливо, тяжкий перебіг 

Позитивна динаміка, 
ознака ефективності 

лікування 
1 2 3 

Скарги на суб’єктивний вушний шум, по-
гану переносимість гучних звуків, оглуше-
ність, закладеність та біль у вухах після 
акутравми; запаморочення, порушення рів-
новаги, розлади сну, головний біль, тяж-
кість у голові 

Тривалі відчуття після 
акутравми, вираженість 
скарг значна  

Зменшення виражено-
сті скарг, зникнення 

Інтенсивність суб’єктивного вушного шу-
му * 

5-10 дБ над порогом, 
постійний, періодично 
посилюється 

Зменшення інтенсив-
ності, періодично зни-
кає, повністю зникає 

Частотна характеристика суб’єктивного 
вушного шуму * 

Високочастотний, 
«складний», постійний 

Зниження частоти, 
періодично зникає, 
повністю зникає 

Прояви ФПЗГ Виражені Зменшуються, відсутні 

Наявність дискомфорту при сприйнятті 
мовного тесту 

Наявна, навіть при не-
значних порушеннях 
слухової функції за да-
ними тональної порого-
вої аудіометрії, може 
реєструватися уже при 
інтенсивності сигналу 
70-80 дБ 

Відсутній дискомфорт 
при сприйнятті мовно-
го тесту 

ДП за Люшером на частоті 4 кГц* Низькі або знижені, 0,4 
– 0,8 дБ 

Нормалізація, підви-
щення до більш при-
йнятних значень 

Наявність ППР та прихованого ППР Виражене Зменшення проявів, 
відсутність 

Порушення розбірливості мовного тесту 
(уповільнене зростання, недосягнення 
100%), в тому числі періодичне порушення 
розбірливості мови (за скаргами хворих) 

Виражене Зменшення проявів, 
відсутність 

Пороги слуху на тони 4, 6, 8 кГц (або вели-
чина зниження порогів після лікування) * 

Підвищені значно, «об-
рив» сприйняття 

Знижуються, величина 
зниження порогів в 
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динаміці лікування 

ЛПП ІІ КСВП* Подовження ЛПП понад 
2,8 мс 

Зменшення ЛПП від 
підвищених значень, 
нормалізація 

ЛПП V КСВП* Подовження ЛПП понад 
5,9 мс 

Зменшення ЛПП від 
підвищених значень, 
нормалізація 

МПІ I-ІІІ КСВП* Подовження МПІ понад 
2,3 мс 

Зменшення МПІ від 
підвищених значень, 
нормалізація 

МПІ I-V КСВП* Подовження МПІ понад 
4,2 мс 

Зменшення МПІ від 
підвищених значень, 
нормалізація 

ЛПП P2 ДСВП* Подовження ЛПП понад 
180,0 мс 

Зменшення ЛПП від 
підвищених значень, 
нормалізація 

ЛПП N2 ДСВП* Подовження ЛПП понад 
300,0 мс 

Зменшення ЛПП від 
підвищених значень, 
нормалізація 

Реєстрація DPOAE, особливо на частотах 4 
та 6 кГц* Відсутня Наявна 

Інтенсивність сигналу DPOAE на частотах 
4 та 6 кГц* 

Низька, не перевищує 
«шум» 

Зростає, достатня для 
констатації позитивної 
відповіді,  

Зниження амплітуди АРВМ* Виражене, амплітуда 
нижче 0,011 см3 Зростання амплітуди 

Відсутність АРВМ при достатніх для його 
реєстрації рівнях значеннях порогів слуху   Відсутній АРВМ АРОВМ реєструється 

Зміни часових характеристик АРВМ (по-
довження латентного періоду та періоду 
спаду, а також скорочення періоду дії) 

Так, виражені Зменшення проявів 

Наявність подразнення діенцефально-
стовбурових або медіобазальних структур 
головного мозку за даними ЕЕГ* 

Так, виражене Незначно виражене, 
відсутність 

Альфа-індекс ЕЕГ* Менше 40% Зростає, становить 
понад 50% 

Відсотковий вміст тета-ритму у скроневих 
відведеннях ЕЕГ* Понад 20% Зменшується, не пере-

вищує 15% 

Амплітуда альфа-ритму ЕЕГ* 
Низька (менше 40 мкВ) 
або підвищена (понад 
130 мкВ) 

Нормалізація значень, 
амплітуда у межах 60-
100 мкВ) 

Явища дезорганізації та десинхронізації 
основних ритмів ЕЕГ Наявні, виражені 

Невиражені, синхроні-
зована біоелектрична 
активність, ритм орга-
нізований 

Засвоєння нав’язаних ритмів ЕЕГ Відсутнє (ареактив-
ність), слабке Задовільне 

Зональні розбіжності ЕЕГ Відсутні, зглажені Збережені 

Реакція на відкривання очей ЕЕГ Відсутня, погано вира-
жена Збережена, виражена 
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Продовження табл. 5.1.2 
 

1 2 3 
Наявність гострих піків, гострих потенціа-
лів, комплексів «гострий пік – повільна 
хвиля», «спайків» та ін. ознак на ЕЕГ 

Так, значна кількість, 
уже на фоновому записі 

Ні, зменшення кілько-
сті та вираженості 

Гіперсинхронні сплески на ЕЕГ Так Ні 
Ознаки епілептиформної активності Так Ні 
Вогнищеві прояви на ЕЕГ Так Ні 
Атонічна крива РЕГ Так Ні 

Зниження пульсового кровонаповнення,  
Рі за даними РЕГ * 

Так, значне, у обох сис-
темах (каротидній та 
вертебрально-
базилярній), Рі менше 
0,6 

Ні, тільки помірне в 
вертебрально-
базилярній системі,  
Рі близько до норми 

Утруднення венозного відтоку за даними 
РЕГ, ДСІ (вертебрально-базилярна  
система)* 

Так, виражене, в обох 
системах, ДСІ понад 
70% 

Ні, тільки помірне в 
вертебрально-
базилярній системі, 

Спазм судин головного мозку, підвищений 
тонус, ДКІ  

Так, виражений спазм, 
значне підвищення то-
нусу, ДКІ понад 60% 

Ні, помірне підвищен-
ня тонусу 

Нестійкий судинний тонус за даними РЕГ Так Ні 

Центральний вестибулярний синдром Виражений Невиражений, відсут-
ній 

Стадія субкомпенсації  Низька (ІІІ), середня (ІІ) висока 
Порушення статичної рівноваги  
(індекс кефалографії) Індекс КФГ >6,1 ум.од. Відсутнє 

Порушення динамічної рівноваги  
(проба флангової ходи, крокуючий тест  
«Фукуда»). 

Відхилення в ході >1,5 
м, ротація >60-70º Відсутнє 

Дизритмічний ністагм, наявність «німих» 
полів Так Ні 

 
Примітка: * - показники, зміни яких дозволяють оцінити ефективність лікування у 

динаміці спостереження, в т.ч. об’єктивно  
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5.2. Обставини отримання акутравми в зоні проведення бойових дій 
 

Нами було проведене дослідження вестибулярної функції у осіб, які 

отримали акутравму в реальних бойових умовах [155, 161, 162]. 

Імпульсні короткочасні звуки, що мають значну силу як фактор впливу 

на слуховий аналізатор, вивчені ще недостатньо. Джерелами цього виду шумів 

можуть бути вибухи, постріли, особливо з гранатометів, артилерії та ін. Тобто 

йде мова про уражаючу дію надпотужних звуків на слуховий аналізатор.  

В плані першої діагностики сенсоневральних порушень слуху у осіб, по-

страждалих в зоні проведення бойових дій, найбільш поширеними є клінічні 

методи, ретельний аналіз скарг та дані анамнезу. Це дозволяє відібрати конти-

нгент для подальшого обстеження. Детально зібраний анамнез відомості щодо 

характеру ушкоджую чого впливу має велике значення для визначення най-

більш несприятливих обставин, що сприятиме запобіганню розвитку тяжких 

ушкоджень слухової системи в розробці заходів профілактики та уникнення 

інвалідизації хворих.  

Нами було проаналізовано дані анамнезу та скарг у 657 постраждалих, 

що отримали акутравму в зоні проведення бойових дій на протязі 2014 – 2020 

рр. Ми поставили за мету вивчити обставини (умови) отримання акутравми у 

осіб, які постраждали в зоні проведення бойових дій, та визначити найбільш 

несприятливі з них в плані розвитку сенсоневральних порушень слуху.  

Аналізуючи характер уражаючого впливу озброєння, використання яко-

го призвело до акутравми у обстежених нами військовослужбовців, виявилось 

таке. Обстежені нами бійці отримували ураження під час обстрілів реактивної 

(частіше установки залпового вогню БМ-21 «Град») та важкої артилерії (в то-

му числі пушок-гаубиць Д 30, пушок танку калібру 122 мм, САУ 122 мм, 152 

мм), використанням мінометного озброєння (калібру 82 та 120 мм) та гранато-

метів (РПГ-7В, РПГ 16, РПГ 22, АК РПГ 7, ГП 25 та ін.), кулеметів (ДШК 12,7 

мм, ПКМ 7,62 мм) та озброєнням БМП 2 2А 42-30мм), з використанням стрі-

лецької зброї (АК, АКС-74, СВД-16 та ін.).  

Слід зазначити, що ізольоване ураження від окремого типу озброєння 
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зустрічається рідко – переважно при пострілах з гранатомету та розриву мін. 

Часто хворі відмічають кілька типів вражаючого агенту. Дія інтенсивного зву-

ку і змін тиску різних характеристик посилюють один одного, створюючи по-

тужний руйнівний вплив на слухову систему людей. 

Проведений нами аналіз даних анамнезу та опитування постраждалих 

дозволив виявити, застосування яких типів озброєння найчастіше призводило 

до акутравматичного ураження, а також систематизувати інформацію щодо 

отримання акутравми в реальних бойових умовах. 

Перш за все ми визначили, наскільки це було можливо, характер уража-

ючого впливу озброєння, використання якого призвело до розвитку акутравми 

у 480 обстежених нами бійців з акутравмою, в тому числі у кожній з виділених 

груп (за типом аудіометричної кривої) [10]. Проведені дослідження дозволили 

виявити таке.  

Обстежені нами бійці отримували ураження під час обстрілів реактивної 

(частіше установки залпового вогню БМ-21 «Град») та важкої артилерії (в т.ч. 

пушок-гаубиць Д 30, пушок танку калібру 122 мм, САУ 122 мм, 152 мм), у бо-

йових зіткненнях з використанням мінометного озброєння (калібру 82 та 120 

мм) та гранатометів (РПГ- 7В, РПГ 16, РПГ-22, АК-РПГ 7, ГП 25 та ін), куле-

метів (ДШК 12.7 мм, ПКМ 7.62 мм) та озброєння БМП 2 (2А42-30мм), з вико-

ристанням стрілецької зброї (АК, АКС-74, СВД-16 та ін.).  

Слід зазначити, що ізольоване ураження від окремого типу озброєння 

зустрічається рідко – переважно при пострілах з гранатомету РПГ -7, РПГ-22, 

розривах мін, наприклад. Часто хворі відмічають кілька типів вражаючого аге-

нту – наприклад, розрив міни та підрив бойових машин з послідуючим артоб-

стрілом. Взагалі в ході боєзіткнення буває важко виділити один уражаючий 

агент, накладання ефекту від дії різної зброї створює умови для більш вираже-

ного ураження структур слухової системи внаслідок акубаротравми. Часто дія 

інтенсивного звуку і змін тиску різних характеристик посилюють один одного, 

створюючи потужний руйнівний вплив на слухову систему людей. Тому виді-

лення основного озброєння, що викликало акутравму у обстежених нами вій-

ськовослужбовців у багатьох випадках до деякої міри умовне – за основним, 
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найбільш вираженим чинником. 

Отже, за нашими даними, найбільш поширеним було ураження при пострі-

лах з гранатометів (РПГ 22, РПГ 7, РПГ16 (28,8%); вибухах мін (82 мм, 122 мм) 

(21,9%),застосування стрілецького озброєння (з АК, АКС -74, СВД-16 та ін.) 

(18,5%). Комбіноване ураження різними видами озброєння мало місце у (12,04%). 

Причому, серед різних видів зброї, що застосовується зараз під час гибрідної вій-

ни, найбільший травмуючий ефект на орган слуху спостерігається при обстрілах з 

тяжкої артилерії САУ 122мм, 152 мм; пушок-гаубиць; вибухах мін 120, 122 мм, 

мінометних та гаранатометних обстрілах, при стрільбі бійцями з РПГ 7, РПГ 22. 

Саме мінометні (31,2%), гранатометні (19,1%) обстріли та задіяння тяжкої артиле-

рії (10,4%) викликали найбільш тяжкі ураження слухової системи. 

Ми провели аналіз обставин отримання акутравми у реальних бойових 

умовах в залежності від типу аудіометричних кривих (див. розділ. 3.1). У 1 

групі акутравма була отримана переважно у боєзіткненні з використанням 

стрілецької зброї, мінометного та гранатометного обстрілу та стрільби з грана-

томета. 2 тип аудіограм спостерігався після пострілів з РПГ 22, АК-РПГ, ПКМ, 

АКС-74; частина хворих відмітили ураження після застосування кількох видів 

озброєння. Найчастіше 3 тип кривих відмічався після обстрілів з установок 

«БН21-ГРАД», тяжкої артилерії, розриву мін (82мм, 120 мм), комбінованих 

уражень внаслідок пострілів з гранатометів РПГ 7, РПГ 22 та обстрілів з 

«ГРАДів» та вибухів мін. Серед зброї, яка спричинила розлади слухової функ-

ції у пацієнтів 4 групи найчастіше відмічалися розриви мін - МОН 50 та міни 

122мм, обстріли з пушок- гаубиць Д30, пушок танку 122, САУ -122,152 мм, 

реактивної артилерії, мінометних та гранатометних обстрілів, при пошко-

дженні бойових машин внаслідок обстрілів, комбіноване ураження. У бійців 5 

групи частіше акутравма виникала після пострілів з РПГ 7, РПГ 16, міномет-

ного та гранатометного обстрілу, використання тяжкої артилерії. Хворі 6 гру-

пи частіше потрапляли під мінометний обстріл, стріляли з ДШК 12.7, ПКМ 

7.62 та РПГ 22. 

При аналізі обставин отримання акутравми бійцями з однобічними ура-

женнями слухової системи виявилося таке. Серед однобiчних порушень слу-
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хової функції при акутравмі переважають пострiли з РПГ 22, АК, АКС-74, 

ураження від розриву мiн - МОН 50, гранатометні обстріли. Зауважимо, що 

при однобічних порушеннях деякі хворі (гранатометники) зазначали, що це 

сталося під час пострілів бійцями поряд з ними одразу після виконання пострі-

лів самими бійцями (ураження відбувалося зліва). 

Отже, ступінь ураження слухової системи та тип аудіометричної тональ-

ної кривої у пацієнтів з акутравмою, отриманою у зоні бойових дій, знаходить-

ся у певній залежності від характеру уражаючого впливу звуків високої інтен-

сивності та обставин отримання травми. 

Нами також було проведене дослідження обставин і умов отримання 

акутравми у пацієнтів з урахуванням ступеня порушення слухової функції.  

 Результати такого аналізу обставин (умов) отримання акутравми в зоні 

бойових дій, наведено в таблиці 5.2.1 та на рис.5.2.1, 5.2.2, 5.2.3 та 5.2.4.  
  

          Таблиця 5.2.1  

Обставин (умови) отримання акутравми осіб,  
постраждалих в зоні проведення бойових дій, % 

Умови отримання акутравми, застосоване 
озброєння, супутні ураження 

Групи хворих 
1 2 3 

Тип озброєння 
бійця 

артилерист (тяжка та реактивна 
артилерія) 18,5 7,7 4,5 

гранатомет 
(стрілок РПГ та ін.) 15,4 7,7 13,6 

стрілецька зброя 61,5 78,5 63,6 
танкіст 3,0 1,5 4,5 

кулеметник 4,6 4,6 - 

Обстріл 

тяжка артилерія 16,9 26,1 31,8 
міномет 56,9 78,5 63,6 

гранатомет 35,4 24,6 13,6 
реактивна артилерія 7,7 10,7 13,6 

Бойове  
зіткнення 

стрілецька зброя 23,0 21,5 4,5 
гранатомет (РПГ і т.і.) 56,9 58,5 63,6 

артилерія, 
реактивна артилерія 15,4 44,6 31,8 

Супутні 
ушкодження 

поранення 9,2 6,2 9,1 
контузія 56,9 58,5 81,8 

політравма  4,6 4,5 
ЧМТ 15,4 20,0 27,3 
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Аналіз обставин, у яких військовослужбовцями було отримано акутрав-

му, показав, що найчастіше це відбувалося під час активних бойових дій та об-

стрілів. За типом озброєння самих бійців в трьох групах переважали військо-

вослужбовці, які використовували стрілецьку зброю (61,5 % в першій групі , 

78,5 % - в другій та 63,6 % - в третій). Отримані дані щодо типу озброєння, яке 

використовувалося самими військовослужбовцями під час отримання акутра-

вми представлено на рис. 5.2.1. 

 

 
 

Рис. 5.2.1. Тип озброєння, яке використовувалося самим військовослуж-

бовцем на час отримання акутравми 

 

 

При бойовому зіткненні найчастіше причиною виникнення акутравми 

було застосування гранатометів (насамперед, РПГ): в першій групі – (56,9 %), 

в другій – (58,5 %), в третій – (63,6 %) випадків. Наочно аналіз застосування 

озброєння під час бойового зіткнення, яке призвело до отримання акутравми у 

обстежених нами військовослужбовців, представлений на рис. 5.2.2. 
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Рис. 5.2.2 Зброя, використання якої під час бойового зіткнення призвело 

до акутравматичного ураження. 
 

Під час обстрілу найбільш часто акутравматичні ураження спричиняли 

мінометні (56,9 % в першій, 78,5 % в другій та 63,6% випадків в третій групі), 

гранатометні (35,4 % в першій, 24,6 % в другій та 13,6% випадків в третій гру-

пі) обстріли та застосування тяжкої артилерії (16,9 % в першій, 26,1 % в другій 

та 31,8% випадків в третій групі). Ці дані представлені на рисунку 5.2.3. 

 

 
Рис. 5.2.3 Характер обстрілів, при яких переважно була отримана акут-

равма. 
 
Отже, найчастіше акутравматичне ураження слухової системи виникало 

при використанні мінометів, гранатометів та артилерії. 
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При аналізі застосованого озброєння окремо по кожній з груп, виявилось 

таке. В першій групі (з легкими порушеннями слуху) найчастіше бійці підда-

валися впливу у бойових зіткненнях з використанням гранатомету (56,9%) та 

стрілецької зброї (23,0%), а під час обстрілів – з використанням мінометів 

(56,9% випадків), гранатометів (35,4%) та тяжкої артилерії (16,9 %). В другій 

групі причиною виникнення акутравми найчастіше були: при бойовому зітк-

ненні гранатомети (58,5%), артилерія (44,6%) та стрілецька зброя (21,5%), при 

обстрілах – міномети (78,5%), тяжка артилерія (26,1 %) та гранатомети (24,6% 

випадків). Для третьої групи (з тяжкими втратами слуху) основними причина-

ми розвитку акутравми виявилися в умовах активного боєзіткнення гранато-

мети (63,6%) та артилерія (31,8%), а під час обстрілів - міномети (63,6%) та 

тяжка артилерія (31,8 %). Зауважимо, що під час мінометного та гранатомет-

ного обстрілу та стрільби з гранатомету потужність короткочасних звуків ся-

гає до 137 дБ і вище, а при застосуванні артилерії - від 130 до 157дБ і вище. 

Отже, найбільш тяжкі ураження слухової системи викликають застосування 

мінометів, гранатометів та тяжкої артилерії.  

У обстежених нами бійців часто мали місце супутні ураження під час 

виникнення акутравми – контузійно-комоційний синдром (контузія), осколкові 

поранення, черепно-мозкові травми та ін., нерідко у поєднанні, тобто бійці 

отримували комбіноване ураження, та політравми. Аналіз таких травм показав, 

що найбільш часто акутравми поєднувалися з контузіями та черепно-

мозковими травмами, така закономірність зберігалася для всіх досліджуваних 

груп. Однак відсосток виявлення супутніх уражень в 3 групі, з більш тяжкими 

сенсоневральними порушеннями, був достовірно вищим. Так, в першій групі 

акутравма поєднувалась з контузіями в 56,9 % випадків та з черепно-

мозковими травмами - 15,4 %. В другій групі – з контузіями (58,5 % випадків), 

черепно-мозковими травмами (20,0 %); в третій – (81,8 %), черепно-мозкові 

травми – (27,3 %). Поранення, в т.ч. осколкові в першій групі мали місце у (9,2 

%) випадків, в другій - у (6,2 %), в третій – у (9,1 %) випадків. Більш наочно 

отримані дані зображені на рисунку 5.2.4. 
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Рис. 5.2.4. Супутні ураження, отримані військовослужбовцями разом з 

акутравмою в зоні проведення бойових дій 
  
 

 5.3. Обговорення отриманих даних 

 

При бойовій акутравмі відбуваються порушення і в рецепторних, і в 

центральних відділах слухового аналізатора, а також мають місце виражені 

екстраауральні прояви. Сенсоневральні порушення слуху при бойовій акутра-

вмі мають низку характерних особливостей ауральних та екстраауральних 

проявів за даними суб’єктивних та об’єктивних методів обстеження, які можна 

використати у диференційній діагностиці та вирішення експертних питань. 

Найбільш інформативними методиками для оцінки стану різних струк-

тур слухового аналізатора у пацієнтів з акутравмою, отриманою в зоні бойових 

дій, є суб’єктивна аудіометрія в повному обсязі (обов’язково ДП за методом 

Люшера, мовна аудіометрія, визначення характеристик суб’єктивного шуму, 

бажано високочастотна аудіометрія), реєстрація слухових викликаних потен-

ціалів СВП (коротко- та довголатентних), реєстрація отоакустичної емісії на 

частоті продуктів спотворення (DPOAE). Необхідно оцінювати стан вестибу-

лярної системи при акутравмі. 
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Найбільш інформативними методиками для визначення екстраауральних 

проявів у хворих з акутравмою, отриманою в реальних бойових умовах, є рео-

енцефалографія (РЕГ) та електроенцефалографія (ЕЕГ), що дозволяє оцінити 

функціональний стан церебральної гемодинаміки та біоелектричної активності 

головного мозку, відповідно. 

За даними комплексного клініко-інструментального обстеження нами 

було визначено найбільш інформативні, в тому числу об’єктивні, ознаки ура-

ження слухового і вестибулярного аналізаторів та екстраауральних змін при 

акутравмі в реальних бойових умовах. Такі критерії можуть бути застосовані 

для діагностики, в т.ч. ранньої і топічної, уражень слухової та вестибулярної 

систем, прогнозування перебігу та визначення тяжкості захворювання, оцінки 

ефективності лікувально-профілактичних заходів та вирішення експертних пи-

тань. До таких критеріїв належать, зокрема: підвищення порогів слуху на тони 

в області 4-8 кГц, а також 14 та 16 кГц; наявність і вираженість «акутравмати-

чного зубця», знижені ДП за методом Люшера в області 4 кГц; порушення ро-

збірливості мовного тесту, дискомфорт; характеристики суб’єктивного вушно-

го шуму – високочастотний, 5-10 дБ над порогом; знижена амплітуда та аси-

метрія АРВМ, дисоціація показників; реєстрація ОАЕ на частоті 4 кГц при від-

сутності реакції на інших; подовжені ЛПП ІІ, ІІІ, V та МПІ I-ІІІ та I-V КСВП та 

ЛПП «пізніх» компонентів ДСВП P2 і N2; збільшення ДСІ та зменшення Рі, 

утруднення венозного відтоку і різке зниження пульсового кровонаповнення в 

обох системах мозкового кровопостачання, наявність атонічної кривої та не-

стійкого тонусу мозкових судин за даними РЕГ; перерозподіл основних ритмів 

ЕЕГ в напрямку збільшення відсоткового вмісту бета ритму та повільних тета- 

і дельта-хвиль, водночас зменшення вмісту альфа активності, подразнення діе-

нцефально-стовбурових та медіобазальних структур головного мозку; наяв-

ність центральної вестибулярної дисфункції за даними вестибулометрії. 

 Аналіз обставин отримання акутравми в бойових умовах дозволив нам 

визначити типи озброєння, які найчастіше призводять до акутравматичного 

ураження слухової системи. За нашими даними, найбільш небезпечними для 
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розвитку бойової акутравми є використання мінометів та гранатометів під час 

обстрілів та бойового зіткнення, а також обстріл тяжкої артилерії. Зауважимо, 

що РПГ (особливо РПГ-16 та РПГ-22), виявився найбільш небезпечною збро-

єю для слухового аналізатора, використання його призводить до ураження 

слухової системи як в умовах бойового зіткнення, так і під час обстрілу, та у 

випадку застосування його самим військовослужбовцем. При стрільбі з РПГ 

потужну дію звуку і ударної хвилі відбувається безпосередньо біля органа 

слуху – стрілок тримає гранатомет на плечі. В умовах частого нехтування за-

собами індивідуального захисту під час пострілу стрілок отримує потужний 

уражаючий вплив акубаротравму. Отже,така зброя небезпечна і для самого 

стрілка, і для його супротивника. 

Застосування об’єктивних методів обстеження у пацієнтів з акутравмою, 

отриманою в зоні бойових дій, має велике значення в плані топічної та дифе-

ренційної діагностики сенсоневральних порушень слухової функції, визначен-

ня та об’єктивізації тяжкості перебігу захворювання, його прогнозування, ви-

рішення експертних питань, а також оцінки ефективності лікувально-

профілактичних заходів. 
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РОЗДІЛ 6 

НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ВЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМ  

З СЕНСОНЕВРАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ СЛУХУ ВНАСЛІДОК  

АКУБАРОТРАВМАТИЧНОГО УРАЖЕННЯ В ЗОНІ БОЙОВИХ ДІЙ 

 

6.1. Загальні принципи лікування сенсоневральних порушень слуху у 

осіб, які зазнали акутравму під час бойових дій 
 

Нами було систематизовано загальні принципи лікування осіб, які отрима-

ли акутравму в реальних бойових умовах [152, 156, 157, 161, 162, 283]. 

У хворих з акутравмою, які отримали акутравму в зоні проведення бойових 

дій поряд з ураженням різних відділів слухової і вестибулярної систем, спостері-

гаються виражені екстраауральні порушення, особливо, з боку вестибулярної си-

стеми, ЦНС та мозкового кровообігу, що визначає і підходи до лікування таких 

хворих. 

Урахування даних різних методів комплексного обстеження дозволяє на-

дійно, детально і повно діагностувати порушення у різних відділах слухового 

аналізатора та оцінити вираженість екстраауральних проявів, сприяє цілеспрямо-

ваному призначенню комплексного лікування хворим з акутравмою, отриманою 

в зоні бойових дій, що підвищує 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. 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, які отримали акутравму в зо-

ні бойових дій, часто спостерігалася повторна акутравма і вони потрапляли до 

нас на обстеження після багаторазового уражаючого впливу звуків високої інте-

нсивності. Не можна виключити, у такому разі, можливість «накладання» ефекту 
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від кожної наступної акутравми, що обумовлює значне ураження структур слу-

хового аналізатора та виражені екстраауральні прояви. Такі випадки однозначно 

більш тяжко піддаються лікуванню.  

У 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. На-

самперед це ноотропи, судинні препарати, метаболічної дії. Однак, є певні особ-

ливості їх застосування. Наприклад, в гострому періоді взагалі протипоказане 

застосування ноотропів, а надалі їх застосування доцільне у невеликих дозах; 

спазмолітичні препарати слід призначати з обережністю, зважаючи на ризик кро-

вотеч, тощо. 

Докладно і систематизовано запропоновані заходи медикаментозної тера-

пії, які застосовуються для лікування пацієнтів з сенсоневральними порушення-

ми слуху внаслідок акутравми, отриманої в реальних бойових умовах, представ-

лено у табл.6.1.1.          

 

          Таблиця 6.1.1 

Засоби медикаментозної терапії, які застосовуються для лікування  
сенсоневральної приглухуватості при акутравмі, отриманій в зоні бойових дій 

Дезінтоксікаційна, кровоспинна та протишо-
кова терапія. Невідкладна допомога.  
 
L–лізина есцинат в/в крапельно 5-10мг №1-3 
на 50-100 мл фізіологічного розчину 
 
 
Дексаметазон 4-8 мг в/м або в/в крапельно на 
200.0 фізіологічного розчину №1-3 
 
Вітамін С (аскорбінова кислота) 5% 2.0 
в/в крапельно на 5% або в/в струменево на 
20.0 40% розчині глюкози (за умови нормаль-
них рівнів цукру в крові), якщо не можна ви-
ключити підвищеного рівня глюкози крові - 
вітамін С 5% 2.0 в/м 

При наявності показів з цих заходів почина-
ється курс лікування на перших етапах 
 
Протинабрякова дія, знижує тиск ліквору. 
Протипоказаний при ризику кровотеч, висо-
кому АТ 
 
Протинабрякова, протизапальна дія. Ефектив-
ний лише у перші дні після акубаротравми, 
показаний при наявності ознак баротравми 
 
Дегідратуюча, дезінтоксикаційна, адаптогенна 
дія 
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Продовження табл. 6.1.1 
 
Цинарізин 1 т. 3 рази на день 3-4 тижні 
Може викликати сонливість! 

При судинних порушеннях, запамороченні, 
центральних вестибулярних дисфункціях (що 
часто спостерігається у постраждалих з акут-
равмою). Покращує діяльність регуляторних 
центрів ЦНС, зменшує тонус судин головного 
мозку і знімає їх спазм, зменшує запаморо-
чення, підвищує стійкість тканин до гіпоксії. 
Окрім безпосереднього впливу на судини го-
ловного мозку та реологічні властивості крові 
має ще і антигістамінний, протинабряковий та 
заспокійливий ефект. Покращує і коронарний 
кровообіг та функцію вестибулярного аналіза-
тора, нормалізує біоелектричну активність 
головного мозку, зменшує шум у вухах. 

Вінпоцетин 1 т. 3 рази на день 3-4 тижні або 
в/в крапельно повільно на фізіологічному ро-
зчині 2.0 або 4.0 на 200.0 фіізіологічного роз-
чину №5-7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ніцерголін 10 мг 1 т. 3 рази на день 3-4 тижні 

Судинні порушення, утруднення венозного 
відтоку 
 Розширює судини головного мозку, посилює 
його кровообіг, насамперед покращує веноз-
ний відтік; поліпшує постачання мозку кис-
нем, 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. Покращує реоло-
гічні властивості крові, дещо знижує систем-
ний артеріальний тиск, має антиоксидантну 
дію, підвищує стійкість нейронів до гіпоксії. 
має нейропротекторну дію. Ефективний при 
утрудненні церебрального венозного відтоку, 
запамороченні, вегетативних симптомах.  
 
Покращує як мозковий, так і периферичний 
кровообіг, знижує тонус мозкових і перифе-
ричних судин, дещо знижує системний арте-
ріальний тиск, зменшує цереброваскулярний 
опір, інгібує агрегацію тромбоцитів. Активує 
обмін речовин в головному мозку, справляє 
стабілізуючу дію на активність ЦНС, покра-
щує когнітивні функції. Має нооторопну та 
нейропротекторну дію, сприяє покращенню 
трофіки тканин, стимулює енергетичний об-
мін. 

Ендауральний ультрафонофорез з гепарином 
№10 на уражене вухо.  
Інтенсивність ультразвукових коливань у 
практиці лікування зазвичай становить 0,2 – 
0,4 Вт/см2, час експозиції 5 хвилин, курс 10-
12 процедур. Ультрафонофорез можна засто-
совувати як зовнішньо (черезтканнино на бі-

Є дуже ефективним в гострому періоді та при 
прогресуванні СНП. Завдяки УФФ лікарські 
засоби глибоко проникають у тканини і забез-
печується висока концентрація наближено до 
структур слухового аналізатора. Ці препарати 
покращують циркуляцію крові у судинах ма-
лого діаметру, які живлять внутрішнє вухо. 
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лявушну область), так і ендоаурально за до-
помогою спеціальних випромінювачів.  

Крім того є власний безпосередній вплив фі-
зичного методу, який покращує мікроцирку-
ляцію і трофіку тканин у обраній ділянці. 

АТФ 1,0 або 2,0 в/в №10-20  
1,0 при нормальному та зниженому АТ,  
2,0 – при підвищеному АТ 

Метаболічний вплив, судинна дія 
АТФ (аденозинтрифосфорна кислота) є скла-
довою частиною організму людини і тварин, 
бере участь у багатьох процесах обміну речо-
вин. Вона забезпечує стійке й тривале зни-
ження тонусу судин, посилює мозковий і ко-
ронарний кровообіг, збільшує кровонапов-
нення судин внутрішнього вуха. Це універса-
льний носій і джерело енергії, необхідної для 
клітинного метаболізму.  

Заспокійливі засоби (препарати валеріани, 
м’яти, меліси, пасифлори, хмелю та ін..) Важ-
ливо призначати курс не менше 3-4 тижні  
На перших етапах може бути доцільним при-
значення транквілізаторів. В подальшому ці 
препарати можуть бути призначені невроло-
гом 

Показані практично у кожному випадку, за 
необхідності більш дієві спеціальні препарати 
призначаються психоневрологом 

Мельдоній 
Ін’єкції в/м або в/в № 5-10, або у капсулах 
250-500мг 10-14 днів 
Може викликати зміни АТ, частіше зниження, 
підвищити ЧСС! 

Препарат добре зарекомендував себе у випад-
ках виснаження (фізичного та емоційного), 
підвищує здатність організму витримувати 
значні навантаження. 

Вітамін С (аскорбінова кислота) 5% 2.0 
в/м № 10-20, в/в крапельно на 5% 200,0 № 3-5 
або в/в струменево на 20.0 40% розчині глю-
кози № 5-10 (за умови нормальних рівнів цук-
ру в крові) 

Має як загальнотонізуючий, так і дезінтокси-
каційний ефект. Також підвищує пружність 
судинної стінки, ефективний при зниженому 
тонусі, атонічних станах судин та зниженому 
АТ 

Препарати, які нормалізують АТ  
 

Важливо підтримувати нормальні показники 
не лише при артеріальній гіпертензії, але і при 
гіпотонії та у осіб з лабільним АТ, ВСД. 

Спазмолітичні препарати (при наявності спа-
зму та значно підвищеного тонусу мозкових 
судин). 
 
Папаверин 2% 2.0 в/м № 3-7 (до 10) 

Оскільки, на відміну від СНП іншого ґенезу, у 
значної частни постраждалих у зоні прове-
дення АТО з акутравмою спостерігається 
зниження тонусу мозкових судин, часто - на 
фоні низького АТ, атонічна крива, без обсте-
ження і підтвердження наявності спазму чи 
підвищення тонусу цей пункт не застосову-
ється. Також у випадку ризику кровотечі су-
диннорозширюючі препарати протипоказані. 

Гіпербарична оксигенація 5-10 сеансів по 40 
хвилин 
 

Є позитивний досвід застосування. Адапто-
генна дія, тонізуючий вплив на метаболічні 
процеси; регулюючий вплив на ЦНС, зокрема, 
глибокі структури головного мозку. 

 

Зауважимо, що нерідко пацієнти потрапляють на спеціалізоване обстежен-

ня уже після закінчення проходження лікування у інших фахівців, коли власне 

було звернуто увагу на зниження слухової фунції. Це суттєво впливає на ефекти-
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вність лікування акутравматичного ураження слухової системи, оскільки втра-

чється час і розвиваються незворотні зміни у структурах слухового аналізатора.  

У випадку, коли при наданні медичної допомоги в зоні проведення бойо-

вих дій немає можливості застосування всіх діагностичних і лікувальних заходів, 

необхідно використовувати будь-які наявні засоби і застосовувати хоча б клініч-

ні методи огляду та збору анамнеза та прості, але цілеспрямовані, кроки по ліку-

ванню. При наявності підозр на можливу акубаротравму доцільно провести хоча 

б мінімальні аудіологічні обстеження, щойно з’явиться така можливість. Якщо 

вчасно не виявити порушення слуху і не вжити лікувально-профілактичних захо-

дів, можливий розвиток незворотних порушень у різних відділах слухового ана-

лізатора, прогресуючої СНП.  

Тому важливо надати цілеспрямовану допомогу пацієнтам з сенсоневраль-

ним порушенням слуху вже на перших етапах надання медичної допомоги пост-

раждалим з зони бойових дій. Що стосується конкретних лікувальних заходів, то 

певні дії можна здійснити навіть з мінімальним набором медикаментів. Безумов-

но, у разі необхідності, насамперед здійснюється невідкладна допомога - кровос-

пинна та протишокова терапія, протинабрякові заходи, дезінтоксикація та ін.. 

Поряд з тим, за можливості, ми рекомендуємо на першому етапі на підставі хоча 

б опитування, вимірювання АТ та загальноклінічного обстеження, прийняти рі-

шення про застосування таких препаратів:  

1. L-лізина есцинат в/в крапельно 5-10мг №1-3 на 50-100 мл фізіологічно-

го розчину 

2. Дексаметазон 4-8 мг в/м або в/в крапельно на 200.0 фізіологічного роз-

чину №1-3 

3. Вітамін С (аскорбінова кислота) 5% 2.0 в/в струменеві № 3-5 (до 10 на 

курс) на 40% розчині глюкози (при нормальному рівні цукру крові) Якщо не мо-

жна виключити підвищеного рівня цукру крові - вітамін С 5% 2.0 в/м №3-5 (до 

15-20 на курс) 

4. Мельдоній 10% 5.0 № 3-5 в/м або в/в (не застосовувати при зниженому 

АТ, може підвищити ЧСС) 
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5. цинаризин 1т х 3 рази/день 3-4 тижні 

6. Вінпоцетин 2.0 або 4.0 в/в крапельно повільно на 200.0 фізіологічного 

розчину № 3-5 або 1 т. 3 рази на день 3-4 тижні  

7. Пірацетам 5,0 в/м № 5-10 при відсутності ознак ЧМТ, епісимптомів, 

тяжкої контузії, вираженого збудження. 

8. Папаверин 2% 2,0 в/м при наявності значного підвищення тонусу су-

дин, спазму № 3-5 

9. Нормалізація АТ 

10. Заспокійливі засоби 

11. Якщо має місце кровотеча, виділення рідини з вуха – запобігти потрап-

лянню бруду, води, оскільки можливий розрив барабанної перетинки. Запобіган-

ня розвитку інфекції, уникнення запалення. Можливе застосування антибіотиків 

12. Якщо є виражена вестибулярна дисфункція – забезпечити лежаче по-

ложення, спокій. При виражених проявах (запаморочення, нудота, можливо, 

блювота, порушення координації) розглянути питання про призначення бетагіс-

тінів у дозі 8-16 мг (наприклад, бетасерк, та ін..) 

Це прості заходи, які можуть запобігти значному ураженню слухового ана-

лізатора 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 крово-

течі, тяжких травм, в т.ч. черепно-мозкових, тощо.  

Звісно, це не означає, що всім бійцям слід призначати однакове лікування, 

але з запропонованого переліку можна обрати призначення за показаннями і мо-

жливістю. Також слід наголосити, що у випадку поранення, політравм та наявно-

сті супутньої патології лікування обов’язково має бути узгодженим з фахівцями 

інших спеціальностей і враховані протипоказання та взаємодія лікарських засо-

бів. 

У разі неможливості хоча б мінімальної оцінки стану пацієнта на 1 етапі 

можна рекомендувати як підтримуючі базові заходи: дексаметазон 4-8 мг в/м; 

вітамін С 5% 2.0 в/м; вінпоцетин таб.; цинаризин таб.; заспокійливі (сибазон 
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0,5% 2,0 в/м або гідазепам 0,002 таб.). Це набір засобів, які мають менше факто-

рів для протипоказань, відносно безпечно можуть застосовуватись у випадку від-

сутності 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 за показом ноотро-

пів, судинних препаратів, фізметодами та ін. (див. табл. 6.1.1). 

На жаль, сенсоневральні порушення слуху при акутравмі дуже тяжко під-

даються лікуванню. Часом мова іде лише про зупинку прогресування процесу, 

зменшення гостроти неприємних симптомів. На нашу думку, корекція порушень 

слухової функції має бути включена до програм реабілітації постраждалих з аку-

травмою, отриманою в зоні бойових дій, оскільки такі порушення хоч і не загро-

жують життю, але негативно впливають на якість їх життя.  

Своєчасне виявлення груп ризику, осіб, які більш чутливі до впливу поту-

жних звуків може допомогти уникнути значного акутравматичного ураження 

слухової системи. В цьому плані ефективне проведення оцінки індивідуальної 

чутливості слухової системи військовослужбовців до звукового навантаження на 

підставі аналізу даних комплексного інструментального обстеження. В ході дос-

ліджень професійної приглухуватості «шумового» ґенезу визначено певні озна-

ки, що свідчать про вразливість слухової системи до впливу шуму, які цілком 

можна застосовувати у випадку акутравми. Також більш чутливими до акутрав-

ми 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 підвищена можливість контакту зі звуками високої інтенсивності. 

Також ефективним може бути використання індивідуальних засобів захис-

ту (тактичних навушників, берушів, шоломів і т.і.) хоча б там, де це можливо – 

артилеристи, гранатометники, танкісти та ін. Очевидна також необхідність роз-
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робки певних специфічних профілактичних підходів з урахуванням особливос-

тей застосування різних типів озброєння. Розробка таких заходів потребує пода-

льших досліджень у цьому напрямку. 

Слід враховувати також, що пацієнтам з явищами ФУНГ протипоказаний 

контакт зі звуками високої інтенсивності, оскільки існує ризик значного ушко-

дження слухової системи і швидкого прогресування СНП. Тому такі пацієнти під 

час лікування потребують режиму тиші, а після лікування їм протипоказано зна-

ходитися у шумній обстановці, слід уникати контакту з потужним звуковим 

впливом. 

Виявлення випадків тяжкого перебігу, визначення чітких критеріїв прогре-

сування 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 спостерігалися зміни в стовбуромозкових та лімбіко-

ретикулярних структурах слухового аналізатора за даними КСВП і ДСВП, а та-

кож випадки, де на ЕЕГ мають місце зміни в діенцефально-стовбурових та меді-

обазальних відділах головного мозку, особливо на фоні зниженої його біоелект-

ричної 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 три-

вале комплексне цілеспрямоване лікування з урахуванням якомога більшої кіль-

кості факторів. Звичайно, особливої уваги потребують постраждалі з поєднаними 

ураженнями, пораненнями, депресивними станами, ПТСР, супутніми захворюва-

нями. Менша ефективність лікування у пацієнтів з повторною акутравмою.  

Отже, питання ранньої діагностики, лікування і профілактики, а також осо-

бливості надання медичної допомоги на етапах при бойовій акутравмі є актуаль-

ним і потребує втілення і подальшого вдосконалення. Своєчасно розпочате ціле-
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спрямоване 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 бойових дій, а у низці випадків – покращи-

ти слухову функцію у даної категорії хворих. 

Постраждалим у зоні проведення бойових дій, які отримали бойову акутра-

вму слід якомога швидше призначати цілеспрямоване лікування. Лікування паці-

єнтів, що отримали акутравму в зоні бойових дій, має бути комплексним з ураху-

ванням даних інструментальних обстежень, тому бажано таких постраждалих за 

можливості спрямовувати на вищі рівні надання медичної допомоги.  
 

 

6.2. Зміни найбільш інформативних основних показників комплексно-

го клініко-інструментального обстеження військовослужбовців з бойовою 

акутравмою в динаміці лікування 

 
Нами було проведено аналіз результатів лікування осіб, які отримали акут-

равму в реальних бойових умовах [147, 157, 161, 162]. 

Відомо, що перцептивні (сенсоневральні) порушення слуху, особливо ви-

ражені у значному ступені, дуже складно піддаються лікуванню. Однак рання 

діагностика і своєчасне застосування лікувально-профілактичних заходів у бага-

тьох випадках може попередити розвиток тяжких форм сенсоневральної приглу-

хуватості.  

Проведене нами дослідження за допомогою комплексних клінічних та ін-

струментальних обстежень сенсоневральних порушень слуху при акутравмі, 

отриманій в зоні проведення ООС, дозволили визначити найбільш інформативні 

показники, що характеризують порушення у різних відділах слухового аналіза-

тора у таких хворих. Аналіз результатів комплексного ґрунтовного обстеження 

дозволив нам визначити найбільш інформативні ознаки ауральних та екстраау-

ральних змін і у подальшому сформувати перелік найбільш значущих діагности-

чних маркерів для визначення тяжкості захворювання, прогнозування перебігу та 
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оцінки ефективності лікування. Саме ці показники ми досліджували у пацієнтів з 

бойовою акутравмою до та після лікування.  

 Нами було проаналізовано скарги військовослужбовців з акутравмою до та 

після комплексного лікування. Звичайно, найбільш інформативними є результати 

комплексного аудіологічного обстеження, особливо дані об’єктивних методів 

дослідження. Однак, це не зменшує роль клінічних досліджень – ретельного ана-

лізу скарг хворих, даних анамнезу та лор-огляду. Найчастішими і найбільш ви-

раженими у обстежених нами хворих з акутравмою були скарги на: зниження 

слухової функції (100 %), суб’єктивний вушний шум (96,1 %), головний біль 

(91,4 %), тяжкість у голові (53,3 % випадків), періодичну закладеність вух (81,9 

%), запаморочення (85,7 %), порушення рівноваги, координації (36,1 %). (табл. 

6.2.1). Після проведеного нами лікування більшість з досліджуваних скарг були 

менш вираженими або зменшувалась іх частота, по деяких позиціях - достовірно.  

 

         Таблиця 6.2.1.  

Найбільш характерні скарги у хворих з акутравмою,  
отриманою в зоні проведення бойових дій до та після лікування, % 

Скарги До лікування Після лікування, % 
Зниження слуху 100 93,3 
Суб’єктивний вушний шум 96,1 65,7* 
Періодична закладеність вух 81,9 27,6** 
Погана переносимість гучних звуків 68,6 41,9 
Відчуття важкості в голові 53,3 25,7* 
Головний біль 91,4 53,3* 
Запаморочення 85,7 62,8 
Порушення координації, рівноваги 36,1 15,2* 
Порушення сну 92,4 43,8* 
Підвищена дратівливість 76,2 59,0 
 

Примітка: * - Р<0,05; **- Р<0,01 величини достовірно відрізняються між собою. 
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               Таблиця 6.2.2 

Середньостатистичні показники сприйняття слуху на тони у досліджуваних групах хворих,  
які отримали акутравму в зоні проведення бойових дій та у осіб контрольної групи (дБ) 

Групи  
хворих 

Показники сприйняття слуху, дБ 

Частота, кГц 

0,125 0,25 0,5 1 2 3 4 6 8 9 10 11 12 14 16 

К 5,5±0,4 5,8±0,3 6,3±0,5 6,7±0,5 6,9±0,7 7,1±0,5 7,5±0,6 7,7±0,5 7,8±0,6 8,5±0,7 8,9±0,7 10,8±0,8 12,1±0,7 12,9±0,7 14,5±0,6 

До  
лікування 

5,92± 
0,72 

5,88± 
0,69 

5,96± 
0,42 

6,94± 
0,58 

9,71± 
0,88 

23,95± 
1,59 

36,27± 
1,92 

42,98± 
2,56 

45,87± 
2,91 

51,32± 
2,85 

53,16± 
3,05 

63,89± 
3,45 

65,98± 
3,82 

79,58± 
3,42 

72,27± 
3,69 

Після  
лікування 

5,82± 
0,55 

5,76± 
0,32 

5,79± 
0,39 

6,02± 
0,48 

9,31± 
1,03 

16,45±1,5
1 

25,18±1,6
0 

33,29± 
2,05 

35,81± 
2,34 

41,93± 
2,56 

44,86± 
2,87 

51,05± 
2,59 

58,89± 
2,79 

64,92± 
3,59 

61,29± 
3,42 

t/p (K-1) 0,51 
P>0,05 

0,11 
P>0,05 

0,52 
P>0,05 

0,31 
P>0,05 

2,50 
P<0,05 

10,23 
P<0,01 

14,30 
P<0,01 

13,53 
P<0,01 

12,81 
P<0,01 

14,59 
P<0,01 

14,14 
P<0,01 

14,99 
P<0,01 

13,87 
P<0,01 

19,10 
P<0,01 

15,45 
P<0,01 

t/p (K-2) 0,47 
P>0,05 

0,09 
P>0,05 

0,80 
P<0,05 

0,98 
P>0,05 

1,94 
P>0,05 

5,88 
P<0,01 

1,6 
P>0,05 

2,05 
P<0,05 

11,59 
P<0,01 

12,60 
P<0,01 

12,17 
P<0,01 

14,85 
P<0,01 

16,27 
P<0,01 

14,22 
P<0,01 

13,48 
P<0,01 

t/p (1-2) 0,11 
P>0,05 

0,16 
P>0,05 

0,30 
P>0,05 

1,22 
P>0,05 

0,30 
P>0,05 

3,61 
P<0,05 

4,44 
P<0,01 

2,95 
P<0,05 

2,69 
P<0,05 

2,45 
P<0,05 

1,98 
P>0,05 

2,98 
P<0,05 

1,50 
P>0,05 

2,96 
P<0,05 

2,18 
P<0,05 
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Як видно з наведених в таблиці даних, після лікування найбільша позити-

вна динаміка була у скаргах на суб’єктивний вушний шум, головний біль, запа-

морочення, періодичну закладеність вух, погану переносимість гучних звуків, 

порушення сну. Так, суб’єктивний вушний шум до лікування відмічали 96,1 %, 

а після – 65,7 % обстежених нами хворих з бойовою акутравмою, що достовір-

но менше і свідчить про позитивний ефект лікування у напрямку зменшення 

проявів однієї з найбільш неприємних ознак СНП в плані якості життя.  

За даними суб’єктивної аудіометрії у обстежених пацієнтів з бойовою 

акутравмою після лікування відбувається покращення слухової функції, про що 

свідчить достовірне (Р<0,05; Р<0,01) зменшення середньостатистичних значень 

порогів слуху до тонів (табл. 6.2.2). 

 Порівнюючи показники тональної порогової аудіометрії конвенціональ-

ного (0,125-8) кГц діапазону частот досліджуваних груп військовослужбовців 

до та після лікування виявлена достовірна відмінність в показниках порогів 

слуху на тони, починаючи з 3 кГц (див. табл. 6.2.2).  Зауважимо, що найбільш 

виражене достовірне підвищення порогів слухової чутливості у обстежених на-

ми бійців з акутравмою відносно контрольної групи за даними тональної поро-

гової суб’єктивної аудіометрії спостерігається у області (4-8) конвенціонально-

го діапазону частот кГц та на усіх частотах розширеного (9-16) кГц діапазону. 

Так, до лікування пороги слуху до тонів 4, 6 та 8 кГц у пацієнтів з бойовою аку-

травмою склали 36,27±1,92; 42,98±2,56 та 45,87±2,91 дБ, а після - 25,18±1,61; 

33,29±2,05 та 35,81±2,34 дБ, що достовірно (P<0,01) менше. 

Більш наочно наведені дані представлені на рис. 6.2.1. 
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Рис. 6.2.1. Середньостатистичні пороги слуху на тони у обстежених груп 

хворих, які отримали акутравму в зоні проведення бойових дій (дБ) до та після 
лікування. 

 
 

Отже, при порівняльному аналізі показників тональної порогової аудіо-

метрії після проведеного лікування виявлено достовірне (P<0,05) покращення 

слухової чутливості до тонів в області (3-8) кГц в конвенціональному та в роз-

ширеному діапазонах частот.  

У обстежених нами пацієнтів з акутравмою до лікування спостерігались 

порушення розбірливості мовного тесту (найчастіше уповільнене зростання), у 

частини хворих мала місце наявність дискомфорту, в тому числі мовного нерід-

ко – без інших порушень розбірливості. Зауважимо, що у осіб з бойовою акут-

равмою дискомфорт та порушення розбірливості мови може спостерігатися і за 

відсутності виражених порушень слухової функції (певна дисоціація ознак). Пі-

сля проведеного лікування ці ознаки в більшості випадків були відсутні. 

Середньостатистичні пороги 50 % розбірливості тесту числівників Є.М. 

Харшака по кістковій та повітряній провідності і 100 % розбірливості словесно-

го тесту Г.І. Грінберга і Л.Р. Зіндера у осіб, які отримали акутравму в зоні ООС 

також були підвищеними, порівняно з контрольною групою, але достовірно не 
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відрізнялись від контрольних значень. У 32,3 % випадків мало місце уповільне-

не зростання розбірливості мовного тесту при збільшенні рівня звукового тис-

ку. Відмітимо, що після проведеного лікування наявність уповільненого зрос-

тання мовного тесту була виявлена у 19,1 % випадків.  

Що стосується ДП за методом Люшера, то на частоті 0,5 кГц вони не від-

різнялись достовірно від контрольних значень. Однак, на частоті 4 кГц ДП були 

достовірно зниженими у обстежених групах осіб відносно показників контро-

льної групи і склали (0,77±0,02) до лікування та (0,83±0,03) дБ після лікування, 

відповідно, що свідчить про позитивну динаміку лікування. 

На рис. 6.2.2. наведено приклад аудіограми бійця з акутравматичним 

ураженням слухового аналізатора в динаміці проведеного лікування. 

Нами було проведено аналіз середньостатистичних значень часових пока-

зників КСВП у осіб, які отримали акутравму в зоні проведення ООС до та після 

лікування. За нашими даними, у досліджуваних осіб з бойовою акутравмою до 

лікування має місце достовірна різниця в показниках ЛПП ІІ, ІІІ і V хвиль 

КСВП та міжпікових інтервалів ІІІ-V та I-V КСВП (табл. 6.2.3, 6.2.4). Виявлена 

достовірна відмінність в часових показниках КСВП у осіб обстежених груп в 

порівнянні з контрольною групою свідчить про порушення у функціонуванні 

стовбуромозкового відділу слухового аналізатора у військовослужбовців з бо-

йовою акутравмою. 
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Рис. 6.2.2. Дані суб’єктивної аудіометрії військовослужбовця з акутрав-

мою в динаміці лікування. 

 

 

В динаміці проведеного лікування відбулося скорочення часових харак-

теристик КСВП, що свідчить про покращення функціонального стану стовбу-

ромозкових характеристик слухового аналізатора, однак достовірними наші 

зміни були лише для ЛПП V хвилі та МПІ I-V КСВП (табл. 6.5.3 та 6.5.4). Так, 

ЛПП V хвилі КСВП до лікування становив 5,89±0,04 мс, а після лікування ско-

ротився до 5,72±0,03 мс (P<0,01). МПІ I-V КСВП становив (4,16±0,05) до ліку-

вання, а після (4,05±0,03) мс (P<0,05).  
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        Таблиця 6.2.3  

Часові характеристики латентних періодів піків хвиль КСВП у обстежених осіб, 
які отримали акутравму в зоні проведення ООС  

(1 – до лікування; 2 – після лікування) та осіб контрольної (К) групи 

Групи 
Часові характеристики латентних періодів піків хвиль КСВП, мс 

I II III IV V 

K  1,59±0,02 2,67±0,03 3,63±0,04 4,92±0,04 5,56±0,03 

1  1,72±0,04 2,83±0,04 3,86±0,05 5,14±0,04 5,89±0,04 

2  1,68±0,03 2,79±0,03 3,78±0,04 5,09±0,05 5,72±0,03 

t/p (K-1) 2,90 
P<0,05 

3,20 
P<0,01 

3,59 
P<0,01 

3,88 
P<0,01 

6,60 
P<0,01 

t/p (K-2) 0,93 
P>0,05 

0,94 
P>0,05 

0,94 
P>0,05 

0,95 
P>0,05 

0,96 
P>0,05 

t/p (1-2) 0,80 
P>0,05 

0,80 
P>0,05 

1,24 
P>0,05 

0,78 
P>0,05 

3,40 
P<0,01 

 

          Таблиця 6.2.4 

Часові характеристики міжпікових інтервалів КСВП у осіб з акутравмою,  
які перебували в зоні проведення ООС (1 – до лікування; 2 – після лікування)  

та осіб контрольної (К) групи 

Групи 
Часові характеристики міжпікових інтервалів КСВП, мс 

I-III III-V I-V 

K  2,11±0,03 1,91±0,02 3,97±0,04 

1  2,18±0,04 2,12±0,04 4,16±0,05 

2  2,14±0,04 2,08±0,05 4,05±0,03 

t/p (K-1) 1,40 
P>0,05 

4,96 
P<0,01 

2,96 
P<0,01 

t/p (K-2) 0,97 
P>0,05 

0,90 
P<0,05 

0,97 
P<0,05 

t/p (1-2) 0,70 
P>0,05 

0,62 
P>0,05 

2,88 
P<0,05 

Примітки:  
* - Р<0,05; **- Р<0,01 величини достовірно відрізняються від контрольних значень. 

 

Більш наочно ці дані представлені на рисунку 6.2.3. 
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Рис. 6.2.3. Середньостатистичні значення часових характеристик латент-

них періодів піків хвиль КСВП у бійців, які отримали акутравму в зоні прове-
дення ООС (1 – до лікування; 2 – після лікування) та осіб контрольної (К) групи 
        

 

Отримана достовірна різниця в показниках V хвилі та МПІ І-V КСВП в 

динаміці лікування свідчить про інформативність цього показника та доціль-

ність використання методу КСВП в процесі лікування бійців з СНП для визна-

чення функціонального стану стовбуромозкових структур та об’єктивної оцінки 

ефективності проведених лікувальних заходів. 

Всі обстежені нами військовослужбовці з акутравмою до лікування мали 

порушення у корковому відділі слухового аналізатора, виражені у різному сту-

пені. У більшості з них були виявлені зміни ЛПП «пізніх» компонентів ДСВП. 

У обстежених нами військовослужбовців з бойовою акутравмою мали місце 

подовження ЛПП компонентів ДСВП, а також «згладженість» і нечіткість заре-

єстрованих відповідей, наявність додаткових хвиль на кривих ДСВП. При ана-

лізі часових характеристик було виявлене достовірне збільшення середньоста-

тистичних значень ЛПП компонентів P2 і N2 ДСВП у обстежених бійців, які 

отримали акутравму в реальних бойових умовах, порівняно з контрольною гру-

пою (табл. 6.2.5). Причому для компонента N2 таке подовження ЛПП відносно 
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норми було достовірним як до, так і після лікування. Виявлені зміни об’єктивно 

підтверджують дисфункцію коркових та підкоркових структур слухового аналі-

затора у обстежених групах бійців.  

          Таблиця 6.2.5 

Латентні періоди піків компонентів ДСВП у осіб, які отримали акутравму  
в зоні проведення ООС (1 – до лікування; 2 – після лікування) та осіб  

контрольної (К) групи при іпсілатеральній звуковій стимуляції тоном 1 кГц 

Групи 
дослідження 

 ЛПП компонентів ДСВП, мс 

Р1 N1 Р2 N2 

K  52,3±2,5 110,9±3,1 165,7±2,8 252,5±3,6 

1  57,3±2,8 119,3±2,4 189,9±2,7 295,3±3,3 

2  55,5±2,7 115,2±2,2 179,6±2,8 282,2±3,2 

t/p (K-1) 1,33 
P>0,05 

2,14 
P>0,05 

6,22 
P<0,01 

8,76 
P<0,01 

t/p (K-2) 0,89 
P>0,05 

0,93 
P>0,05 

0,90 
P>0,05 

0,88 
P>0,05 

t/p (1-2) 0,46 
P>0,05 

1,25 
P>0,05 

2,64 
P<0,05 

2,84 
P<0,05 

 

Що ж стосується змін в динаміці лікування, то після проведеного ліку-

вання відбувається достовірне (P<0,05) скорочення ЛПП P2 і N2 ДСВП. Так, 

ЛПП компонентів P2 і N2 ДСВП до лікування становили (189,8±2,7) і 

(295,3±3,3); а після - (179,6±2,8) і (282,2±3,2) відповідно; при значенні в конт-

рольній групі (165,7±2,8) і (252,5±3,6) мс. 

Ці дані представлено на рис. 6.2.4 
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Рис. 6.2.4. Латентні періоди піків компонентів ДСВП у осіб, які отримали 

акутравму в зоні проведення ООС (1 – до лікування; 2 – після лікування) та осіб 
контрольної (К) групи при іпсілатеральній звуковій стимуляції тоном 1 кГц.  

 

Отримані дані підтверджують важливу роль оцінки стану стовбуромозко-

вих та коркових відділів слухового аналізатора за даними СВП в процесі ліку-

вання сенсоневральних порушень при акутравмі, отриманій у реальних бойових 

умовах, оскільки це дозволяє об’єктивізувати визначення ефективності прове-

дених лікувальних заходів.  

За даними імпедансної аудіометрії ми спостерігали зміни амплітуди 

АРВМ, як найбільш інформативного кількісного показника в динаміці лікуван-

ня пацієнтів, які отримали акутравму в реальних бойових умовах. При цьому 

спостерігалося достовірне (P<0,05) збільшення амплітуди АРВМ як при іпси- 

так і при контралатеральній стимуляції (рис. 6.2.5). Так, при іпсилатеральній 

стимуляції значання амплітуди АРВМ у обстежених хворих склало 0,116±0,003, 

а після лікування - 0,157±0,005 (t=7,03, P<0,01). При контра латеральній стиму-

ляції відповідні величини становили 0,115±0,002 та 0,161±0,005 (t=8,54 P<0,01).  
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Рис. 6.2.5. Середньостатистичні значення амплітуди АРВМ у пацієнтів з 

бойовою акутравмою до та після лікування. 
 

 

В результаті проведених досліджень даних ОАЕ на частоті продуктів спо-

творення у пацієнтів з бойовою акутравмою до лікування були отримані насту-

пні дані. Повна адекватна відповідь отоакустичної емісії по всьому частотному 

спектру не зареєстрована у жодного пацієнта. У більшості досліджуваних паці-

єнтів, у яких ОАЕ реєструвалася, був отриманий не повний, а лише частково 

позитивний тест. У 63,8 % хворих ОАЕ на частоті продуктів спотворення не 

реєструвалася на жодній з частот. Це свідчить про порушення функції завитки у 

таких хворих. Також відсутність реєстрації ОАЕ може свідчити про вираже-

ність порушень слухової функції. Адже відомо, що при значному підвищенні 

порогів слуху на тони (за даними різних авторів від 35 до 55 дБ) ОАЕ не реєст-

рується. Після проведеного лікування частково позитивний тест реєструвався у 

52,4 % пацієнтів. 

 Проведені дослідження свідчать про важливість визначення ОАЕ у паціє-

нтів з бойовою акутравмою. Це буде сприяти своєчасному виявленню рецепто-

рних порушень слухового аналізатора у таких хворих. В динаміці їх лікування 
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тест ОАЕ дозволить оцінювати відновлення функції зовнішніх волоскових клі-

тин у таких хворих. Поява реєстрації ОАЕ після лікування об’єктивно свідчить 

про покращення стану рецепторного відділу слухового аналізатора у хворих з 

бойовою акутравмою.  

Після проведеного лікування за даними вестибулометричного обсте-

ження у 60,9% бійців ООС відмічалося покращення показників післяоберталь-

ного ністагму та зниження ступеня тяжкості вестибулярної дисфункції, а саме у 

9,6% осіб – вестибулярна функція нормалізувалась, у 53,3% – із другого ступе-

ня тяжкості, перейшла в першу. Хворих з третім ступенем тяжкості порушення 

вестибулярної функції після лікування нами не визначено, хоча до лікування 

таких випадків було 9,6%. Таким чином, за даними експериментального ністаг-

му (обертальна проба по Барані) у жодного із бійців ООС норморефлексія та 

периферична вестибулярна дисфункція не були зареєстровані. 

 Результати вестибулометричного обстеження у пацієнтів з бойовою акут-

равмою до та після проведеного медикаментозного лікування представлені на 

рисунку 6.2.6. 

 

 
Рис. 6.2.6. Ступінь вираженості вестибулярної дисфункції у бійців ООС 

до та після лікування. 
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Отже, після лікування у понад половини бійців з акутравмою відмічалося 

достовірне покращення вестибулярних показників та зниження ступеня тяжко-

сті вестибулярної дисфункції. 

При якісній оцінці реограм обстежених хворих з бойовою акутравмою 

нами були виявлені порушення кровообігу головного мозку як в каротидній 

(FM), так і в вертебрально-базилярній (OM) системах. До початку лікування 

нормальні показники стану мозкового кровообігу за даними РЕГ не реєструва-

лася у жодного хворого з акутравмою. Лише у 16 % обстежених бійців ООС ми 

спостерігали підвищення тонусу мозкових судин з явищами ангіоспазму. Утру-

днення венозного відтоку мало місце в 69,5 % випадків в каротидній системі і в 

86,6 % – у вертебрально-базилярній. Серед досліджуваних хворих ми також ча-

сто реєстрували зниження тонусу мозкових судин (15,2%) та випадки атонічної 

кривої (22,8 %). Значною була частка пацієнтів з нестійким судинним тонусом 

зі схильністю до його підвищення (40,9 %) або зниження (18,1%) у обох систе-

мах мозкового кровообігу. Що стосується пульсового кровонаповнення, то у 

хворих на акутравму було зафіксовано (51,4 %) випадків його зниження в каро-

тидній системі і (77,1 %) в вертебрально-базилярному басейні. У вертебрально-

базилярній системі у бійців ООС також відмічалась асиметрія РЕГ-кривих 

(13,3%).  

Після лікування було відмічено покращання якісних показників РЕГ. В 

каротидній системі знизився процент реєстрації нестійкого судинного тонусу зі 

схильністю до його зниження до 12,3 % та випадків атонічної кривої до 2,8%. У 

хворих на бойову акутравму після лікування було зафіксовано також менше – 

32,3% випадків зниження пульсового кровонаповнення в каротидній системі. 

Зменшився процент асиметрії РЕГ - кривих (2,8 %) у обох системах мозкового 

кровообігу. (рис. 6.2.7). 
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Рис. 6.2.7. Якісні показники РЕГ вертебрально-базилярної системи у паці-
єнтів з бойовою акутравмою до і після лікування, % виявлення. 

 
 

Наявність виражених змін у мозковому кровообігу обстежених була підт-

верджена при аналізі кількісних показників РЕГ до та після лікування. У 

зв’язку з тим, що ми реєстрували різноспрямовані показники РЕГ щодо стану 

судинного тонусу, які були характерні як для підвищеного, так і зниженого то-

нусу мозкових судин, обстежені бійці ООС були розподілені на дві підгрупи: 

пацієнти, що мали підвищений тонус мозкових судин, та ті, які мали знижений, 

оскільки лікування цих груп пацієнтів (з підвищеним та пониженим тонусом 

мозкових судин) суттєво відрізняється. Підхід до лікування цих двох підгруп 

відрізнявся, а після лікування відбувалася нормалізація показників, що мала 

різне спрямування. Тому ми проаналізували до та після лікування найбільш ін-

формативні показники, що не залежали від тонусу судин – ДСІ та Рі. 

Аналіз кількісних показників РЕГ в каротидній та вертебрально-

базилярній системах у осіб, які отримали акутравму в реальних бойових умовах 

в динаміці лікування порівняно з контрольною групою (К) виявив таке (Рис 

6.2.8 та 6.2.9).  
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У обстежених хворих до лікування при порівнянні з показниками контро-

льної групи мали місце зміни тонусу мозкових судин та утруднення венозного 

відтоку, а також зниження пульсового кровонаповнення, як у каротидній, так і 

у вертебрально-базилярній системах. Про це свідчили зміни показників α, дик-

ротичного (ДКІ), діастоличного (ДСІ) і реографічного (Рі) індексів РЕГ-кривої 

у обох системах мозкового кровопостачання. При порівнянні між собою най-

більш інформативних показників РЕГ до та після лікування у хворих з акутрав-

мою в каротидній системі виявлено таке. В каротидній системі до лікування у 

хворих з акутравмою ДСІ дорівнював - (71,5±0,9) % і Рі - (0,75±0,04). Після лі-

кування, відповідні показники становили (63,4±0,8)% та (0,89±0,05), (t=6,73, 

P<0,01) та (t=2,19, P<0,05) (рис. 6.2.8).  
 

 
Рис. 6.2.8. Значення ДСІ в каротидній та вертебрально-базилярній систе-

мах у хворих з акутравмою до та після лікування і осіб контрольної групи. 
 

 

 До лікування у бійців ООС у вертебрально-базилярній системі реєстру-

ються наступні ДСІ дорівнював (75,1±0,6) % а Рі - (0,68±0,03). Після лікування 

у цих хворих у реєструвалось зменшення ДСІ до (68,2±0,4) % (t=9,57, P<0,01) та 

збільшення Рі до (0,82±0,03) (t=3,30, P<0,01) відповідно (рис. 6.5.9).  
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Рис. 6.2.9. Значення РІ в каротидній та вертебрально-базилярній системах 

у хворих з акутравмою до та після лікування і осіб контрольної групи. 
 

 

При цьому значення Рі, отримані як до, так і після лікування в обох підг-

рупах, свідчать про знижене кровонаповнення судин головного мозку у обсте-

жених бійців з акутравмою, отриманою в зоні ООС, особливо у вертебрально-

базилярній системі. 

Отже, у хворих з акутравмою мають місце виражені порушення у стані 

мозкового кровообігу, особливо у вертебрально-базилярному басейні. В проце-

сі проведеного нами лікування відбувається покращення або нормалізація пока-

зників церебральної гемодинаміки, про що свідчать достовірні зміни якісних і 

кількісних показників РЕГ. 

При аналізі результатів електроенцефалографії у військовослужбовців з 

бойовою акутравмою були виявлені відхилення від норми у функціональному 

стані ЦНС, виражені в різному ступені. В динаміці лікування відбувалося пок-

ращення показників, в значній мірі – достовірне. За якісними показниками піс-

ля лікування зменшувалися прояви десинхронізації та дезорганізації, більш ви-

разними стали зональні розбіжності, зменшувалися іритативні прояви (гострі 
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піки, гострі потенціали, комплекси «гострий пік-повільна хвиля», гіперсинх-

ронні сплески), зменшувалася повільно хвильова активність, з’являвся моду-

льований у веретена альфа ритм середньої частотності спектра.  

При порівняльному аналізі кількісних показників ЕЕГ у військовослуж-

бовців до та після лікування, виявилось, що після проведеної терапії спостері-

гається зниження представленості тета-ритму в скроневих і потиличних відве-

деннях. Причому ця тенденція зберігалася як при фоновому записі так і при 

функціональних навантаженнях у більшості пацієнтів. Зниження представлено-

сті повільно-хвильової активності свідчить про покращення функціонального 

стану ЦНС. Так, при фоновому записі у скроневих відведеннях вміст альфа-

ритму склав 43,84±1,96% до лікування та 53,15±2,16 після, що достовірно 

(Р<0,05) вище (табл. 6.2.6). Також достовірно (Р<0,01)знизився показник тета-

активності при гіпервентиляції з 16,02±1,18 до 9,73±0,98%. 

         
  Таблиця 6.2.6 

Показники відсоткового вмісту основних ритмів ЕЕГ у скроневому відведенні  
у осіб, які отримали акутравму в зоні проведення бойових дій до та після  

лікування та у осіб контрольної групи 

Групи 

Скроневе відведення 
Фоновий запис 

Ритм 
α, % β, % Δ, % θ, % 

К 63,7±4,7 21,2±2,4 5,2±1,2 12,4±1,3 
До лікування 43,84±1,96** 29,62±1,48** 10,17±1,40** 15,19±1,15 

Після лікування 53,15±2,16* 25,68±1,53 8,29±0,76* 13,68±0,84 
До/після  

лікування t/р 2,54 Р<0,05 1,85 Р>0,05 1,18 Р>0,05 1,06 Р>0,05 

 Фотостимуляція 
К 61,7±4,3 19,2±1,9 9,7±1,2 11,0±1,3 

До лікування 47,94±2,18** 28,12±1,52** 11,62±0,71 13,64±1,12 
Після лікування 51,14±1,60* 27,90±1,43** 10,18±1,35 10,96±1,24 

До/після  
лікування t/р 0,94 Р>0,05 1,60 Р>0,05 1,18 Р>0,05 0,10 Р>0,05 

 Гіпервентиляція 
К 63,8±4,5 19,9±2,1 7,3±1,2 8,9±1,2 

До лікування 42,84±1,64** 29,82±2,08** 12,63±0,78** 16,02±1,18** 
Після лікування 55,19±1,89** 26,45±1,63* 9,28±0,91 9,73±0,98 
До/після ліку-

вання t/р 4,89 Р<0,01 1,27 Р>0,05 2,79 Р<0,05 4,10 Р<0,01 

 
Примітка: * - Р<0,05; **- Р<0,01 у порівнянні з контрольним значенням. 
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Більш наочно ці діні представлені на рис. 6.2.10 

 

 
Рис. 6.2.10 Показники відсоткового вмісту основних ритмів ЕЕГ при ги-

первентиляції у скроневому відведенні у осіб, які отримали акутравму в зоні 
проведення бойових дій, до та після лікування та у осіб контрольної групи. 

 
 

Однак, деякі показники ЕЕГ - обстежень у пацієнтів з бойовою акутрав-

мою як до, так і після лікування достовірно (Р<0,05) відрізнялись від значень 

контрольної групи за багатьма параметрами, особливо в лобних і скроневих ві-

дведеннях. Тому такі пацієнти потребу.ють додаткових курсів лікування в по-

дальшому.  

Отже, у військовослужбовців з бойовою акутравмою в динаміці проведе-

ного лікування функціональний стан ЕЕГ покращується. 

Отже, після проведеного запропонованого нами лікування у пацієнтів з 

бойовою акутравмою відзначається позитивна динаміка, що підтверджено дос-

товірними змінами інформативних показників комплексного клініко-

інструментального обстеження, в т.ч. об’єктивного. Зауважимо, що незважаючи 

на різну вираженість порушень звукосприйняття у хворих з акутравмою до лі-

кування та різну ступінь зменшення порогів слуху до тонів після нього, аналіз 
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результатів клініко-інструментальних обстежень після лікування дозволив ви-

явити позитивну динаміку, зменшення проявів виявлених порушень, в подаль-

шому- меншу кількість прогресуючих форм акутравмпатичної сенсоневральної 

приглухуватості. 

 Лікування пацієнтів, що отримали акутравму в зоні проведення ООС, має 

низку особливостей, обумовлених специфічністю деяких ауральних та екстраа-

уральних проявів у таких випадках. У них часто спостерігається нестійкий або 

знижений тонус мозкових судин, атонічна крива, різке зниження пульсового 

кровонаповнення в обох системах мозкового кровопостачання, виражені зміни 

біоелектричної активності головного мозку іритативного характеру, що диктує 

необхідність врахування таких проявів під час лікування. Наприклад, в гостро-

му періоді протипоказане застосування ноотропів, а надалі їх застосування до-

цільне у невеликих дозах; спазмолітичні препарати слід призначати з обережні-

стю.  

 Одним з чинників, що попереджає швидкий розвиток незворотних змін 

слухового аналізатора та впливає на ефективність застосованого лікування хво-

рих з акутравмою є рання діагностика та своєчасність цілеспрямованого ліку-

вання, що значно ускладнюється при наявності у цих пацієнтів додаткових по-

шкоджень та уражень, отриманих в ході бойових дій. Постраждалим у зоні про-

ведення ООС, які отримали бойову акутравму слід якомога швидше проводити 

спеціалізоване інструментальне обстеження та призначати цілеспрямоване лі-

кування. 

 Своєчасно розпочате цілеспрямоване лікування з урахуванням стану різ-

них відділів слухового аналізатора та екстраауральних змін дозволяє попереди-

ти прогресування сенсоневральних порушень слуху і формування тяжкої СНП 

у хворих з акутравмою, отриманою в зоні проведення ООС, а у низці випадків – 

покращити слухову функцію у даної категорії хворих. 
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6.3. Застосування метода гіпербаричної оксигенації в лікуванні сенсоне-

вральної приглухуватості у пацієнтів, які отримали бойову акустичну тра-

вму 

 

 Нами було проведено лікування гострої бойової акустичної травми в 

ЛОР-клініці Військово-Медичного Клінічного Центру Південного Регіону з за-

стосуванням гіпербаричної оксигенації (ГБО) [101]. 

. Вплив звуків надмірної інтенсивності має травмуючий вплив не тільки на слу-

ховий аналізатор, а й на ЦНС, послаблюючи регулюючий вплив кори головного 

мозку, що необхідно враховувати в лікуванні сенсоневральної приглухуватості 

такого генезу. Гіпоксія тканин, яка має місце при сенсоневральній приглухува-

тості, в тому числі на тлі бойової акустичної травми, потребує корекції з засто-

суванням комплексних підходів, що реалізуються поєднанням традиційних лі-

карських і немедикаментозних методів для досягнення максимальної ефектив-

ності лікування. 

 Було обстежено 97 хворих у віці від 22 до 48 років з сенсоневральної при-

глухуватістю в результаті бойової акустичної травми, з тривалістю захворю-

вання в середньому (17,5 ± 2,1) днів з моменту акутравми. Основну групу (1) 

склали 65 пацієнтів з сенсоневральної приглухуватістю, що виникла внаслідок 

бойової акутравми. В комплексне лікування цієї групи пацієнтів з урахуванням 

даних РЕГ, ЕЕГ, вимірювання артеріального тиску, суб'єктивної аудіометрії бу-

ла включена медикаментозна терапія з застосуванням кортикостероїдів, ноот-

ропів, спазмолітиків, ангіопротекторов, активаторів метаболізму, седативних 

препаратів в комбінації з сеансами гіпербаричної оксигенації (0,9-1,5 АТА ) 

тривалістю 40 хвилин щодня протягом 10-14 днів. Групу порівняння (2) склали 

32 пацієнта з бойової акутравма, в лікуванні яких використовувалася медика-

ментозна терапія без застосування сеансів ГБО. Оцінку результатів лікування 

проводили з урахуванням скарг пацієнтів, даних вимірювання артеріального 

тиску, а також за результатами проведеної тональної аудіометрії, РЕГ, ЕЕГ. 

Перш за все ми вивчили скарги, які пред'являли військовослужбовці з бо-

йової акутравма. Анамнестично пацієнти 1 і 2-ї груп скаржилися на суб'єктив-
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ний вушний шум (95,86%), зниження слуху (100%), порушення сну (91,75%), 

погану переносимість гучних звуків (73,19%), зниження розбірливості мови 

(77,31%), психо-емоційну лабільність (52,57%) (табл. 6.3.1). 

 

        Таблиця 6.3.1 

Провідні скарги обстежених військовослужбовців з бойовою акутравмою 

Групи  
обстежених 

Кількість провідних скарг (%) 

Суб’єктивний 
шум у вухах 

Порушення 
сну 

Погана  
переносимість  
гучних звуків 

Зниження  
розбірливості 

мови 

Психо-
эмоційна  

лабільність 

До лікування 95,86 91,75 73,19 77,31 52,57 

Після лікування 1 66,16 10,77*/** 9,23*/** 12,38*/** 35,38 

Після лікування 2 81,25 53,12 28,12 25,0* 31,25 

 
Примітка:  
* - різниця достовірна (Р<0,05; Р<0,01) у порівнянні до та після лікування; 
 **- різниця достовірна (Р<0,05; Р<0,01) у порівнянні з групою 2. 
 
 

 
 У всіх обстежених пацієнтів відзначалося зниження слуху по типу пору-

шення звуковосприятия, про що свідчать позитивні тести Бінга, Рінне, Федери-

чи, а також відсутність кістково-повітряного розриву на аудіометричній кривій. 

Двобічне ураження органу слуху відзначалося у 91 пацієнта (93,81%), однобіч-

не - у 6 (6,18%), асиметричне у 64 (65,97%), симетричне у 33 (34,03%). 

 За даними суб'єктивної аудіометрії в конвенціональному діапазоні частот 

(0,125-8 кГц) мало місце підвищення порогів сприйняття звуків по кістковій і 

повітряній провідності, переважно в області високих частот на 45-70 дБ. У бі-

льшості (67) обстежених пацієнтів (69,07%), підвищення порогів сприйняття 

звуків зазначалося переважно на високих частотах - 4-8 кГц - на 55-70 дБ. В об-

ласті 1-4 кГц підвищення порогів на 35-40 дБ мало місце у 26 пацієнтів 

(26,08%). У 4 пацієнтів (4,12%) порушення слухової чутливості охоплювало 

область 0,125-1 кГц - спостерігалося підвищення порогів на 20-30 дБ. 

 Вимірювання артеріального тиску проводили в ранковий і вечірній час, 

корекцію лікування проводили після консультації суміжних фахівців. У 63 па-
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цієнтів значення АТ перебували в межах норми, у 33 відзначалися явища веге-

тосудинної дистонії, лабільність АТ з розмахом коливань значень від 160/100 

до 90/60 мм.рт.ст.. 

  За даними реоенцефалографія (РЕГ) у обстежених нами хворих з акутра-

вмою визначався нестійкий судинний тонус, з тенденцією як до зниження, так і 

до його підвищення, явища вазоспазму, утруднення венозного відтоку, знижен-

ня пульсового кровонаповнення як в каротидній, так і, особливо, в вертебраль-

но -базіллярній системі. 

 За даними електроенцефалографії (ЕЕГ) у обстежених переважав альфа- і 

бета-ритм, проте у багатьох хворих мало місце підвищення вмісту тета-

активності. У військовослужбовців з акутравмою часто визначалася десинхро-

нізація картини ЕЕГ із згладженими або відсутніми зональним відмінностями, 

нерідко спостерігалася підвищена іррітатівна активність кори, а також діенце-

фальних структур головного мозку. Виявлені зміни свідчать, в тому числі, про 

наявність процесів дезадаптації у обстежених пацієнтів з бойовою акутравмою. 

При проведенні комплексного стаціонарного лікування протягом 14 днів 

у пацієнтів основної групи відзначалося значне зниження інтенсивності шуму у 

вухах, зміна його тональності, у деяких хворих спостерігалося зникнення шуму 

в ранкові години і протягом дня. За даними суб'єктивної аудіометрії на тлі про-

веденої терапії визначалося зниження порогів сприйняття звуків, середня втра-

та слуху в області 4-8 кГц після лікування склала 40-60 дБ, в області 1-4 кГц - 

25-30 дБ, в області 0,125-4 кГц до 15 дБ. Таким чином, відбулася зміна (зни-

ження) порогів слухової чутливості на 5-16 дБ, в порівнянні зі значеннями до 

лікування, що може бути розцінено як очевидне поліпшення.  

За результатами РЕГ серед пацієнтів з акутравмою в обох групах в ре-

зультаті проведеної терапії поліпшення стану судинного тонусу відзначалася у 

74 (76,28%) хворих, покращення венозного відтоку у більшості пацієнтів 86 

(88,65%). За даними ЕЕГ відзначалися ознаки зниження іррітатівной активності 

і гіперзбудливості структур, посилення регулюючих впливів кори головного 

мозку. 
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Після проведеного лікування у пацієнтів основної групи (1) наявність су-

б'єктивного вушного шуму зберігалося у 66,16% пацієнтів, погана переноси-

мість гучних звуків у 9,23%, порушена розбірливість мови у 12,36%, порушен-

ня сну у 10,77%, психо-емоційна лабільність у 35,38% (рис.1). В результаті 

проведеного лікування у пацієнтів групи порівняння (2) наявність суб'єктивно-

го вушного шуму зазначено у 81,25% пацієнтів, погана переносимість гучних 

звуків у 28,12%, порушена чіткість сприйняття мовлення у 25,0%, порушення 

сну у 53,12%, психо-емоційна лабільність у 31,25%. Таким чином, після 14 днів 

лікування як в 1-ій, так і в 2-й групах було досягнуто поліпшення стану пацієн-

тів, причому в 1 групі таких випадків було більше.  

 На тлі проведеного лікування відзначено зниження порогів сприйняття 

звуків в середньому на 10-15 дБ, що можна вважати критерієм поліпшення слу-

хової функції, в області 0,125- 8 кГц у 64,95% пацієнтів основної групи і 50,00% 

пацієнтів групи порівняння. В інших пацієнтів мало місце зниження порогів на 

менше 10 дБ, зменшення суб'єктивного шуму, у деяких - без позитивного ефек-

ту. 

Таким чином, ефективність лікування у пацієнтів основної групи, в якій 

поряд з медикаментозною терапією ми використовували ГБО, виявилася ви-

щою. В результаті проведеного лікування у пацієнтів основної групи зниження 

рівня або зникнення суб'єктивного вушного шуму відзначено у 32,3% пацієнтів, 

тоді як в групі порівняння таких було 18,7%, поліпшення переносимості гучних 

звуків у 64,6%, при показниках в групі порівняння 46,8%, покращена чіткість 

сприйняття мовлення у 64,9%, в групі порівняння - у 53,1%, нормалізація сну у 

81,4% при 40,6% таких випадків в групі порівняння. Поліпшення або стабіліза-

ція психоемоційного стану мали місце у 26,1 і 21,2% випадків в основній і групі 

порівняння, відповідно (табл. 6.3.2).    
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          Таблиця 6.3.2 

Динаміка скарг пацієнтів після лікування в основній групі та групі порівняння 

Групи 

Зменшення або  
зникнення 

суб’єктивного  
шуму у вухах 

Покращення 
переносимості 
гучних звуків 

Покращення 
розбірливості 

мови 

Покращення 
сну 

Покращення або  
стабілізація  

психо-емоційного  
стану 

Основна  32,3%* 64,6%* 64,9% 81,4%* 26,1% 

Порівняння 18,7% 46,8% 53,1% 40,6% 21,2% 

u 1,7 1,2 0,72 1,6 0,05 

 
Примітка: * - P<0,05; достовірність різниці показників.  

 

У зв'язку з тим, що у пацієнтів з бойовою акутравмою мали місце сенсо-

невральні порушення слуху, виражені в різному ступені, ми оцінювали кількіс-

но не рівень порогу слухової чутливості до певній частоті, а величину зміни та-

кого значення в результаті проведеного лікування. При цьому найбільш вира-

женими порушення слуху за даними тональної порогової аудіометрії у хворих з 

акутравмою, отриманою в реальних бойових умовах, були в області 4-8 кГц 

конвенціонального діапазону частот. Дана ознака є характерним маркером аку-

травматичного ураження слухової системи. Тому слід особливу увагу приділяти 

оцінці слухової чутливості саме до цих частот у даного контингенту. 

Середньостатистичні значення змін порогів слуху на тони, найбільш інфо-

рмативні при акутравмі - 4, 6 і 8 кГц – наведені в таблиці 6.3.3. З представлених в 

таблиці даних видно, що слухова функція у пацієнтів з акутравмою після прове-

деного комплексного лікування покращилася. При цьому має місце достовірна 

різниця між показниками в основній групі і групі порівняння в області 6 кГц. 

 
          Таблиця 6.3.3 

Середньостатистичні значення зміни (зниження) порогів слухової чутливості до то-
нів 4, 6 і 8 кГц у пацієнтів з акутравмою (основна група 1 і група порівняння 2), дБ 

 
Групи обстежених Досліджувані частоти 

4кГц 6кГц 8кГц 
1 15, 3±1,2 18,5±1,6 14,25±1,26 
2 12,4±1,3 10,9±1,4 11,2±1,18 

t/ p 1,75 
P>0,05 

3,57 
P<0,05 

1,68 
P>0,05 



 291 
Таким чином, застосування ГБО в комплексному лікуванні пацієнтів з 

СНП, що виникла внаслідок бойової акустичної травми, дозволяє підвищити 

його ефективність.  

 

 

6.4. Етапність надання медичної допомоги військовослужбовцям з 

бойовою акутравмою 

 

Нами було проведено аналіз порядку надання медичної допомоги війсь-

ковослужбовцям з акутравмою з метою його вдосконалення [152, 161, 162]. 

Складність діагностики акутравми полягає у тому, що зовні такі пору-

шення практично не визначаються. Для діагностики порушень у слуховій сис-

темі та ступеня їх вираженості необхідне інструментальне обстеження хворих. 

Лікар загальної практики (або в умовах збройного конфлікту санінструктор, 

фельдшер, лікар військового підрозділу) може орієнтуватися лише на певні 

специфічні скарги хворих, дані акуметрії, ознаки порушення координації, ста-

то-кінетичної рівноваги. Також можливо зауважити виділення з вуха невеликої 

кількості крові або рідини, що може свідчити про розрив барабанної перетинки 

та ушкодження структур середнього вуха. Однак, наявність такої ознаки ще не 

свідчить про тяжкість акутравми. Навпаки, часто розрив барабанної перетинки 

захищає структури внутрішнього вуха від руйнування. Однак, ознаки розриву 

б/п свідчить про безумовну наявність саме баровпливу. Також можна дослідити 

ністагм, деякі тести для визначення стану стато-кінестичної рівноваги для підт-

вердження ураження вестибулярного апарату (наприклад, пальце-носова проба, 

стійкість у позі Ромберга). Тому на деяких етапах евакуації можливий лише ві-

дбір пацієнтів за певними ознаками для подальшого обстеження на більш висо-

ких рівнях надання допомоги. Також можливе виконання певних базових ліку-

вальних заходів для попередження значного порушення слухової функції в по-

дальшому. 

У випадку, коли пацієнт без свідомості, для виділення груп ризику щодо 

акутравми орієнтуватися можна на такі ознаки: виділення крові, рідини зі слу-
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хового ходу; ознаки ЧМТ; поранення в область голови; ознаки підвищення вну-

трішньочерепного тиску, свідчення очевидців про вплив потужної ударної хви-

лі. 

На 3-му рівні надання медичної допомоги діагностику порушень у слухо-

вій системі здійснює оториноларинголог, який може кваліфіковано оглянути 

пацієнта. Інколи такий спеціаліст може бути і на 2 рівні. При проведенні отос-

копії, у пацієнтів нерідко спостерігається тьмяність барабанних перетинок, їх 

потовщення; ін’єкція судин по ходу руків’я молоточка. Може бути певна згла-

женість контурів та скорочення світлового рефлексу. У частини пацієнтів вияв-

ляються ознаки травматичного розриву барабанних перетинок (перфорації, ру-

бцеві зміни). Однак, слід зауважити, що у більшості пацієнтів з сенсоневраль-

ними порушеннями слухової функції внаслідок акутравми не спостерігається 

жодних видимих при звичайній отоскопії ознак ураження. Крім того, доцільно 

звертати увагу на зміни носового дихання, стан порожнини носа та біляносових 

пазух, функцію слухової труби у даного контингенту хворих. Це важливо, оскі-

льки збереження задовільного носового дихання та активного функціонування 

слухової труби має велике значення для реалізації захисних механізмів при аку-

травмі. 

З інструментальних методів уже на другому та третьому етапі надання 

медичної допомоги в системі ЗСУ може бути доступною оцінка слухової функ-

ції за даними психоакустичних методів – суб’єктивної аудіометрії, хоча і не в 

повному обсязі. В наш час суб’єктивна аудіометрія залишається найбільш дос-

тупним та достатньо інформативним методом дослідження слухової функції.  

Особливу важливість набуває клінічне обстеження на перших етапах на-

дання медичної допомоги постраждалим у зоні проведення бойових дій – меди-

ками військових частин, прифронтових військових госпіталів та лікарень, де, як 

правило, немає достатнього оснащення і нерідко обмежено час обстеження па-

цієнтів перед їх евакуацією в інші лікувальні заклади далі від лінії зіткнення 

(що актуалізує питання сортування хворих). В цьому плані особливого значен-

ня набуває акцентування уваги на найбільш характерних скаргах пацієнтів, які 

отримали акутравуму (акубаротравму). 
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В плані першої діагностики сенсоневральних порушень слуху при акут-

равмі найбільш поширеними є клінічні методи, ретельний аналіз скарг та дані 

анамнезу. Це дозволяє відібрати контингент для подальшого обстеження. На 

наступних етапах в залежності від діагностичних можливостей лікувального 

закладу проводяться інструментальні обстеження, в тому числі за допомогою 

об’єктивних методик. Причому важливо застосовувати увесь доступний діагно-

стичний потенціал з метою виявлення порушень у різних відділах слухового 

аналізатора, а також екстраауральних проявів.  

На нашу думку, доцільно по можливості оцінювати наявність та ступінь 

сенсоневральних порушень слуху у постраждалих в зоні бойових дій 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 ура-

ження слухової системи у випадку поранень, політравм, коли в першу чергу ви-

рішуються ургентні питання, наприклад, загально-хірургічного профілю. Але 

хоча б попереднє визначення осіб, у яких можуть бути порушення слуху, до-

зволить призначити їм цілеспрямоване лікування згодом, щойно це буде мож-

ливо. А деякі заходи, можливо, доцільно буде застосовувати паралельно з пріо-

ритетним основним лікуванням. Інколи навіть необтяжливі, прості для вико-

нання, але цілеспрямовані заходи на ранніх етапах розвитку акутравматичного 

ураження слухового аналізатора могли б запобігти тяжким незворотним змінам 

у слуховій системі військовослужбовців. Так, звісно, спочатку потрібно рятува-

ти життя, а порушення слуху не є небезпечними для життєдіяльності, але потім 

прогресуюча СНП значно погіршує якість життя людей.  

З метою оптимізації процесу обстеження військовослужбовців, які отри-

мали акутравму в зоні бойових дій, нами було розроблено опитувальний лист, 

який спрощує роботу лікаря. Він акцентує увагу на найбільш інформативні по-

казники та систематизує їх, а також може бути використаним і не медичними 

працівниками для попередньої оцінки стану пацієнтів з акутравмою (Див. дода-

ток). Цей опитувальний лист може використовуватись медичними працівника-

ми закладів усіх рівнів як базовий, за необхідності він може бути застосований 
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у дещо скороченій формі для швидкості та зручності використання. Навіть у 

скороченій формі він дає достатньо інформації для попереднього сортування 

хворих, що сприяє якнайшвидшому та цілеспрямованому їх лікуванню. У нас є 

досвід заповнення таких опитувальників самими бійцями, що також сприяє 

більш швидкому і чіткому отриманню інформації лікарями. Ми рекомендуємо 

застосовувати запропонованій опитувальник на всіх етапах надання допомоги 

постраждалим в зоні проведення бойових дій з ймовірністю ушкодження слу-

хового аналізатора, якщо для цього буде можливість. 

Зауважимо, що у обстежених нами пацієнтів часто спостерігалася повто-

рна акутравма і вони потрапляли до нас на обстеження після багаторазового 

вражаючого впливу звуків високої інтенсивності. Не можна виключити, у тако-

му разі, можливість «накладання» ефекту від кожної наступної акутравми, що 

обумовлює значне ураження структур слухового аналізатора. 

Також дуже частими були випадки, коли пацієнти не звертали увагу на 

порушення слухової функції і відзначили її лише через деякий час – в деяких 

випадках в наслідок того, що отримані травми були тяжкими і спочатку було 

“не до того”, в інших – тому що зниження слуху з часом прогресувало і ставало 

відчутним тільки через певний час, коли порушення охоплювали і “мовні” час-

тоти, розвивався феномен прискореного зростання гучності (ФПЗГ), порушення 

розбірливості, посилювався шум, тощо. У нас є багато таких спостережень, ко-

ли суттєве зниження слухової функції розвивалося згодом, відстрочено, через 

деякий час після акутравми. Особливо в тих випадках, коли не було своєчасно 

надано адекватну медичну допомогу.  

Слід зазначити, що багато пацієнтів мали також супутні травматичні ура-

ження опорно-рухового апарату, осколкові поранення, ЧМТ та інші ушкоджен-

ня. Нерідко пацієнти потрапляли на оториноларингологічне обстеження і ліку-

вання уже після проходження лікування у інших фахівців, після того, як нареш-

ті було закцентовано увагу на зниженні слуху. Це суттєво впливало на ефекти-

вність лікування акутравми, оскільки втрачався час і розвивалися незворотні 

зміни у структурах слухового аналізатора. Непоодинокі випадки, коли на по-

рушення слухової функції звертали увагу значно пізніше, коли бійці вже про-
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ходили реабілітацію і до цього часу багато з них навіть первинно не були об-

стежені оториноларингологом. Це відбувалося або через відсутність відповід-

них фахівців (отоларингологів) на попередньому етапі надання допомоги, або 

внаслідок недостатньої уваги до скарг на шум у вухах, зниження слуху та ін.., 

або через те, що первинні порушення слухової функції були незначними, а з 

часом прогресували і зауважувалися самими бійцями, що спонукало їх зверну-

тися до лікаря. На жаль, до цього часу у багатьох випадках можуть розвинутися 

стійкі порушення слуху, які складно піддаються корекції.  

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 харак-

тером та тяжкістю уражень і надаються фахівцями на відповідних етапах. На-

далі за можливістю має відбуватися визначення контингенту з можливим ура-

женням слухової системи. Визначення наявності сенсоневральних (прецептив-

них), кондуктивних чи комбінованих порушень слухової функції, здійснюється 

з використанням максимально можливих методів обстеження на даному етапі 

надання допомоги. При цьому важливо оптимально розподілити зусилля при 

наданні допомоги на різних етапах. Етапність надання медичної допомоги вій-

ськовослужбовцям має своє логіку, особливості і чітку послідовність. 

Акутравма не є небезпечною для життя. Тому більшість лікувально-

профілактичних заходів є відтермінованою допомогою (при сортуванні марку-

вання зеленим кольором). Однак для повної діагностики та патогенетично об-

ґрунтованого лікування необхідне інструментальне обстеження, оскільки ліку-

вання має певні особливості в залежності від виявлених змін і не може бути ці-

лком уніфікованим. На перших етапах може надаватися певна допомога для 

стабілізації та запобігання розвитку ускладнень. Отже, постраждалі по можли-

вості швидше спрямовуються на вищий рівень для адекватного обстеження та 

визначення лікувальних заходів.  

Слід зауважити, що пацієнти зі значним ушкодженням структур серед-

нього вуха та вестибулярного апарата (а отже при впливі саме акубаротравми) 

мають певні обмеження в плані евакуаційних заходів. Так, їх потрібно транспо-
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ртувати у лежачому положенні, при евакуації літаками на значній висоті мож-

ливий розвиток ускладнень, при зльоті/посадці необхідно забезпечити прохід-

ність носових ходів (задовільне носове дихання), здійснювати ковтальні рухи 

для покращення функції слухової труби. Деяким хворим з виразною вестибуля-

рною дисфункцією доцільно перед польотом призначати протинудотні препа-

рати, спазмолітики, засоби проти закачування. Отже, існують певні пока-

зи/проти покази до евакуації повітряним транспортом хворих зі значною акуба-

ротравмою. При евакуації наземним транспортом бажано забезпечити максима-

льно можливий стан спокою – при різких рухах можливе закачування, подраз-

нення лабіринту. 

Важливу роль відіграє інститут мобільних госпіталів, функція яких дещо 

інакша, аніж звичайні етапи надання медичної допомоги. Під час загострення 

військових дій ці госпіталі працюють як установи 2 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 військовос-

лужбовцям відповідного військового підрозділу у плановому порядку. При 

цьому вони до деякої міри є «представниками» 3 рівня надання допомоги – не 

маючи всього набору діагностичного та лікувального обладнання відповідного 

рівня, вони, натомість, мають у своєму штаті представників вузьких спеціаль-

ностей, отже можуть надавати певні аспекти спеціалізованої допомоги пацієн-

там. 

Складність патогенезу сенсоневральних порушень слуху при акутравмі, 

багатофакторність впливу потужного звуку на організм людини, наявність роз-

ладів у багатьох структурах слухового аналізатора та значних екстраауральних 

проявів, швидкий розвиток незворотних змін і можливе руйнування певних ді-

лянок робить проблему лікування акутравматичної СНП надзвичайно склад-

ною. Лікування слід розпочинати якомога раніше, надаючи перевагу цілеспря-

мованим діям. Також для досягнення задовільної ефективності лікувально-

профілактичних заходів перепоною є неможливість своєчасно отримати резуль-

тати інструментальних обстежень. Тому лікувальні заходи на першому етапі 
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дуже обмежені, це базові дії, які не нашкодять у будь-якому разі. На 2 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 рівні здійснюється індивідуальне лікування з урахуванням даних 

комплексного інструментального обстеження.  

Нами розроблено діагностичні та лікувально-профілактичні заходи при 

бойовій акутравмі на етапах медичної евакуації, де розписано всі діагностичні 

ознаки, лікувально-профілактичні та організаційні дії (Див. додаток) при акут-

равмі в зоні бойових дій. На основі проведених нами досліджень розроблено і 

впроваджено протокол надання допомоги військовослужбовцям з акубаротрав-

мою на І, ІІ та ІІІ-V рівнях ЕМЕ. Клінічні протоколи введені в дію Наказом Ко-

мандування Медичних Сил ЗСУ від 05.06.2020 року № 87. 

 

 

6.5. Обговорення отриманих даних 
  

Пошкодження слухового аналізатора при акустичній травмі часто викли-

кає 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 до-

зволяє підвищити її ефективність та уникнути значних порушень слухової фун-

кції та інвалідизації пацієнтів в майбутньому. 

У 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 ана-
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лізатора. Насамперед це ноотропи, судинні препарати, метаболічної дії. На 

жаль, сенсоневральні порушення слуху при акутравмі дуже тяжко піддаються 

лікуванню. Часом мова іде лише про зупинку прогресування процесу, змен-

шення гостроти неприємних симптомів. 

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 харак-

тером та тяжкістю уражень і надаються фахівцями на відповідних етапах. На-

далі за можливістю має відбуватися визначення контингенту з можливим ура-

женням слухової системи. Визначення наявності сенсоневральних (прецептив-

них), кондуктивних чи комбінованих порушень слухової функції, здійснюється 

з використанням максимально можливих методів обстеження на даному етапі 

надання допомоги. Однак для повної діагностики та патогенетично обґрунтова-

ного лікування необхідне інструментальне обстеження, оскільки лікування має 

певні особливості в залежності від виявлених змін і не може бути цілком уніфі-

кованим. 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 лі-

кувальних заходів.  

Згідно отриманих нами результатів обстеження, у хворих з акутравмою, 

які перебували в зоні проведення АТО, спостерігаються виражені екстрааура-

льні порушення, особливо, з боку ЦНС та мозкового кровообігу, що визначає і 

підходи до лікування таких хворих. Урахування даних різних методів комплек-

сного обстеження дозволяє надійно, детально і повно діагностувати порушення 

у різних відділах слухового аналізатора та оцінити вираженість екстрааураль-

них проявів, сприяє цілеспрямованому призначенню комплексного лікування 

хворим з акутравмою, які перебували в зоні проведення АТО, що підвищує йо-

го ефективність. Застосуванням ГБО при лікуванні пацієнтів з акубаротравма-

тичним ураженням слухового аналізатора підвищує його ефективність. 

Як відомо, лікування СНП далеко не завжди буває ефективним. Ефектив-

ність терапії порушень звукосприйняття залежить від багатьох чинників, най-
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важливішими з яких є патогенетичне обґрунтування обраної тактики, комплек-

сний підхід, врахування якомога більш повної інформації щодо ауральних та 

екстраауральних порушень, термін початку лікування, загальний стан кожного 

хворого, наявність прогностично несприятливих ознак та супутніх захворю-

вань, 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 пора-

нень, травм та ін.. Це значною мірою впливає на ефективність їх лікування. Од-

нак, не зважаючи на те, що в одних випадках вдається повністю відновити слу-

хову функцію, а в інших лише полегшити стан хворих при тяжкому перебігу 

захворювання або ж зупинити його стрімке прогресування, необхідно проводи-

ти лікування і намагатися досягти хоч незначного ефекту навіть в прогностично 

несприятливих випадках. Зниження інтенсивності шуму, покращення розбірли-

вості мови, іноді – лише зупинка прогресування втрати слуху – будь-які успіхи 

на цьому складному шляху мають цінність. Адже покращення розбірливості 

мови та зменшення явищ ФУНГа, наприклад, розкриває перспективу ефектив-

ної реабілітації пацієнтів з порушеннями слуху за допомогою слухопротезуван-

ня та зберігає якість життя людини.  

Лікування пацієнтів, що отримали акутравму в реальних бойових умовах, 

має низку особливостей, обумовлених специфічністю деяких ауральних та екс-

траауральних проявів у таких випадках, що диктує необхідність врахування та-

ких змін під час лікування. Надання допомоги хворим з сенсоневральними по-

рушеннями слуху внаслідок бойової акутравми у військових умовах має свою 

певну етапність і послідовність. При цьому необхідно забезпечити чітку послі-

довність лікувально-профілактичних заходів на етапах. Своєчасне і цілеспря-

моване надання відповідної допомоги дозволяє підвищити її ефективність та 

уникнути значних порушень слухової функції та інвалідизації пацієнтів в май-

бутньому. 
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РОЗДІЛ 7 

АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ  

ПРОВЕДЕНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Акутравма, отримана в реальних бойових умовах, може викликати знач-

ні ушкодження слухового та вестибулярного аналізатора. Однак, досліджень, 

присвячених проблемі діагностики та лікування акутравматичного ураження 

слухової і вестибулярної систем, зовсім небагато. Нами було проведено ком-

плексне клініко-інструментальне обстеження пацієнтів, які отримали акутра-

вму в зоні бойових дій. 

Нами було проаналізовано дані анамнезу та скарг у 653 постраждалих, 

що отримали акутравму в зоні проведення бойових дій на протязі 2014 – 2020 

рр. Ми поставили за мету вивчити обставини (умови) отримання акутравми у 

осіб, які постраждали в зоні проведення бойових дій, та визначити найбільш 

несприятливі з них в плані розвитку сенсоневральних порушень слуху.  

За нашими даними, найбільш небезпечними для розвитку бойової акут-

равми є використання мінометів та гранатометів під час бойового зіткнення, а 

також обстріл мінометів, гранатометів і тяжкої артилерії. 

Серед обстежених нами військовослужбовців з бойовою акутравмою 

найбільш часто мали місце ураження внаслідок пострілів з гранатометів (РПГ 

22, РПГ 7, РПГ 16) – 63,6 % випадків; вибухів мін (82 мм, 122 мм) – 78,5 %; 

застосування стрілецького озброєння (зАК, АКС-74, СВД-16 та ін.) – 23 %. 

Причому, серед різних видів зброї, що застосовується зараз під час гібридної 

війни, найбільш травмуючий ефект на орган слуху спостерігається при об-

стрілах з тяжкої артилерії (САУ 122 мм, 152 мм); пушок-гаубиць; вибухах мін 

120, 122 мм; мінометних та гранатометних обстрілах; при стрільбі бійцями з 

РПГ 7, РПГ 22.  

Також ми визначили найбільш характерні скарги хворих з бойовою аку-

травмою. За нашими даними, найчастішими і найбільш вираженими у обсте-

жених нами хворих з акутравмою, отриманою в зоні проведення бойових дій, 
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були скарги на: зниження слухової функції (100%), суб’єктивний вушний шум 

(81,9%), головний біль (80,8%), тяжкість у голові (59,3% випадків), оглуше-

ність (74,8%) та закладеність вух (64,8%) одразу після акутравми, запаморо-

чення (61,5%), порушення рівноваги, координації (42,5%), больові відчуття у 

вухах (41,9%) після акутравми. Часто (58,9%) вони зазначали, що їх дратують 

гучні звуки, особливо високочастотні.  

Важливим в плані діагностики сенсоневральних порушень слуху при 

акутравмі є відчуття оглушення, тимчасового погіршення слуху після впливу 

інтенсивного звуку та тривалість такого відчуття. Слід зауважити, що до де-

якої міри такі явища обумовлені фізіологічними механізмами адаптації та 

стомлення. Ці механізми були досліджені в тому числі при вивченні питань 

професійної приглухуватості «шумового» ґенезу. 

Найбільш характерним проявом дії шуму на організм людини є тимча-

сове зміщення порогу слухової чутливості. Короткочасне зниження гостроти 

слуху не більше ніж на (10-15) дБ під впливом шуму з повним відновленням 

протягом (2-3) хв після його припинення розцінюється як адаптація слухового 

аналізатора - нормальна фізіологічна реакція на шум. При тривалому та інтен-

сивному впливі шуму тимчасове зміщення слухової чутливості досягає 15 дБ і 

більше, і не відновлюється згодом за (2-3) хв. У цьому випадку наступає стом-

лення слухового аналізатора, що є також оборотною фізіологічною реакцією. 

Тривала дія інтенсивного шуму, що спричиняє стомлення слухового аналіза-

тора, поступово призводить до незворотних змін - постійного зсуву порога 

слухової чутливості, тобто до приглухуватості [1].  

При короткочасному впливі звуку високої інтенсивності цей механізм 

не може зкомпенсувати надпотужний подразник для слухової системи.  

При дії шуму можливий розвиток патогенетичних станів, що прийнято 

розподіляти на дві великі групи: специфічні прояви, які відбуваються в органі 

слуху, і неспецифічні (екстракохлеарні), що виникають в інших органах і сис-

темах. Слухова чутливість змінюється залежно від акустичних параметрів і 

тривалості впливу, а також від віку, стану здоров'я та індивідуальних особли-
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востей людини. Найбільш характерним проявом дії шуму на організм людини 

є тимчасове зміщення порогу слухової чутливості. Короткочасне зниження 

гостроти слуху не більше ніж на 10-15 дБ під впливом шуму з повним віднов-

ленням протягом 2-3 хв після його припинення розцінюється як адаптація 

слухового аналізатора - нормальна фізіологічна реакція на шум. При тривало-

му та інтенсивному впливі шуму тимчасове зміщення слухової чутливості до-

сягає 15 дБ і більше, і не відновлюється згодом за 2-3 хв. У цьому випадку на-

ступає стомлення слухового аналізатора, що є також оборотною фізіологіч-

ною реакцією. Тривала дія інтенсивного шуму, що спричиняє стомлення слу-

хового аналізатора, поступово призводить до незворотних змін - постійного 

зсуву порога слухової чутливості, тобто до приглухуватості [54]. 

Отже, цей механізм виснажується, особливо при повторних акутравмах. 

Нами було визначено, що важливо оцінювати не лише наявність певних 

скарг, слід також враховувати тривалість і вираженість таких відчуттів, як 

оглушення, закладеність вух, запаморочення, біль у вухах, порушення рівно-

ваги (хиткість ходи), інтенсивність шуму. Тривалі закладання, оглушення, за-

паморочення, наявність інтенсивного високочастотного шуму, хиткість ходи 

(порушення координації), за нашими даними, є несприятливими ознаками ви-

никнення та прогресування СНП при акутравмі.  

Важливим елементом оцінки стану слухової системи є визначення хара-

ктеристик суб’єктивного вушного шуму. Суб’єктивний вушний шум відміча-

ли 81,9% обстежених нами хворих з акутравмою. Шум у вухах виникав після 

інтенсивного звукового впливу і найчастіше серед усіх досліджуваних випад-

ків був частотою 8, 6 та 1 кГц інтенсивністю 5 дБ над порогом чутності, а у 

випадку більш тяжкої СНП – 10 дБ над порогом. 

Отримані нами дані до деякої міри співзвучні з іншими дослідженнями. 

Хайдарова Г.С. [126] дослідила 92 хворих з шумом у вухах, яким був постав-

лений діагноз CHП. Всі хворі мали скарги на зниження слуху і періодичний 

або постійний шум у вухах (100,0%). Методом словесного опису хворі порів-

нювали вушний шум з оточуючими шумами. Аналіз результатів показав, що 
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найчастіше – 31 (33,7%) хворих – порівнювали вушний шум з дзвоном. Також 

хворі порівнювали шум у вухах з шумом води - 20 (21,7%), зі свистом - 18 

(19,6%), у 8 (8,7%) з писком, у 8 (8,7%) випадках хворі не могли описати вуш-

ний шум. При визначенні частоти та інтенсивності вушного шуму було від-

значено, що частотний спектр у хворих з вушним шумом найбільш часто від-

повідав частотам 6 і 8 кГц. Так 54 (58,7%) хворих відзначали, що вушний шум 

відповідав чистому тону на частоті 8 кГц. У меншій мірі хворі відзначали тон 

на частоті 4 кГц - 30 (32,6%) хворих. На частоті 2 кГц відсоток відповідності 

тону був незначним - у 5 (5,4%) хворих. 3 (3,3%) хворих не змогли ідентифі-

кувати вушний шум з тонами аудіометру. Як видно з отриманих автором да-

них, спектр вушного шуму в більшості випадків відповідав високим частотам, 

зокрема 6 і 8 кГц. 

В рамках наукового дослідження Єлоєвою Д.Б. [41] було обстежено та 

проліковано 110 хворих (149 вух) в гострому періоді з сенсоневральним ком-

понентом змішаної приглухуватості (терміни 10-20 днів), викликаної мінно-

вибуховою травмою. Основними скаргами пацієнтів були зниження слуху і 

шум у вухах. У 77 хворих (106 вух; 71,1%) методами самооцінки і психоакус-

тичної ідентифікації виявлений шум, який нагадував писк комара, звук гудка, 

шум вітру, водоспаду, проводів. Згідно з отриманими даними у 22 випадках 

(20,8%) він був у діапазоні 125-2000 Гц, в 49 (46,2%) - в діапазоні 4000-8000 

Гц. Цей шум у 35 випадках (33%) мав тональний багатокомпонентний або 

шумовий характер. 

Результати клініко-експериментальних досліджень показали, що інтен-

сивна звукова дія, яка перевищує больовий поріг вуха людини викликає зміни 

досить розширеного характеру, однак найбільш виражені вони в тих ділянках 

завитки, які відповідають сприйняттю спектрального складу діючих звукових 

частот [92]. Можливо, наявність суб’єктивного вушного шуму певних частот-

них характеристик у постраждалих з бойовою акутравмою свідчить про ура-

ження відповідних ділянок рецепторного відділу слухового аналізатору у за-

витці і ці ознаки певною мірою можуть відбивати спектральний склад уража-
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ючого звукового впливу при задіянні різних видів озброєння. Отримані дані 

потребують подальших досліджень у даному напрямку. 

Дуже важливими є питання профілактики сенсоневральних порушень 

слуху при акутравмі, отриманій в реальних бойових умовах. А.Н.Храбриков 

[129] зазначає, що єдиним ефективним методом профілактики СНП є змен-

шення впливу або усунення пошкоджуючого впливу етіологічних факторів на 

слуховий аналізатор, однак це можливе достатньо рідко; тому на перше місце 

в плані профілактики СНП виходить її рання діагностика. Отже, основним за-

ходами профілактики тяжких порушень слуху при бойовій акутравмі є своєча-

сне виявлення сенсоневральних порушень слухової функції у пацієнтів з акут-

равмою на ранніх етапах і цілеспрямоване проведення лікувально-

профілактичних заходів. 

Важливо своєчасно спрямовувати хворих з акутравмою на інструмента-

льне обстеження з метою виявлення порушень слухової і вестибулярної функ-

ції. Нами було розроблено спеціальний опитувальник для обстеження пацієн-

тів з акутравмою, який 

За даними суб’єктивної аудіометрії нами було виявлено, що найбільш 

чисельну групу серед всіх обстежених нами військовослужбовців з бойовою 

акутравмою склали пацієнти з низхідною, часто - обривчастою формою аудіо-

метричної кривої (76,0%) з переважним порушенням базальної та медіобаза-

льної частини завитки. При цьому ми виділили 6 характерних типів аудіомет-

ричної тональної порогової кривої.  

Наші дані до деякої міри корелюють з даними інших дослідників.  

Так, Б.А. Шапаренко і співавт. [132], які вивчали слухову функцію у пі-

дривників, під час роботи яких сила звуку при вибухах сягає 127-157 дБ, за 

даними аудіометричного обстеження в конвенціональному (0.125-8) кГц діа-

пазоні частот виділили 4 типи (крім нормальної) аудіометричних кривих, ха-

рактерних для вибухівників: 1) горизонтальне зниження 2) висхідна крива 3) 

«завал» у сприйнятті високих тонів і 4) низхідний тип аудіометричної кривої. 

Найчастіше, за даними авторів, зустрічалися два останніх типи кривих. 
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В. В. Изотова и соавт. [54] обстежили 102 людини у віці від 31 до 55 ро-

ків, які тривалий час піддавалися впливу імпульсних низькочастотних акусти-

чних коливань при експлуатації об'єктів озброєння і військової техніки сухо-

путних військ. Аналізуючи результати тональної аудіометрії, автори виявили, 

що перші ознаки ураження органу слуху в результаті дії акустичних коливань 

проявляються спочатку підвищенням порогу слуху на обидва вуха на частотах 

розширеного діапазону (9-16 кГц). Надалі, у міру збільшення стажу, відбува-

ється зниження слухової чутливості на частоті 4000 Гц, у вигляді «зубця». Ці 

зміни в початковій стадії захворювання практично не відбиваються на слухо-

вому сприйнятті мови, тому особи, що піддаються впливу акустичних коли-

вань, не помічають наявного зниження слуху. Надалі, при тривалому впливі 

шкідливого чинника, знижується слухова чутливість і на інших частотах, 

включаючи мовний діапазон (500, 1000, 2000 Гц). Дані зміни розвиваються 

повільно, спочатку проявляючись порушенням чіткості мовлення, особливо в 

шумному середовищі. Порушення слуху поступово зростає зі збільшенням 

стажу роботи. Розвивається, так званий, низхідний тип аудіограми по повітря-

ній та кістковій провідності з обривом на високих частотах (10; 11,2; 12,5 

кГц). Таким чином, на думку авторів, підвищення порогів слуху на тони роз-

ширеного діапазону частот (9- 16кГц) є найбільш раннім, донозологічним 

критерієм шкідливості дії акустичних коливань на орган слуху.  

У пацієнтів з акутравмою, отриманою в реальних бойових умовах, ма-

ють місце порушення у рецепторному відділі слухового аналізатора не тільки 

за даними суб’єктивної аудіометрії, але і об’єктивно підтверджується даними 

ОАЕ на частоті продуктів спотворення: відповідь не реєструвала ся у більшо-

сті випадків, а амплітуда зареєстрованої була достовірно нижчою від норми на 

усіх досліджуваних частотах, більш виражено у пацієнтів з більш значним по-

рушеннями слухової функції. Дослідження ОАЕ при акутравмі сприяє ран-

ньому виявленню порушень у рецепторному відділі слухового аналізатора у 

таких хворих. 
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Під час дослідження ОАЕ у осіб з бойовою акутравмою нами була вияв-

лена певна особливість виявлених порушень. Хоча за даними суб’єктивної ау-

діометрії (тональної порогової та надпоргової) у обстежених пацієнтів було 

виявлено рецепторні ураження слухової системи та зниження слухової функ-

ції в області високих частот конвенціонального діапазону, особливо в зоні 4-8 

кГц, за даними ОАЕ ми часто спостерігали збереження відповіді зовнішніх 

волоскових клітин на вищих частотах при відсутності на нижчих, або ж «вибі-

ркову» чутливість «врізнобій». Найчастіше зберігалася відповідь завитки на 

частоті 4 кГц.  

А.Н. Храбриков (2013) [129] визначав динаміку зміни слухової чутливо-

сті слухового аналізатора у відповідь на короткочасну акустичну стимуляцію 

за даними реєстрації затриманої викликаної отоакустичної емісії (ЗВОАЕ) і 

можливості використання цього феномена в клінічній практиці. У дослідженні 

брали участь 25 отологічно здорових осіб (50 вух) у віці від 20 до 24 років, ау-

діометричні пороги у яких відповідали нормі, тимпанограм відповідала типу 

А. При впливі нетривалих акустичних стимулів існують два варіанти реакції 

внутрішнього вуха і, перш за все, зовнішніх волоскових клітин (ЗВК), що ви-

значаються при реєстрації ЗВОАЕ. Перший тип реакції полягає в підвищенні 

активності ЗВК, другий - в пригніченні цієї активності, що відбивається в змі-

ні сумарної відповіді і інших параметрів ЗВОАЕ. Найбільш виражене як приг-

нічення, так і підвищення відповідей ЗВОАЕ наступало після акустичної сти-

муляції широкосмуговим шумом протягом 3 хвилин. На думку автора, харак-

тер тимчасового зсуву порогів слухової чутливості під впливом короткочас-

них акустичних стимулів, визначений на підставі реєстрації ЗВОАЕ може бу-

ти використаний для прогнозування індивідуального ризику щодо постійного 

зсуву при впливі тривалих і значних акустичних стимулів. На думку автора, 

це стосується, перш за все, ризику розвитку професійної приглухуватості і, 

відповідно, професійного відбору. 

Отже зареєстровано у пацієнтів з бойовою акутравмою досить виразна 

відповідь на частоті 4 кГц може бути ознакою ураження рецептору в відповід-
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ній ділянці, що проявляється підвищенням активності. Нагадаємо, що саме на 

частоті 4 кГц спостерігається найбільше підвищення порогів слухової чутли-

вості при бойовій акутравмі, це є характерною ознакою таких уражень. Вияв-

лені нами зміни у показниках ОАЕ можуть свідчити в тому числі про пору-

шення адаптаційно-пристосувальних реакцій у відповідь на звуки високої ін-

тенсивності в реальних бойових умовах у військовослужбовців з акутравмою. 

Такі зміни більш виражені у пацієнтів з більш значними порушеннями слухо-

вої функції за даними суб’єктивної аудіометрії. 

Отже реєстрація ОАЕ на частоті продуктів спотворення може сприяти 

об`єктивізації прогнозування перебігу СНП при бойовій акутравмі. При цьо-

му, повна відсутність реєстрації DРОАЕ можє вважатися прогностично не-

сприятливим фактором. Звертає на себе увагу відсутність відповіді на частоті 

1 кГц при наявності реєстрації у пацієнтів на інших частотах, що дозволює 

допустити можливу прогностичну роль і цієї ознаки.  

Зазначимо також, що у частини обстежених нами хворих з бойовою аку-

травмою після проведеного лікування з’явилася часткова реєстрація відповіді 

ОАЕ, хоча при первинному обстеженні відповіді не було зареєстровано взага-

лі, або ж з’явилася відповідь на нових частотах при частковій реєстрації. Це 

свідчить про відновлення рецепторних структур слухового аналізатора після 

лікування, зокрема, функції зовнішніх волоскових клітин (ЗВК) та оборотність 

змін у периферичному відділі слухового аналізатора при акутравмі, отриманій 

в реальних бойових умовах. 

Нами було виявлено порушення за даними імпедансної аудіометрії у бі-

льшості обстежених хворих з бойовою акутравмою, перважно зміни в амплі-

туді акустичного рефлексу.  

Слід зауважити, що за даними акустичної аудіометрії у обстежених на-

ми осіб з акутарвмою, отриманою в зоні проведення бойових дій, не завжди 

реєструвалися зміни, що чітко корелювали б з даними суб’єктивної аудіомет-

рії. Ми б хотіли звернути увагу на певні особливості таких даних та зробити 

деякі акценти. Вираженість змін за даними акустичної імпедансометрії не 
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завжди співпадає з такою за даними аудіометрії в звичайному і розширеному 

діапазонах частот. Так, у значної частини обстежених нами пацієнтів має міс-

це асиметричне зниження амплітуди АРВМ, причому нерідко з боку краще-

чуючого вуха амплітуда АРВМ нижча, ніж з боку гіршечуючого. Також у час-

тини хворих спостерігається відсутність акустичного рефлексу з боку краще-

чуючого вухо, тоді як з боку гіршечуючого АРВМ реєструється, причому з 

задовільними характеристиками. Відмітимо, що у значної більшості пацієнтів, 

які отримали акутравму в зоні бойових дій, мають місце порушення за даними 

імпедансної аудіометрії, а саме амплітудних та часових характеристик АРВМ. 

Причому в характері цих порушень виділяється окрема тенденція до асиметрії 

показників, що, можливо, притаманне саме змінам у слуховій системі внаслі-

док впливу ушкоджуючи факторів, які діють в зоні проведення бойових дій.  

За даними G.Church, E.Cudahy [194], періоди латентний і зростання ві-

дображають процеси збудження в слуховому аналізаторі, період спаду - про-

цеси гальмування та релаксації. Тому за змінами в часових параметрах АРВМ 

можна судити про наявність розладів на різних рівнях рефлекторної дуги аку-

стичного рефлексу, яка замикається на рівні стовбуру головного мозку. Оче-

видно, виявлені зміни у часових характеристиках АРВМ у обстежених нами 

хворих з акутравмою, постраждалих у зоні проведення бойових дій, свідчать 

про наявність у них розладів реалізації захисного акустичного рефлексу та не-

достатність (або виснаженість) компенсаторно-пристосувальних механізмів 

слухової системи. 

На нашу думку, саме асиметричність АРВМ у поєднанні зі зниженням 

амплітуди, подовження періодів зростання і дії, а також дисоціація з тональ-

ною аудіометрією є найбільш характерними ознаками при впливі акутравми в 

умовах бойових дій.  

 Нами було виявлено, що при акутравмі відбуваються порушення не 

тільки в периферичному, але і в центральних (корковому та підкорковому) 

відділах слухового аналізатора. У таких пацієнтів відмічаються поширені по-

рушення функціонування центральних відділів слухового аналізатора, в тому 
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числі і глибоких структур головного мозку, в т.ч. за рахунок прямого первин-

ного ураження центральних відділів слухового аналізатора при бойовій акут-

равмі. При цьому чим більш виражені порушення слухової функції мають мі-

сце у військовослужбовців з бойовою акутравмою, тим достовірно більш зна-

чними є зміни у центральних відділах слухового аналізатора. Отже, розвиток 

тяжкої прогресуючої СНП у випадку акутравми спостерігаються саме на фоні 

порушень у центральних відділах слухового аналізатора та лімбіко-

ретикулярних структурах головного мозку, що може відображати розлади 

процесів центральної регуляції слухової системи, а також збій компенсатор-

них механізмів у процесі реалізації стресорних реакцій у відповідь на бойову 

акутравму. 

В наших попередніх роботах [100, 135, 138] було показано, що при дії 

інтенсивних короткочасних звуків (акутравмі) страждають коркові та підкор-

кові відділи слухового аналізатора, про що свідчать подовження ЛПП компо-

нентів Р2 і N2 ДСВП у таких хворих. Це дозволило зробити припущення, що 

розвиток тяжкої прогресуючої СНП у випадку акутравми спостерігаються са-

ме на фоні порушень у центральних відділах слухового аналізатора. 

Отримані дані дозволяють зробити висновок про важливу роль стану 

стовбуромозкових, коркових та підкоркових відділів слухового аналізатора у 

розвитку сенсоневральних порушень при акутравмі, отриманій у реальних бо-

йових умовах. Можливо, виявлені виражені зміни на рівні стовбуромозкових 

та коркових структур слухового аналізатора відображають ознаки недостатно-

сті компенсаторно-пристосувальних механізмів слухової системи у постраж-

далих в зоні бойових дій. 

Отже, при акутравмі у осіб, які постраждали в зоні проведення бойових 

дій, спостерігаються порушення як в периферичному, так і в центральних від-

ділах слухового аналізатора, а також виражені екстраауральні зміни, які підт-

верджено даними об’єктивних методів обстеження, що потребує врахування 

при їх лікуванні. Проведені дослідження свідчать про доцільність обстеження 

методом реєстрації ОАЕ, СВП та АРВМ хворих з акутравмою. Зауважимо, що 



311 
 
застосування об’єктивних методів має велике значення в плані топічної та ди-

ференційної діагностики, вирішення експертних питань, визначення та 

об’єктивізації тяжкості перебігу захворювання у пацієнтів із зони бойових дій, 

його прогнозування, а також при проведенні лікувально-профілактичних за-

ходів оцінка їх ефективності. 

Звертає на себе увагу переважання двобічних асиметричних уражень рі-

зних структур слухового аналізатора у пацієнтів, які отримали акутравму в 

зоні проведення бойових дій, що простежується практично за всіма 

суб’єктивними та об’єктивними методами обстеження. Зауважимо, що саме 

асиметричність порушень може бути характерною ознакою акутравми, отри-

маної в реальних бойових умовах. У пацієнтів з симетричною тональною по-

роговою аудіометричною кривою конвенціонального діапазону ми часто спо-

стерігали асиметричні порушення за даними мовної та надпорогової аудіоме-

трії. Але навіть у випадку практично повної симетричності даних суб’єктивної 

аудіометрії ми згодом виявляли асиметрію змін у різних структурах слухового 

аналізатора за даними об’єктивних методів дослідження – акустичної імпеда-

нсометрії, отоакустичної емісії (ОАЕ) та реєстрації слухових викликаних по-

тенціалів (СВП). Симетричні порушення у центральних відділах слухового 

аналізатора за даними СВП ми спостерігали лише в поодиноких випадках. Та-

кі зміни у центральних відділах слухового аналізатора часто супроводжували-

ся асиметричними порушеннями у мозковому кровообігу та функціональному 

стані ЦНС за даними реоенцефалографії та електроенцефалографії відповідно. 

Симетричні порушення у центральних відділах слухового аналізатора за да-

ними СВП ми спостерігали лише в поодиноких випадках. Часто асиметрич-

ними були порушення у вестибулярній системі. Зауважимо, що асиметрич-

ність порушень у різних ланках складних функціональних систем, до яких на-

лежать слуховий та вестибулярний аналізатор, створюють додаткові усклад-

нення для їх функціонування, призводять до надмірного напруження процесів 

і зусиль для «балансування» діяльності та обумовлюють додаткові підґрунтя 

для розвитку дисфункції. 
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Наявність високого відсотку випадків асиметричного ураження слухової 

системи у бійців з акутравмою, отриманою в реальних бойових умовах, може 

обумовлюватися кількома чинниками. Наприклад, асиметричне ураження від-

бувається при використання зброї самими військовослужбовцями. Тоді більше 

ураження відбувається з боку розташування зброї (гармати, гранатомета, мі-

номета та ін..) Так, у гранатометників РПГ буває більш виражене порушення з 

лівої сторони. Асиметричність (однобічність) ураження може бути обумовле-

на тим, що ударною хвилею постраждалі відкидаються від ділянки епіцентру 

вибуху та піддаються травмуючому впливу звуку та тиску переважно з одного 

боку. У танкістів та екіпажів БМП, БТР вираженість ураження залежить від 

обставин потрапляння, виду боєприпасу та герметичності внутрішнього прос-

тору. Якщо повністю закриті всі люки, ураження слухової системи більш ви-

ражене. 

За даними вестибулометрії (стато-кінетичної стійкості, спонтанних, екс-

периментальних реакцій при обертальній пробі та ін.) у переважної більшості 

обстежених бійців з акутравмою 94,9% виявлено різні порушення вестибуляр-

ної функції. У бійців в 64,5 % випадків мала місце центральна вестибулярна 

дисфункція різного ступеня тяжкості, у 25,3% - поєднана вестибулярна дис-

функція, у 4,8% було виявлене ураження периферичного відділу вестибуляр-

ного аналізатора. Отже, при акутравмі в бойових умовах розвиваються пору-

шення у всіх відділах вестибулярної системи, однак частіше центральна вес-

тибулярна дисфункція.  

Бойова акутравма чинить потужний системний вплив на організм люди-

ни. 

Всі, хто займався проблемами надання допомоги постраждалим із зони 

бойових дій, у різних медичних спеціальностях, звернули увагу на виражені 

порушення у функціональному стані ЦНС у даного контингенту. Це диктува-

ло необхідність корекції таких змін і залучення відповідних фахівців – невро-

патологів, психіатрів, психологів - до лікування постраждалих. У таких хво-

рих часто мають місце розлади адаптації, ПТСР (посттравматичний стресовий 
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розлад), гостра реакція на стрес та інші порушення. Такий стан можна поясни-

ти надзвичайно стресовою ситуацією, яка обумовлює розвиток у постражда-

лих ураження психіки, ЦНС, сенсорних систем, в т.ч. центральних відділів 

слухового аналізатора.  

Швець А.В. та співав. (2020) [134] вважають, що акубаротравму слід ро-

зглядати як проблему, яка виходить за рамки ураження системи органу слуху, 

а скоріш за все як множинну травму, що вкладається в поняття мінно-

вибухової травми або вибухової травми та потребує комплексного підходу до 

діагностики наслідків впливу вибуховоі хвилі, що формує нові виклики та за-

грози щодо збереження здоров’я військовослужбовців в умовах специфіки ве-

дення бойових дій в зоні ООС. 

Iнтегральний вплив факторів бойового середовища на організм військо-

вослужбовця може бути вельми різноманітним . Його сила й знак залежить від 

безлічі причин , головними з яких можна вважати : фактори бойового середо-

вища , рівень стресового впливу й іхній поеднаний вплив на організм , а також 

чутливість окремої людини до дії цих факторів [7, 119, 123].  

Нами було проведено дослідження екстраауральних проявів при бойовій 

акутравмі.  

Оцінка церебральної гемодинаміки за даними РЕГ та УЗДГ дозволила 

виявити таке. У хворих з акутравмою, отриманою у зоні бойових дій, мають 

місце виражені зміни мозкового кровообігу: порушення тонусу мозкових су-

дин (підвищення тонусу, наявність спазму, нестійкій тонус, його зниження і 

атонічні криві), венозного відтоку (утруднення) та пульсового кровонапов-

нення (зниження, часом різке), що підтверджено достовірними (Р<0,05; 

Р<0,01) змінами кількісних показників РЕГ (ДКІ, ДСІ, Рі). Причому відмінніс-

тю даного контингенту серед інших випадків СНП є значна частка нестійкого 

або зниженого тонусу судин та наявність атонічних кривих, а також зниження 

пульсового кровонаповнення у всіх відведеннях, а не тільки вертебрально-

базилярному. 
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Отримані нами дані дозволили виявити певні відмінності у порушеннях 

мозкового кровообігу у постраждалих в зоні проведення бойових дій порівня-

но з іншими випадками СНП шумового ґенезу. Так, у пацієнтів з професійною 

приглухуватістю переважно спостерігається підвищений тонус мозкових су-

дин і спазм, рідко – нестійкий судинній тонус і практично не буває його зни-

ження. В проведеному нами раніше досліджені ми вже звернули увагу на те, 

що у хворих з акутравмою у 17,9 % спостерігався нестійкий судинний тонус 

та мали місце випадки його зниження, що ми вважаємо показовою ознакою 

[100, 135-138].  

У обстежених нами військовослужбовців, які отримали акутравму в реа-

льних бойових умовах, відсоток таких випадків (з нестійким тонусом) виявив-

ся ще вищим, значною була частина осіб з тенденцію до зниження судинного 

тонусу і навіть випадки атонії, що суттєво відрізняє даний контингент від ін-

ших спостережень пацієнтів с СНП. Отже, у обстежених нами бійців, які 

отримали акутравму у зоні проведення бойових дій, переважали утруднення 

венозного відтоку, зниження пульсового кровонаповнення та тенденція до 

зниження (аж до атонії), або нестійкий тонус мозкових судин за даними реое-

нцефалографії. У військослужбовців з акутравмою, отриманою в реальних бо-

йових умовах, порушення мозкового кровообігу мають різноспрямовані тен-

денції. Частина з них має тенденцію до підвищення тонусу мозкових судин, 

частина – до зниження та наявність атонічних кривих, тому такі пацієнті пот-

ребують особливої уваги та додаткового обстеження стану церебральної ге-

модинаміки, адже подібні напрямки змін тонусу потребують кардинального 

різного підходу до лікування. Звертає на себе увагу той факт, що у обстеже-

них нами війскослужбовців з бойовою акутравмою не було виявлено достові-

рних порівняно з нормою змін у показнику α, тоді як ДКІ достовірно зміненим 

був у всіх групах (і їх підгрупах). Обидва показника відбивають стан тонусу 

мозкових судин, але α характеризує процес повного відкриття судини і надає 

інформацію про стан судинної стінки, а ДКІ більшою мірою залежить від пе-

риферичного судинного опору. Отже, у обстежених нами військовослужбов-
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ців з бойовою акутравмою зберігається задовільна еластичність судинної сті-

нки (можливо, це обумовлюється молодим віком постраждалих), але пору-

шення церебральної гемодинаміки в плані тонусу реалізуються переважно за 

рахунок розладів периферичного судинного опору. 

Незалежно від тенденції до зниження, або підвищення тонусу мозкових 

судин у пацієнтів з бойовою акутравмою спостерігаються утруднення веноз-

ного відтоку (більш виражені у вертебрально-базилярній системі) та зниження 

пульсового кровонаповнення (в обох системах мозкового кровопостачання). 

При аналізі якісних та кількісних показників РЕГ у хворих з бойовою 

акутравмою з урахуванням ступеня порушення слуховій функції (а отже, фак-

тично, тяжкості акутравми) було виявлено, що деякі з них змінюються зі зрос-

танням тяжкості СНП, а деякі не мають такої залежності. Так, зі зростанням 

тяжкості порушення слуху збільшується частота та вираженість тенденції до 

зниження тонусу, в т.ч. частка атонічних кривих та зменшується частка змін у 

напрямку підвищення тонусу та спазму; кількість випадків різкого одночасно-

го зниження пульсового кровонаповнення в обох системах мозкового крово-

постачання зростає по мірі поглиблення порушень у слуховій системі.  

Порушення церебральної гемодинаміки у осіб, які отримали акутравму в 

реальних бойових умовах, створюють підґрунтя для розвитку дисфункції у 

центральних відділах слухового та вестибулярного аналізаторів. 

Кореляційний аналіз показав наявність взаємозв’язку між станом мозко-

вого кровообігу за даними РЕГ в каротидній, і, особливо, в вертебрально-

базилярній системах та часовими показниками КСВП, у хворих з акутравмою, 

отриманою в реальних бойових умовах. 

 У хворих з акутравмою між тривалістю міжпікового інтервалу І-V 

КСВП та величинами Рі в вертебрально-базилярному басейні, що характери-

зує стан пульсового кровонаповнення, виявлена значна зворотна кореляція 

(r=-0,527, mr=0,068). З показниками ДКІ, що відбивають стан тонусу мозкових 

судин у досліджуваних часових характеристиках КСВП виявлена лише слабка 

пряма кореляція, що може бути обумовленим різноспрямованістю змін тонусу 
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мозкових судин (тенденція як до підвищення, так і до його зниження) у даного 

контингенту хворих. З величиною ДСІ, який характеризує венозний відтік, у 

досліджуваних з існує пряма кореляція як з ЛПП V хвилі, так і з МПІ I-V 

КСВП в обох системах мозкового кровопостачання. (до r= 0,523, mr=0,022).  

Акутравма в умовах бойових дій чинить значний вплив на функціональ-

ний стан центральної нервової системи та псих0-емоційну сферу постражда-

лих. 

Професійне навантаження в умовах бойових дій може суттєво варіюва-

ти: можливе надмірне перевантаження систем організму в разі ведення актив-

них дій або, наприклад, при передислокації військ. На додаток до численних 

стрес-факторів (бойовий стрес, психоемоційне та фізичне навантаження) на 

комбатантів суттєво впливають соціально - побутові та інші умови забезпе-

чення життєдіяльності. Такі навантаження призводять до появи дисфункцій 

регуляторних систем людини, що супроводжується порушенням міжсистем-

них взаємодій в організмі, зниження стресостійкості, які в своїй сукупності 

призводять до зменшення боєздатності й негативно позначаються на здоров ' ї 

комбатантів [2].  

Михайлов Б.В., Хаитов Р.П. (2018) [84] вважають, що оцінка психічної 

діяльності у комбатантів має проводитися з урахуванням даних біоелектрич-

ної активності головного тмозку, а виявлені порушення розцінюються як 

більш легкі і прогностично більш сприятливі у випадку, коли картина ЕЕГ 

свідчить про більшу збереженість адаптаційних механізмів, про що свідчить 

переважання альфа-ритму і відсутність домінування повільних ритмів 

За даними ЕЕГ у обстежених нами військовослужбовців з акутравмою, 

отриманою під час бойових дій, було виявлено іритативні зміни як при фоно-

вому записі, так і при функціональних навантаженнях, особливо – гіпервенти-

ляції, виражені в різному ступені. 

Quintero-Zea і співав. (2017) [266] проводили дослідження психологіч-

них тестів, ЕЕГ за класичною методикою, а також при спеціальній стимуляції 

для виявлення когнітивних порушень у комбатантів, які беруть участь у конф-
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ліктах у Колумбії. Було виявлено, що у досліджуваних основної групи спосте-

рігалися виражені зміни картини ЕЕГ та результатів тестування, достовірні 

порівняно з цивільними особами. Переважно це зміни іритативного характеру. 

Автори роблять висновок, що військовий досвід призводить до певної реорга-

нізації емоційної сфери в напрямку зростання агресії та зниження чутливості і 

свідчить про наявність внутрішнього конфлікту 

У військовослужбовців з бойовою акутравмою за даними ЕЕГ має місце 

зниження біоелектричної активності головного мозку, особливо в скроневих і 

потиличних відведеннях, як при фоновому запису так і при функціональних 

навантаженнях, дезорганізація і десинхронізація, а також перерозподіл основ-

них ритмів в напрямку зростання проявів повільно-хвильової активності, що 

об’єктивно свідчить про наявність функціональних змін з боку центральної 

нервової системи. Найбільш виражені достовірні зміни у досліджуваній групі 

з акутравмою спостерігаються у зменшенні представленості α-ритму та зрос-

танням β-ритму і повільнохвільової активності у лобних, скроневих і потили-

чних відведеннях у порівняні з показниками контрольної групи. 

Нечисленні роботи, присвячені вивченню стану центральної нервової 

системи за даними ЕЕГ у людей, що брали участь у збройних конфліктах, та-

кож свідчать про перерозподіл ритмів біоелектричної активності головного 

мозку та зміни іритативного характеру в таких випадках. Так, за даними Глаз-

никова [30], в учасників бойових операцій в Афганістані виникали генералізо-

вані спалахи Δ- і θ-активності білатерального характеру (90 %) або з незнач-

ною міжпівкулевою або передньо-задньою асиметрією амплітуди понад 150 

мкв. Виявлено також збільшений індекс нерегулярної θ-активності (>8 %; 40 

%), індекс Δ-активності (>8 %; 29 %), спалаху θ- або Δ-хвиль синхронізовано-

го або гіперсинхроного характеру (14 %), пароксизмальна активність (3 %), 

гострі хвильові (14 %), комплекси "гостра-повільна хвиля", "пік-повільна хви-

ля" тощо (1 %). Отже, отримані нами результати певною мірою збігаються з 

даними інших дослідників. 

У комплексному обстеженні військовослужбовців з акутравмою з метою 
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детальної оцінки екстраауральних порушень доцільно проводити дослідження 

функціонального стану ЦНС за даними ЕЕГ. Врахування даних комплексного 

обстеження біоелектричної активності головного мозку за даними ЕЕГ дозво-

ляє об’єктивно оцінити екстраауральні порушення та сприяє цілеспрямовано-

му призначенню комплексного лікування хворим з акутравмою, отриманою в 

зоні проведення бойових дій, що підвищує його ефективність  

Михайлов Б.В., Хаитов Р.П. (2018) [84] визначали структурно-

типологічні особливості нейрофізіологічних порушень за даними ЕЕГ в учас-

ників бойових дій з акубаротравмою в гострому періоді. В дослідженні брали 

участь 126 учасників бойових дій, в анамнезі яких була документально зафік-

сована мінно-вібухова травма. При аналізі результатів ЕЕГ картування було 

виявлено, що в 90,4% випадків у пацієнтів реєструвалася пароксизмальна ге-

нералізована активність (32,5%), підвищена судомна готовність або субкліні-

чна епілептоформна активність, що локалізувалася переважно в скроневих, 

лобно-скроневих або лобних ділянках головного мозку (57,9%).Авторами ви-

значено такі типи ЕЕГ при акубаротравмі внаслідок МВТ: пароксизмально-

вогнищева ЕЕГ, пароксизмальна генералізована ЕЕГ. Також діагностовано 

зниження амплітуди біопотенціалів в діапазоні альфа- і тета- ритмів, доміну-

вання повільних ритмів в префронтальних скронево-тім’яних відділах…що є 

опосередкованою ознакою послаблення тонусу кори великих півкуль за раху-

нок зниження активності пейсмейкерних механізмів ретикулярної формації. У 

всіх хворих високий відсоток представленості дельта-ритму свідчив про наяв-

ність структурно-медіаторних порушень. Отримані дані підтверджують вияв-

лену раніше тенденцію до дезінтеграції адаптивних можливостей мозку, ригі-

дності психічних процесів та залученості загально мозкових механізмів в па-

тологічний процес пр и гострій аубаротравмі. Авторами електроенцефалогра-

фічно підтверджено зниження функціональних можливостей мозку і пору-

шення адаптивного реагування при акубаротравмі у комбатантів. 

За даними Глазникова [30], який провів комплексне дослідження, в т.ч. 

за допомогою ЕЕГ, військовослужбовців - учасників бойових дій в Афганіста-



319 
 
ні, при III ступені перцептивної приглухуватості в 83 % випадків є виражені 

порушення функції центральної нервової системи. На думку автора, ці зміни є 

вирішальними в патогенезі кохлео-вестибулярних розладів. Причому, поліп-

шення, рідше відновлення, слуху відбувається лише в тих випадках, коли нев-

рологічна симптоматика і показники біопотенціалів головного мозку прихо-

дять в норму. 

Отже, у військослужбовців із отриманою в реальних бойових умовах 

акутравмою, мають місце об’єктивні ознаки функціональних порушень в кор-

кових та глибоких структурах головного мозку, які більш виражені у осіб із 

значними порушеннями слухової функції. По мірі зниження слухової функції 

у пацієнтів з бойовою акутравмою и відбувається перерозподіл основних рит-

мів ЕЕГ в напрямку зростання проявів повільно-хвильової активності на дез-

організованому фоні, особливо в лобних і скроневих відведеннях. При цьому 

підвищується представленість бета-активності, що свідчить про подразнення 

коркових структур головного мозку і включення компенсаторних механізмів у 

осіб, що постраждали від дії акутравми в реальних бойових умовах. 

Слід зауважити, що у пацієнтів з бойовою акутравмою спостерігаються 

різноспрямовані зміни біоелектричної активності за даними ЕЕГ та церебра-

льної гемодинаміки за даними РЕГ. Так, у них спостерігається як підвищений, 

так і знижений тонус мозкових судин, що передбачає діаметрально протилеж-

ний підхід до лікувальних заходів У одному випадку потрібно застосовувати 

спазмолітини, у іншому вони протипоказані, а у більшості – нестійкий судин-

ний тонус. Так само за даним ЕЕГ є пацієнти з вираженими іритативними змі-

нами, гіперсинхронними сплесками, епілептиформними проявами, судомною 

готовністю, яким категорично протипоказані нооторопи та стимулятори. Але є 

пацієнти зі значним пригніченням активності, різким зниженням амплітуди 

біотоків, яким, навпаки, потрібно стимулювати мозкову діяльність і обережно 

поводитися з транквілізаторами. Тому для більш ефективного індивідуально 

підібраного лікування необхідне інструментальне обстеження таких хворих, 
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що виявляється не тільки бажаним, але і необхідним, зважаючи на небезпеку 

ускладнень.  

 Отже, проведене нами комплексне обстеження осіб, які отримали 

акутравму в реальних бойових умовах, та аналіз отриманих даних дозволив 

визначити характерні ознаки ураження слухової і вестибулярної систем при 

бойовій акутравмі. За даними комплексного клініко-інструментального об-

стеження нами було визначено найбільш інформативні, в тому числу 

об’єктивні, ознаки ураження слухового і вестибулярного аналізаторів та екст-

раауральних змін при акутравмі в реальних бойових умовах. Такі критерії мо-

жуть бути застосовані для діагностики, в т.ч. ранньої і топічної, уражень слу-

хової та вестибулярної систем, прогнозування перебігу та визначення тяжкос-

ті захворювання, оцінки ефективності лікувально-профілактичних заходів та 

вирішення експертних питань. До таких критеріїв належать, зокрема: підви-

щення порогів слуху на тони в області 4-8 кГц, а також 14 та 16 кГц; наявність 

і вираженість «акутравматичного зубця», знижені ДП за методом Люшера в 

області 4 кГц; порушення розбірливості мовного тесту, дискомфорт; характе-

ристики суб’єктивного вушного шуму – високочастотний, 5-10 дБ над поро-

гом; знижена амплітуда та асиметрія АРВМ, дисоціація показників; реєстрація 

ОАЕ на частоті 4 кГц при відсутності реакції на інших; подовжені ЛПП ІІ, ІІІ, 

V та МПІ I-ІІІ та I-V КСВП та ЛПП «пізніх» компонентів ДСВП P2 і N2; збі-

льшення ДСІ та зменшення Рі, утруднення венозного відтоку і різке зниження 

пульсового кровонаповнення в обох системах мозкового кровопостачання, 

наявність атонічної кривої та нестійкого тонусу мозкових судин за даними 

РЕГ; перерозподіл основних ритмів ЕЕГ в напрямку збільшення відсоткового 

вмісту бета ритму та повільних тета- і дельта-хвиль, водночас зменшення вмі-

сту альфа активності, подразнення діенцефально-стовбурових та медіобазаль-

них структур головного мозку; наявність центральної вестибулярної дисфунк-

ції за даними вестибулометрії. 

Таким чином, при акутравмі, отриманій в реальних бойових умовах, ві-

дбуваються характерні зміни в стані слухової та вестибулярної систем, а та-
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кож виражені екстраауральні зміни, які мають свої особливості. Багатофакто-

рний вплив бойової акутравми відрізняється не лише від хронічного впливу 

промислового шуму, але і від акутравми «мирного» часу. 

На нашу думку, механізм розвитку гострої та хронічної акутравми відрі-

зняється. Для розвитку СНП під впливом тривалого впливу шумового наван-

таження – так званої професійної, або шумової СНП – характерний поступо-

вий розвиток процесів у структурах слухового аналізатора, який на початку 

обов’язково має своїм етапом стадію адаптації та стомлення, а з часом, після 

виснаження компенсаторних механізмів – розвиток патологічних змін у стру-

ктурах слухової системи. Отже є певний період пристосування, на протязі 

якого ще можливий зворотній розвиток і за умови вчасного застосування ці-

леспрямованих лікувально-профілактичних заходів запобігти розвитку профе-

сійної СНП. Тривалість цього періоду залежить від багатьох факторів – акус-

тичних характеристик шуму, умов реалізації шумового навантаження (комбі-

новані впливи, наприклад, доєднання вібрації), тривалості експозиції, індиві-

дуальної чутливості, стану організму працюючого та інших факторів. У випа-

дку гострої акутравми акустичний вплив відбувається «без підготовки» і у ор-

ганізму, як правило, немає часу і можливості для мобілізації компенсаторних 

механізмів – тому ушкодження при акутравмі бувають досить значними і не-

зворотніми, незважаючи на короткочасний вплив звукового подразника. У та-

кому випадку, як правило, реалізуються механізми негайної стресорної реакції 

на небезпечний для організму вплив. Крім безпосередніх захисних рефлексів 

органа слуху задіюється механізм мобілізації життєво важливих функцій ор-

ганізму, в тому числі викид адреналіна, підвищення тонусу судин, підвищення 

артеріального тиску, збільшення частоти серцевих скорочень та ін. [100]. 

 Нами було проведене лікування пацієнтів з бойовою акутравмою, при 

цьому ми призначали лікувальні заходи з урахуванням даних комплексногот-

клініко-іенструментального обстеження. Лікування проводилося згідно про-

токолів, затверджених медичним департаментом МО України. 
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 Лікування СНП при бойовій акутравмі далеко не завжди буває ефектив-

ним. Однак, не зважаючи на те, що в одних випадках вдається повністю від-

новити 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 з акутравмою, і намагатися досягти хоч незнач-

ного ефекту навіть в прогностично несприятливих випадках.. Адже покра-

щення розбірливості мови та зменшення явищ ФПЗГ, наприклад, розкриває 

перспективу ефективної реабілітації пацієнтів з порушеннями слуху за допо-

могою слухопротезування, а збережена слухова функція неабияк впливає на 

якість життя людини. 

За нашими даними, застосуванням ГБО при лікуванні пацієнтів з акуба-

ротравматичним ураженням слухового аналізатора підвищує його ефектив-

ність. 

Отже, акутравма, отримана в реальних бойових умовах, характеризуєть-

ся складним симптомокомплексом, ураженням як центральних, так і перифе-

ричних відділів слухового та вестибулярного аналізаторів, а також виражени-

ми екстраауральними проявами. Такі пацієнти потребують комплексного ін-

струментального обстеження, та якнайшвидшого призначення системного лі-

кування. Сенсоневральні порушення слухової функції при бойовій акутравмі 

вкрай тяжко піддаються лікуванню і часто прогресують.  

Проведені нами дослідження дозволили підвищити якість діагностики 

порушень слухової і вестибулярної систем при бойовій акутравмі та підвищи-

ти ефективність їх лікування. За результатами проведених досліджень зфор-

мульовано пропозиції щодо вдосконалення діагностики, лікування і профілак-

тики акутравматичного ураження слухової і вестибулярної систем при бойовій 

акутравмі. Нами розроблено порядок надання допомоги військовослужбовцям 

з бойовою акутравмою на етапах медичної евакуації (ЕМЕ) - діагностичні 

ознаки, ким надається допомога, етапність і обсяг - затверджені та впрова-

джені в практику. Впроваджено протокол надання допомоги військовослуж-

бовцям з акубаротравмою на І, ІІ та ІІІ-V рівнях ЕМЕ. Клінічні протоколи 
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введені в дію Наказом Командування Медичних Сил ЗСУ від 05.06.2020 року 

№ 87. 

Результати проведених досліджень сприяють ранньому виявленню сен-

соневральних порушень слухової та вестибулярної функції, а також підви-

щенню якості діагностики та ефективності лікування при акутравмі, отрима-

ній в зоні бойових дій. 



324 
 

ВИСНОВКИ 

У дисертації наведено теоретичні узагальнення і нові рішення науково-

практичної проблеми – підвищення якості діагностики, в тому числі ранньої, 

прогнозування перебігу та лікування сенсоневральних слухових і вестибуляр-

них порушень при акутравмі, отриманій в реальних бойових умовах, шляхом 

визначення найбільш інформативних показників ауральних, екстраауральних 

та вестибулярних змін на основі багатофакторного аналізу за даними комплек-

сного клініко-інструментального обстеження і вдосконалення лікувально-

профілактичних заходів. 

1. Найбільш поширеним і небезпечним для слухової системи є гранатоме-

тний обстріл (переважно РПГ 22, РПГ 7, РПГ 16) та розриви мін (переважно 82 

мм, 122 мм). Саме мінометні (31,2%), гранатометні (19,1%) обстріли та задіян-

ня тяжкої артилерії (10,4%) (САУ 122 мм, 152 мм, застосування пушок-гаубиць 

та ін.) викликають найбільш виражені ураження слухової системи. При цьому 

48,2% пацієнтів з бойовою акутравмою мають супутні ураження – поранення, 

контузійно-комоційний синдром, ЧМТ та ін 

2. Найбільш характерними скаргами при акутравмі у постраждалих в зоні 

бойових дій є такі: зниження слухової функції (100%); суб’єктивний вушний 

шум (81,9%); оглушеність (74,8%), закладеність вух (64,8%) та больові відчут-

тя у вухах (41,9%) одразу після акутравми; головний біль (80,8%), тяжкість у 

голові (59,3%); запаморочення (61,5%), порушення рівноваги, координації 

(42,5%); дратівливість (73,3%), порушення сну (61,9%); (58,9%) бійців драту-

ють гучні звуки, особливо високочастотні. Частота, тривалість та вираженість 

таких скарг залежить від потужності і характеру акутравми та збільшується з 

погіршенням слухової функції і мають прогностичне значення. 

3. За даними суб’єктивної аудіометрії, у хворих з сенсоневральною приг-

лухуватістю, які отримали акутравму в зоні бойових дій, найбільш часто спо-

стерігаються: двобічні (88,2%), асиметричні ураження (67,8%), низхідний, час-

то – обривчастий тип тональної аудіометричної кривої з найбільш вираженим 

підвищенням порогів слуху до тонів у області 4-8 кГц (76,0%), характерний 
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«акутравматичний зубець» (46,3% випадків серед усіх, 60,8% серед низхідних 

кривих); уповільнене зростання розбірливості мовного тесту (35,6%), наявність 

дискомфорту (15,6%), зниження ДП за Люшером в області 2 та особливо 4 кГц 

– у 79,6%. 

4. У пацієнтів з акутравмою, отриманою в зоні бойових дій, реєструються 

6 типів тональних порогових аудіометричних кривих. 1-3 – низхідна, часто об-

ривчаста крива з різним ступенем порушення слухової функції (1 – легкий – 

37,9%, 2 – помірний – 26,8%, 3 – виражений – 11,2%); 4 – пологонизхідний, 

майже горизонтальний тип (18,1%); 5 – «ломана» крива, з «кархардтоподіб-

ним» зубцем (7,5%); 6 – ураження апікальної частини завитки, висхідний 

(1,8%). Ступінь ураження слухової системи та тип аудіометричної тональної 

кривої знаходиться у певній залежності від характеру уражаючого впливу зву-

ків високої інтенсивності та обставин отримання травми. 

5. У військовослужбовців з акутравмою, отриманою в реальних бойових 

умовах, суб’єктивний вушний шум є провідною скаргою (81,9%). Найчастіше 

спостерігається шум частотою 8 (33,9%), 6 (17,2 %) та 1 (17,7 %) кГц, інтенси-

вністю 5 дБ над порогом чутності (63,6%), а у випадку більш тяжкої СНП – 10 

дБ над порогом. Так, у пацієнтів з 3 та 4 типом аудіометрії, з більш вираженим 

ураженням слухового аналізатора, таких випадків високої інтенсивності 

суб’єктивного вушного шуму було (45,5%) та (71,4%) відповідно. 

6. При акутравмі, отриманій в реальних бойових умовах, за даними 

суб’єктивних і об’єктивних методів спостерігаються порушення у всіх відділах 

слухового аналізатора: ознаки дисфункції рецепторного відділу за даними 

суб’єктивної аудіометрії (уповільнене зростання та парадоксальне падіння роз-

бірливості мовного тесту, наявність дискомфорту, зниження ДП за Люшером в 

області 2 та особливо 4 кГц) мають місце у 79,6% обстежених бійців, за даними 

реєстрації ОАЕ (відсутність відповіді, частково позитивна відповідь) у 89,7%; 

ураження центральних відділів слухового аналізатора виявлені за даними СВП 

у всіх обстежених: КСВП – 98,4%, переважно ЛПП ІІ, ІІІ та V, а також МПІ І-



326 
 

ІІІ та I-V; ДСВП – 100%, в т.ч. подовження ЛПП «пізніх» компонентів P2 i N2 у 

89,8%, 

7. У переважної більшості пацієнтів (85,9%), які отримали бойову акутрав-

му, виявлено порушення за даними акустичної імпедансометрії: зниження амп-

літуди АРВМ (53,6%) до 0,089±0,002 та навіть 0,061±0,003 см3 (p<0,01), асимет-

рію акустичного рефлексу (45,9%) та дисоціацію з показниками тональної ауді-

ометрії (35,7%), достовірні (p<0,01) порівняно з контролем подовження показ-

ників латентного періоду та періоду зростання та скорочення періоду дії. 

8. За даними ОАЕ на частоті продуктів спотворення у більшості (89,7%) 

пацієнтів з акутравмою, отриманою в реальних бойових умовах, відповідь не 

реєструється або має місце частково позитивний тест достовірно (p<0,01), по-

рівняно з контролем, зниженої амплітуди (до 6,1±0,3 дБ в області 6 кГц). Хара-

ктерною ознакою є збереження відповіді зовнішніх волоскових клітин на ви-

щих частотах при відсутності на нижчих, або ж «вибіркова» чутливість «вріз-

нобій». При частковій реєстрації найчастіше зберігається відповідь завитки на 

частоті 4 кГц.  

9. За даними КСВП, при акутравмі у більшості (98,4%) учасників бойових 

дій виявлено зміни якісних характеристик відповіді (зниження амплітуди, згла-

женість піків, додаткові або випадіння хвиль) та достовірне (Р<0,05; Р<0,01) порі-

вняно з нормою подовженням ЛПП II, III, IV та V хвиль КСВП, а також МПІ I-III, 

III-V та I-V, більш виражені у обстежених з більш значним зниженням слухової 

функції, що свідчить про порушення в стовбуромозковому відділі слухового ана-

лізатора Так, в 1-й групі ЛПП V хвилі КСВП становив 5,72±0,02, в 2-й – 5,82±0,02 

мс, в 3-й – 5,93±0,04 мс, відповідно (Р<0,01).  

10. За даними ДСВП у всіх обстежених осіб, які отримали бойову акутра-

вму, спостерігаються порушення у коркових (100%) та підкоркових (89,8%) 

структурах слухового аналізатора, що проявляється змінами якісних характе-

ристик зареєстрованої відповіді (зниження або різке підвищення амплітуди, 

зглаженість піків, додаткові хвилі) та достовірним (Р<0,05; Р<0,01) порівняно з 

нормою подовженням латентних періодів піків хвиль P2 і N2 до 191,3±3,2 та 
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301,1±4,3 мс (P<0,01). Вираженість порушень в коркових і підкоркових их від-

ділах слухового аналізатора зростає зі збільшенням ступеня порушення слухо-

вої функції.  

11. У 94,8 % бійців з акутравмою за даними вестибулометрії мають місце 

порушення вестибулярної функції, переважно центральна вестибулярна дис-

функція (64,5%) різного ступеня тяжкості та поєднана вестибулярна дисфунк-

ція (25,3%). Ступінь центральної вестибулярної дисфункції співвідноситься з 

вираженістю зниження слухової функції: у бійців 1-ї групи переважав перший 

ступінь тяжкості – 41,5 %, у 2-й групі – другий (30,8 %) і в 3-й – третій (27,3%). 

Найбільший відсоток поєднаного ураження периферичного та центрального 

відділів вестибулярного аналізатора спостерігався у військовослужбовців 3-ї 

групи (54,5 %), а найменший – в 1-й (15,4 %). 

12. За даними РЕГ виявлено порушення мозкового кровообігу у всіх об-

стежених військовослужбовців з акутравмою, в найбільшій мірі – утруднення 

венозного відтоку (в 64,73 % випадків в каротидній системі і в 85,26% – у вер-

тебрально-базилярній) та зниження пульсового кровонаповнення (74,10% у ве-

ртебрально-базилярній системі та 48,66% у обох системах мозкового кровообі-

гу). Наявність значної кількості випадків нестійкого судинного тонусу (58,92 

%), атонічних кривих (18,75%) та зниження пульсового кровонаповнення у 

обох системах мозкового кровообігу (48,66%) є характерною ознакою бойової 

акутравми і суттєво відрізняє від випадків СНП іншого ґенезу. Виявлені пору-

шення підтверджено достовірними (Р<0,05; Р<0,01) змінами кількісних показ-

ників РЕГ (ДКІ, ДСІ, Рі). Так, середньостатистичне значення Рі у вертебраль-

но-базилярній системі становило (0,64±0,03) (P<0,01) при нормі – (1,18±0,03), 

що свідчить про різке зниження пульсового кровонаповнення. 

13. За даними ЕЕГ у обстежених нами військовослужбовців з бойовою 

акутравмою виявлено дисфункцію коркових (100%) з залученням діенцефаль-

них (48,6%), діенцефально-стовбурових (33,7%) та медіобазальних (12,4%) 

структур головного мозку, що проявлялося змінами якісних характеристик та 

достовірним (Р<0,05) порівняно з контрольною групою перерозподілом відсот-
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кового вмісту основних ритмів: підвищення відсоткового вмісту Δ-ритму – до 

19,5±1,5 %, θ-ритму – до 18,7±1,4 %, зниження α-ритму – до 33,1±2,51 %. У па-

цієнтів з більш вираженим порушенням слуховій функції спостерігаються дос-

товірно більш суттєві зміни ЕЕГ картини. 

14. Найбільш інформативними в діагностичному та прогностичному плані 

при бойовій акутравмі є такі показники: пороги слуху на тони в області 4-8 

кГц; наявність і вираженість «акутравматичного зубця», ДП за методом Люше-

ра в області 4 кГц; порушення розбірливості мовного тесту, «дискомфорт»; ха-

рактеристики суб’єктивного вушного шуму; амплітуда АРВМ; ОАЕ на частоті 

4 кГц; ЛПП ІІ, ІІІ, V та МПІ I-ІІІ та I-V КСВП; ЛПП «пізніх» компонентів 

ДСВП P2 і N2.; ДСІ та Рі, стан венозного відтоку і пульсового кровонаповнен-

ня, наявність атонічної кривої та нестійкого тонусу мозкових судин за даними 

РЕГ; зміни відсоткового вмісту основних ритмів ЕЕГ, особливо збільшення ча-

стки повільних хвиль, ознаки подразнення діенцефально-стовбурових та меді-

обазальних структур головного мозку; наявність і ступінь центральної вести-

булярної дисфункції за даними вестибулометрії 

15. Ефективність лікування СНП при бойовій акутравмі залежить від по-

тужності і характеру акубаротравматичного впливу, терміну надання допомо-

ги, цілеспрямованості заходів, етапності і послідовності. Консервативне ліку-

вання включає: кортикостероїди, ноотропи, судинні препарати, адаптогени, за-

спокійливі, метаболічні препарати, фізіотерапію (ендауральний ультрафонофо-

рез, ГБО). Найкраща ефективність досягається при початку надання цілеспря-

мованої допомоги на протязі першої доби після акубаротравми, застосуванні 

комплексного підходу та своєчасному спрямуванні на інструментальні обсте-

ження і спеціалізований етап.  

16. Прогностично несприятливими в плані розвитку тяжких порушень 

слуху та недостатньої ефективності лікування при бойовій акутравмі є: інтен-

сивний високочастотний суб’єктивний вушний шум; тривале відчуття оглу-

шення, закладеності вух, запаморочення після акутравми; ознаки ФПЗГ; зміни 

в стовбуромозкових та підкоркових структурах слухового аналізатора за дани-



329 
 

ми КСВП і ДСВП; різке зниження амплітуди АРВМ; подразнення діенцефаль-

но-стовбурових та медіобазальних структур головного мозку на ЕЕГ; зниження 

пульсового кровонаповнення у обох системах мозкового кровопостачання, на-

явність атонічних кривих за даними РЕГ; виражена центральна вестибулярна 

дисфункція. 
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1. Тривалість та вираженість скарг на закладання вух, оглушення, запамо-

рочення, наявність інтенсивного високочастотного шуму, хиткість ходи (по-

рушення координації), біль у вухах мають прогностичне в плані виникнення та 

прогресування СНП при акутравмі.  

2. Для своєчасного виявлення сенсоневральних порушень слухової функ-

ції у осіб, які отримали акутравму в зоні бойових дій та медичного сортування 

хворих, за допомогою доступних методів обстеження доцільно використовува-

ти розроблений нами опитувальник. Запропонований метод систематизації да-

них анамнезу та скарг, відображений у ньому, дозволяє відповідально відібрати 

пацієнтів з порушеннями слухової функції для подальшого обстеження і на-

дання цілеспрямованої спеціалізованої медичної допомоги. 

3. Пацієнтам з бойовою акутравмою необхідне надання цілеспрямованої 

допомоги на протязі першої доби після акубаротравми, застосування комплек-

сного підходу та своєчасному спрямуванні на інструментальні обстеження і 

спеціалізований етап. При цьому необхідно забезпечити чітку послідовність 

лікувально-профілактичних заходів на етапах медичної евакуації, вже на пер-

ших етапах вживати цілеспрямовані конкретні заходи. Пацієнти з комбінова-

ними/поєднаними бойовими ураженнями мають бути оглянуті отоларинголо-

гом у перші три доби після акутравми або щойно це буде можливим, зважаючи 

на тяжкість стану пацієнта 

4. При наявності підозр на можливу акубаротравму доцільно провести ін-

струментальні аудіологічні обстеження, щойно з’явиться така можливість. У 

разі доступності хоча би скринінгової тональної аудіометрії, насамперед слід 

звертати увагу на пороги слуху до тонів 4-8 кГц та наявність «акутравматично-

го зубця».  

5. Застосування об’єктивних методів обстеження слухової системи, зокре-

ма СВП, ОАЕ, АРВМ, має велике значення в плані топічної діагностики, вирі-

шення експертних питань, визначення та об’єктивізації тяжкості перебігу за-
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хворювання у пацієнтів з бойовою акутравмою та при проведенні лікувально-

профілактичних заходів у даного контингенту. 

6. Для діагностики акутравми доцільно застосовувати акустичну імпедан-

сометрію. Характерною ознакою у осіб, які зазнали дії бойової акутравми, мо-

же вважатися асиметрія АРВМ (однобічна відсутність, а також асиметрія по 

амплітуді) та дисоціація з показниками порогової тональної аудіометрії (з боку 

краще чуючого вуха рефлекс або відсутній, або низькоамплітудний), які мають 

місце незалежно від ступеню порушенню слуху. 
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Додаток 1 
 

Опитувальник хворого з акутравмою, акубаротравмою 
 
 

ПІБ______________________________________________________________________________ 
Анамнез (обставини, при яких відбулася акутравма, акубаротравма) 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
Супутні ураження під час акутравми: ні, так; ЧМТ, контузія, поранення, інше 
_____________________________________ Втрата свідомості, нудота, блювання. 
Акутравма перша, повторна________.Скільки часу пройшло після акутравми___________. 
Лікування з приводу порушення слуху в результаті акутравми до цього часу  ні, так. 
Оглушення після акутравми: ні,так, незначне, помірне, виражене, тривало____________  
Біль у вухах: ні, так, однобічний, двобічний; з’явився в момент акутравми, як довго 
тривав________ незначний, помірний, виражений. Зараз немає, є, _______________.  
Виділення з вуха: крові, рідини, однобічне, з обох сторін одразу після акутравми 
Закладеність у вухах: ні, так; однобічна, з обох сторін; незначна, помірна, виражена, з’явилася 
одразу після акутравми, тривала___________; з’явилась пізніше через_______. Зараз немає, є, 
пов’язана з _________________________________________ 
Зниження слуху: ні, так, однобічне, з обох сторін; незначне, помірне, виражене; з’явилося 
одразу після акутравми, пізніше через_______. Зниження слуху було до акутравми так, ні; 
збільшилося після акутравми. Слух з часом погіршувався, покращувався, без змін.  
Порушення розбірливості мови: ні, так; незначне, помірне, виражене; однобічне, з обох 
сторін; з’явилося одразу після акутравми, пізніше через_______, потім погіршувалася, 
покращувалась, без змін. 
Гучний звук переносить нормально, погано, високочастотний, низькочастотний, з’явилося 
одразу ж після акутравми, пізніше через_______, тривало _______зараз ні, так  
Спотворення сприйняття звуків: ні, так, неприродне відчуття звучання деяких (яких_____) 
звуків, з’явилося після акутравми, пізніше через_______, тривало _______   зараз ні, так  
Суб’єктивний шум: ні, так; однобічний, двобічний, в голові; незначний, помірний, 
виражений; з’явився одразу після акутравми, пізніше через_______, тривав ____________, 
постійний, періодичний, однорідний, неоднорідний, високочастотний, низькочастотний, свист, 
дзвін, інше ______________________З часом шум зникав, збільшувався, змінювався за 
інтенсивністю, за частотою, швидко, поволі; залишався приблизно таким же. 
Зараз: немає, є, постійний, періодично, незначний, помірний, виражений; однобічний, з обох 
сторін, в голові; однорідний, неоднорідний, високочастотний, низькочастотний, «фон», свист, 
дзвін, інше__________змінюється протягом дня по інтенсивності, по тональності, залежить від 
_______________________________________________________ 
Головний біль: ні, так; з’явився одразу після акутравми; тривав__________;  з’явився пізніше 
через_______; незначний помірний, виражений; “пульсуючий”, приступи, тривалий; переважно 
в області чола, скронь, тім’я, потилиці, мігруючий, у всій голові; однобічний, двобічний. З 
часом зменшився, збільшився, без змін. Чи турбував до акутравми: ні, так. Зараз: є, немає, 
часто, рідко, майже постійно, незначний помірний, виражений “пульсуючий”, приступи, 
тривалий; в області чола, скронь, тім’я, потилиці, мігруючий; однобічний, двобічний; 



 2 

пов’язаний з навантаженням: фізичним, емоційним, атмосферними коливаннями, 
___________________________________________________ 
Запаморочення: ні, так; з’явилось одразу після акутравми,  як довго тривало__________, 
з’явилось пізніше через_______, незначне, помірне, виражене; супроводжувалося нудотою, 
блюванням, “мушки” перед очима, потемніння в очах. Чи турбувало до акутравми: ні, так. 
Зараз: немає, є; незначне, помірне, виражене; тривале, короткочасне; часто, рідко; пов’язане з 
__AТ, головним болем, атмосферними коливаннями, втомою, різкими поворотами голови, 
різкими рухами, інше______________супроводжується нудотою, блюванням, “мушки” перед 
очима, потемніння в очах ______________________  
Порушення координації,  рівноваги: ні, так; незначне, помірне, виражене; хиткість ходи, 
невпевненість у рухах, з’явилося після акутравми, тривало__________; з’явилося пізніше 
через_______. Чи турбувало до акутравми: ні, так.   
Зараз: немає, є, незначне, помірне, виражене; пов’язане з ____________________________ 
Відчуття тяжкості в голові: ні, так, незначне, помірне, виражене; з’явилося одразу після 
акутравми, тривало___________, з’явилося пізніше через_______, в області, чола, скронь, 
потилиці, у всій голові. Чи турбувало до акутравми: ні, так 
Зараз - немає, є; часто, рідко; незначне, помірне, виражене; в області, чола, скронь, потилиці, у 
всій голові, пов’язане з _______________________________________________ 
Порушення сну: ні, так; поверхневий, погано засинає, просинається вночі, вранці не відчуває 
відпочинку; з’явилося після акутравми; пізніше через_______, як довго 
триває___________________ Чи турбувало до акутравми ні, так 
Порушення пам’яті, уваги: ні, так; незначне, помірне, виражене; з’явилося одразу після 
акутравми, пізніше через_______. Зараз: немає, є. Чи турбувало до акутравми: ні, так 
Інші скарги: загальна слабкість, втомлюваність, дратівливість, підвищена емоційність, 
метеозалежність, тривожність ___________________________________________________ 
Артеріальний тиск: робочий________, схильність до підвищення, зниження, нестабільний, 
ГХ______, ВСД ____________________________________________________________________ 
ЛОР-огляд________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Ds_______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
Примітки:________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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єн

ті
в 

за
 п

ри
зн

ач
ен

ня
ми

 4
 

рі
вн

я 

П
ро

ве
де

нн
я 

ін
ст

ру
ме

нт
ал

ьн
ог

о 
об

ст
еж

ен
ня

. Д
ан

і 
ау

ді
ом

ет
рі

ї –
 х

ар
ак

те
рн

а 
фо

рм
а 

ау
ді

ом
ет

ри
чн

ої
 

кр
ив

ої
, н

ая
вн

іс
ть

 к
іс

тк
ов

о-
по

ві
тр

ян
ог

о 
«р

оз
ри

ву
»,

 н
ая

вн
іс

ть
 «

ак
ут

ра
вм

ат
ич

но
го

 зу
бц

я»
, 

по
ру

ш
ен

ня
 р

оз
бі

рл
ив

ос
ті

 м
ов

но
го

 т
ес

ту
, 

на
дп

ор
ог

ов
і т

ес
ти

, в
из

на
че

нн
я 

ха
ра

кт
ер

ис
ти

к 
су

б’
єк

ти
вн

ог
о 

ву
ш

но
го

 ш
ум

у.
 З

а 
мо

ж
ли

во
ст

і –
ін

ш
і і

нс
тр

ум
ен

та
ль

ні
 о

бс
те

ж
ен

ня
 

М
ед

ик
ам

ен
то

зн
а 

те
ра

пі
я 

з 
ур

ах
ув

ан
ня

м 
да

ни
х 

ін
ст

ру
ме

нт
ал

ьн
их

 о
бс

те
ж

ен
ь ,

 
фі

зі
от

ер
ап

ія
: У

Ф
Ф

, Г
БО

 

4 ви
со

ко
сп

ец
іа

лі
зо

ва
ни

й 

Л
ік

ар
-

от
ор

ин
ол

ар
ин

го
ло

г, 
ау

ді
ол

ог
, с

ур
до

ло
г, 

от
ох

ір
ур

г 

П
ро

ве
де

нн
я 

по
вн

ог
о 

ін
ст

ру
ме

нт
ал

ьн
ог

о 
об

ст
еж

ен
ня

 
дл

я 
ви

зн
ач

ен
ня

 п
ор

уш
ен

ь 
у 

рі
зн

их
 в

ід
ді

ла
х 

сл
ух

ов
ог

о 
ан

ал
із

ат
ор

а 
(с

уб
’є

кт
ив

на
 

ау
ді

ом
ет

рі
я 

у 
по

вн
ом

у 
об

ся
зі

, в
 

то
му

 ч
ис

лі
 у

 р
оз

ш
ир

ен
ом

у 
ді

ап
аз

он
і ч

ас
то

т,
 а

ку
ст

ич
на

 
ім

пе
да

нс
ом

ет
рі

я,
 С

В
П

, О
А

Е)
 т

а 
оц

ін
ки

 н
ая

вн
ос

ті
 і 

ст
уп

ен
я 

ви
ра

ж
ен

ос
ті

 е
кс

тр
аа

ур
ал

ьн
их

 
зм

ін
 (Р

ЕГ
, Е

ЕГ
, У

ЗД
Г,

 Е
К

Г 
та

 
ін

.).
 П

ри
зн

ач
ен

ня
 к

ом
пл

ек
сн

ог
о 

лі
ку

ва
нн

я 
се

нс
он

ев
ра

ль
ни

х 
по

ру
ш

ен
ь 

сл
ух

ов
ої

 ф
ун

кц
ії.

 
Х

ір
ур

гі
чн

е 
лі

ку
ва

нн
я 

по
ру

ш
ен

ь 
зв

ук
оп

ро
ве

де
нн

я.
 

П
ро

ве
де

нн
я 

ко
мп

ле
кс

но
го

 ін
ст

ру
ме

нт
ал

ьн
ог

о 
об

ст
еж

ен
ня

. В
из

на
че

нн
я 

по
ру

ш
ен

ь 
в 

рі
зн

их
 

ві
дд

іл
ах

 с
лу

хо
во

ї с
ис

те
ми

, е
кс

тр
аа

ур
ал

ьн
их

 
пр

оя
ві

в.
 С

уб
’є

кт
ив

на
 а

уд
іо

ме
тр

ія
: д

од
ат

ко
во

 - 
в 

ро
зш

ир
ен

ом
у 

ді
ап

аз
он

і ч
ас

то
т,

 н
ад

по
ро

го
ві

 
те

ст
и,

 т
ес

т 
ад

ап
та

ці
ї. 

А
ку

ст
ич

на
 ім

пе
да

нс
ом

ет
рі

я 
- з

мі
ни

 а
мп

лі
ту

дн
их

 (з
ни

ж
ен

ня
, ч

ас
ом

 р
із

ке
) т

а 
ча

со
ви

х 
(п

од
ов

ж
ен

ня
 л

ат
ен

тн
ог

о 
пе

рі
од

у 
та

 
пе

рі
од

у 
сп

ад
у,

 а
 т

ак
ож

 с
ко

ро
че

нн
я 

пе
рі

од
у 

ді
ї) 

ха
ра

кт
ер

ис
ти

к 
ак

ус
ти

чн
ог

о 
ре

фл
ек

су
 

вн
ут

рі
ш

нь
ов

уш
ни

х 
м’

яз
ів

 (А
РВ

М
), 

пе
вн

а 
ди

со
ці

ац
ія

 п
ок

аз
ни

кі
в 

- л
ок

ал
із

ац
ія

 б
іл

ьш
 

ви
ра

ж
ен

их
 п

ор
уш

ен
ь 

не
 за

вж
ди

 с
пі

вп
ад

ає
 з 

та
ко

ю
 за

 д
ан

им
и 

ау
ді

ом
ет

рі
ї в

 зв
ич

ай
но

му
 і 

ро
зш

ир
ен

ом
у 

ді
ап

аз
он

ах
 ч

ас
то

т,
 н

ер
ід

ко
 

сп
ос

те
рі

га
єт

ьс
я 

ві
дс

ут
ні

ст
ь 

А
РВ

М
 п

ри
 д

ос
та

тн
іх

 
дл

я 
ць

ог
о 

ум
ов

ах
 –

 р
ів

ню
 с

лу
хо

ви
х 

по
ро

гі
в 

та
 

ві
дс

ут
но

ст
і п

ат
ол

ог
ії 

се
ре

дн
ьо

го
 в

ух
а.

 С
В

П
 - 

зм
ін

и 
ко

мп
ле

кс
у 

пі
кі

в 
(їх

 зг
ла

дж
ен

іс
ть

, 
до

да
тк

ов
і х

ви
лі

, з
ни

ж
ен

ня
 а

бо
 п

ід
ви

щ
ен

ня
 

ам
пл

іт
уд

и)
, а

 т
ак

ож
 ч

ас
ов

их
 х

ар
ак

те
ри

ст
ик

: 
по

до
вж

ен
ня

 л
ат

ен
тн

их
 п

ер
іо

ді
в 

пі
кі

в 
хв

ил
ь 

(Л
П

П
), 

ос
об

ли
во

 ІІ
, І

ІІ,
 V

 т
а 

мі
ж

пі
ко

ви
х 

ін
те

рв
ал

ів
 (М

П
І) 

I-
ІІІ

 т
а 

I-V
 К

С
В

П
, Л

П
П

 
«п

із
ні

х»
 к

ом
по

не
нт

ів
 Д

С
В

П
 P

2 і
 N

2. 
О

А
Е 

- ч
ас

то
 

не
 р

еє
ст

ру
єт

ьс
я 

вз
аг

ал
і, 

«д
ис

оц
іа

ці
я»

 д
ан

их
 О

А
Е 

та
 т

он
ал

ьн
ої

 а
уд

іо
ме

тр
ії 

– 
ча

ст
іш

е 
ві

дп
ов

ід
ь 

О
А

Е 
ре

єс
тр

ує
ть

ся
 н

а 
ча

ст
от

ах
 4

 т
а 

6 
кГ

ц,
 п

ри
 

ві
дс

ут
но

ст
і в

ід
по

ві
ді

 н
а 

бі
ль

ш
 н

из
ьк

их
, т

од
і я

к 
за

 М
ед

ик
ам

ен
то

зн
а 

ці
ле

сп
ря

мо
ва

на
 к

ом
пл

ек
сн

а 
те

ра
пі

я 
зг

ід
но

 д
ан

их
 

ін
ст

ру
ме

нт
ал

ьн
ог

о 
об

ст
еж

ен
ня

, ф
із

іо
те

ра
пі

я:
 

У
Ф

Ф
, Г

БО
. С

пе
ці

ал
із

ов
ан

е 
хі

ру
рг

іч
не

 л
ік

ув
ан

ня
: 

ти
мп

ан
оп

ла
ст

ик
а,

 
ос

си
ку

ол
оп

ла
ст

ик
а,

 
мі

ри
нг

оп
ла

ст
ик

а 



 
3 

да
ни

ми
 с

уб
’є

кт
ив

но
ї а

уд
іо

ме
тр

ії 
са

ме
 д

о 
ци

х 
то

ні
в 

сп
ос

те
рі

га
єт

ьс
я 

на
йб

іл
ьш

 в
ир

аж
ен

е 
зн

иж
ен

ня
 с

лу
хо

во
ї ч

ут
ли

во
ст

і; 
пр

и 
еф

ек
ти

вн
ом

у 
лі

ку
ва

нн
я 

ві
дн

ов
лю

єт
ьс

я 
ре

єс
тр

ац
ія

. Р
ЕГ

 - 
ут

ру
дн

ен
ня

 в
ен

оз
но

го
 в

ід
то

ку
, н

ая
вн

іс
ть

 
не

ст
ій

ко
го

 т
а 

зн
иж

ен
ог

о 
то

ну
су

 м
оз

ко
ви

х 
су

ди
н,

 
аб

о,
 н

ав
па

ки
 зн

ач
но

 п
ід

ви
щ

ен
ий

 т
он

ус
, с

па
зм

 
су

ди
н 

го
ло

вн
ог

о 
мо

зк
у.

 Н
ая

вн
іс

ть
 а

то
ні

чн
ої

 
кр

ив
ої

. З
ни

ж
ен

ня
 п

ул
ьс

ов
ог

о 
кр

ов
он

ап
ов

не
нн

я 
у 

вс
іх

 в
ід

ве
де

нн
ях

. Е
ЕГ

 - 
по

ру
ш

ен
ня

 ір
ит

ат
ив

но
го

 
ха

ра
кт

ер
у,

 гі
пе

рс
ин

хр
он

ні
 с

пл
ес

ки
, н

ер
ід

ко
 –

 
еп

ил
еп

ти
фо

рм
ні

 п
ос

тт
ра

вм
ат

ич
ні

 зм
ін

и,
 

де
си

нх
ро

ні
за

ці
я 

та
 д

ез
ор

га
ні

за
ці

я 
ос

но
вн

их
 

ри
тм

ів
,  

пі
дв

ищ
ен

ня
 в

мі
ст

у 
по

ві
ль

но
хв

ил
ьо

во
ї 

ак
ти

вн
ос

ті
, о

со
бл

ив
о 

– 
те

та
-р

ит
му

, о
зн

ак
и 

за
лу

че
нн

я 
ді

ен
це

фа
ль

но
-с

то
вб

ур
ов

их
 т

а 
ме

ді
об

аз
ал

ьн
их

 с
тр

ук
ту

р 
го

ло
вн

ог
о 

мо
зк

у.
  

В
ес

ти
бу

ло
ме

тр
ія

 - 
пе

ре
ва

ж
но

 ц
ен

тр
ал

ьн
ий

 
ве

ст
иб

ул
яр

ни
й 

си
нд

ро
м,

 ч
ас

ом
 –

 п
оє

дн
ан

а 
ве

ст
иб

ул
яр

на
 д

ис
ф

ун
кц

ія
. С

ту
пі

нь
 

су
бк

ом
пе

нс
ац

ії 
 ІІ

 р
ів

ня
. Н

ая
вн

іс
ть

 с
по

нт
ан

но
го

 
аб

о 
по

зи
ці

йн
ог

о 
ні

ст
аг

му
 за

 д
ан

им
и 

ре
єс

тр
ац

ії 
ел

ек
тр

он
іс

та
гм

ог
ра

фі
ї (

ЕН
Г)

. П
ор

уш
ен

ня
 с

та
то

-
кі

не
ти

чн
ої

 т
а 

ди
на

мі
чн

ої
 р

ів
но

ва
ги

  

5 ре
аб

іл
іт

ац
ія

 
 

М
ак

си
ма

ль
но

 м
ож

ли
ве

  
ві

дн
ов

ле
нн

я 
вт

ра
че

ни
х 

фу
нк

ці
й.

 
За

бе
зп

еч
ен

ні
 «

се
нс

ор
но

ї»
 

ре
аб

іл
іт

ац
ії 

по
ра

не
ни

х,
 з 

ме
то

ю
 

зб
ер

еж
ен

ня
 за

до
ві

ль
но

ї я
ко

ст
і ї

х 
ж

ит
тя

. 

П
ац

іє
нт

и 
з а

ку
тр

ав
мо

ю
, г

од
ні

 д
о 

пр
од

ов
ж

ен
ня

 
сл

уж
би

, м
аю

ть
 п

ер
іо

ди
чн

о 
об

ст
еж

ув
ат

ис
я 

та
 

пр
ох

од
ит

и 
ку

рс
и 

пі
дт

ри
му

ю
чо

го
 л

ік
ув

ан
ня

 у
 

ві
дп

ов
ід

ни
х 

ме
ди

чн
их

 за
кл

ад
ах

 за
кл

ад
ах

 М
О

. Т
і, 

хт
о 

ви
зн

ан
ий

 н
е 

го
дн

им
 д

о 
ві

йс
ьк

ов
ої

 с
лу

ж
би

, 
сп

ос
те

рі
га

ю
ть

ся
 у

 ц
ив

іл
ьн

их
 у

ст
ан

ов
ах

. Н
а 

на
ш

у 
ду

мк
у,

 к
ор

ек
ці

я 
по

ру
ш

ен
ь 

сл
ух

ов
ої

 ф
ун

кц
ії 

ма
є 

бу
ти

 в
кл

ю
че

на
 д

о 
пр

ог
ра

м 
ре

аб
іл

іт
ац

ії 
по

ст
ра

ж
да

ли
х 

в 
зо

ні
 п

ро
ве

де
нн

я 
А

ТО
, о

ск
іл

ьк
и 

та
кі

 п
ор

уш
ен

ня
 х

оч
 і 

не
 за

гр
ож

ую
ть

 ж
ит

тю
, а

ле
 

не
га

ти
вн

о 
вп

ли
ва

ю
ть

 н
а 

як
іс

ть
 їх

 ж
ит

тя
.  

  

М
ед

ик
ам

ен
то

зн
а 

те
ра

пі
я 

з 
ур

ах
ув

ан
ня

м 
да

ни
х 

ін
ст

ру
ме

нт
ал

ьн
их

 о
бс

те
ж

ен
ь,

 
пр

из
на

че
на

 н
а 

3-
4 

рі
вн

і  
 



 
4 

Ек
сп

ер
ти

за
 

Л
ік

ар
 

от
ор

ин
ол

ар
ин

го
ло

г, 
су

рд
ол

ог
 (3

-4
 р

ів
ен

ь)
 П

ит
ан

ня
 е

кс
пе

рт
из

и 
– 

го
де

н/
не

 
го

де
н 

до
 п

ро
до

вж
ен

ня
 в

ій
сь

ко
во

ї 
сл

уж
би

 

Н
а 

пі
дс

та
ві

 а
на

лі
зу

 д
ан

их
 к

ом
пл

ек
сн

ог
о 

ін
ст

ру
ме

нт
ал

ьн
ог

о 
об

ст
еж

ен
ня

 
 

 
 А

ку
тр

ав
ма

 н
е 

є 
не

бе
зп

еч
но

ю
 д

ля
 ж

ит
тя

. 
То

му
 б

іл
ьш

іс
ть

 л
ік

ув
ал

ьн
о-

пр
оф

іл
ак

ти
чн

их
 з

ах
од

ів
 є

 в
ід

те
рм

ін
ов

ан
ою

 д
оп

ом
ог

ою
 (

пр
и 

со
рт

ув
ан

ні
 м

ар
ку

ва
нн

я 
зе

ле
ни

м 
ко

ль
ор

ом
). 

Я
кщ

о 
 у

 п
ац

іє
нт

а 
з 

ак
ут

ра
вм

ою
 є

 і
нш

і 
по

ра
не

нн
я,

 в
 т

.ч
. 

хі
ру

рг
іч

но
го

 п
ро

фі
лю

, 
пе

рш
 з

а 
вс

е 
на

да
єт

ьс
я 

до
по

мо
га

 з
а 

бі
ль

ш
 н

еб
ез

пе
чн

им
и 

ур
аж

ен
ня

ми
. О

дн
ак

 с
лі

д 
зр

об
ит

и 
по

мі
тк

и 
в 

ка
рт

ах
 д

ля
 т

ог
о,

 щ
об

 з
ве

рн
ут

и 
ув

аг
у 

на
 п

ор
уш

ен
ня

 
сл

ух
у,

 щ
ой

но
 ц

е 
бу

де
 м

ож
ли

во
. В

 д
ея

ки
х 

ви
па

дк
ах

 л
ік

ув
ал

ьн
о-

пр
оф

іл
ак

ти
чн

і з
ах

од
и 

пр
ов

од
ят

ьс
я 

па
ра

ле
ль

но
 з

 м
ет

ою
 з

ап
об

іг
ан

ня
 р

оз
ви

тк
у 

тя
ж

ки
х 

вт
ра

т 
сл

ух
у.

  Д
ля

 з
аб

ез
пе

че
нн

я 
ма

кс
им

ал
ьн

ої
 е

фе
кт

ив
но

ст
і 

лі
ку

ва
ль

но
-п

ро
фі

ла
кт

ич
ни

х 
за

хо
ді

в 
та

  
за

по
бі

га
нн

я 
ро

зв
ит

ку
 т

яж
ки

х 
по

ру
ш

ен
ь 

сл
ух

ов
ої

 ф
ун

кц
ії 

 в
сі

 п
ор

ан
ен

і 
з 

оз
на

ка
ми

 т
яж

ко
ї 

ак
уб

ар
от

ра
вм

и 
ма

ю
ть

 о
др

аз
у 

ев
ак

ую
ва

ти
ся

 н
а 

сп
ец

іа
лі

зо
ва

ни
й 

рі
ве

нь
. 

П
ри

 
на

яв
но

ст
і 

ко
нт

уз
ії 

го
ло

вн
ог

о 
мо

зк
у,

 о
со

бл
ив

о 
тя

ж
ко

ї, 
на

 с
пе

ці
ал

із
ов

ан
ом

у 
рі

вн
і 

лі
ку

ва
нн

я 
зд

ій
сн

ю
єт

ьс
я 

ра
зо

м 
от

ор
ин

ол
ар

ин
го

ло
го

м 
та

 
не

вр
оп

ат
ол

ог
ом

 (н
ей

ро
хі

ру
рг

ом
). 

 
О

бо
в’

яз
ко

во
го

 о
бс

те
ж

ен
ня

 п
от

ре
бу

ю
ть

 т
ак

і в
ій

сь
ко

во
сл

уж
бо

вц
і з

 м
ож

ли
во

ю
 а

ку
тр

ав
мо

ю
: 

1.
 В

сі
, х

то
 о

тр
им

ав
 «

ко
нт

уз
ію

»,
 Ч

М
Т,

 п
ор

ан
ен

ня
 в

 о
бл

ас
ть

 г
ол

ов
и 

2.
 П

ос
тр

аж
да

лі
 з

і 
ск
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1. Шидловська ТА, Петрук ЛГ. Дані суб’єктивної аудіометрії у осіб, які 
знаходилися у зоні проведення антитерористичної операції. Журн. вушних, 
носових і горлових хвороб. 2015;(3):56-63.  
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4. Шидловська ТА, Петрук ЛГ, Чемеркін ОС, Пойманова ОС, Мороз ОВ. 
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2015;(6):38-47.  

5. Шидловська ТА, Куреньова КЮ, Петрук ЛГ. Показники імпедансної 
аудіометрії у осіб, які отримали акутравму в зоні проведення АТО. Журн. 
вушних, носових і горлових хвороб. 2016;(2):28-38.  
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операції. Журн. вушних, носових і горлових хвороб. 2016;(3):12-21.  

7. Шидловська ТА, Шидловська ТВ, Петрук ЛГ. Лікування сенсоневральних 
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антитерористичної операції. Журн. вушних, носових і горлових хвороб. 
2016;(6):14-27.  

8. Шидловська ТА, Петрук ЛГ, Куреньова КЮ, Шевцова ТВ, Пойманова ОС, 
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Тези 
1. Шидловська ТА, Петрук ЛГ. Сенсоневральні слухові порушення у осіб, які 

знаходилися в зоні проведення антитерористичної операції. Матеріали ХІІ 
з’їзду оториноларингологів України. 2015 Трав 18-20; Львів. Київ: ТОВ 
«Вістка»; 2015, с. 247-8.  

2. Шидловська ТА, Петрук ЛГ. Стан рецепторного відділу слухового аналізатора 
у осіб, які знаходилися у зоні проведення антитерористичної операції. Журн. 
вушних, носових і горлових хвороб. 2015;(5-с):191-2.  

3. Шидловская ТА, Шидловская ТВ, Куренева КЮ, Петрук ЛГ. Aкустическая 
импедансометрия у лиц, котолрые получили акутравму в зоне проведения 
АТО. Оториноларингология. Восточная Европа. 2016;3(6):499-500.  

4. Шидловська ТА, Петрук ЛГ, Чемеркін ОС, Пойманова ОС, Мороз ОВ. Карти 
опитування для діагностики порушень слуху у осіб, які знаходилися в зоні 
проведення антитерористичної операції. Журн. вушних, носових і горлових 
хвороб. 2016;(3-с):147-8. 

5. Szydłowska TA, Petruk L, Lorencik Z. Zaburzenia słuchu podczas urazów 
akustycznych w strefie walk. Wiadomosci lekarskie. 2019;LXXII(6):1218.  
 

Патенти 
Шидловська ТА, Шидловська ТВ, Козак МС, Овсяник КВ, Петрук ЛГ, Козак-
Волошаненко ЮМ, винахідники; ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. 
Коломійченка НАМН України», патентовласник. Спосіб визначення ступеня 
тяжкості слухових та судинних порушень у осіб, що отримали акутравму. Патент 
України № 134867. 2019 Черв 10.  
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1. Шидловська ТА, Шидловська ТВ, Петрук ЛГ. Акутравма в зоні бойових дій. 
Надання медичної допомоги при сенсоневральних порушеннях слуху: 
діагностика, лікування, етапність, профілактика. Методичний посібник. Київ: 
«Вістка»; 2018. 64 с.  

2. Shydlovska TA, Petruk LG. Acoustic trauma in zone of combat actions. Medical 
care for sensorineural hearing impairment: diagnostic, treatment, phasing, 
prevention. Kiev: Logos; 2020. 80 p. 

3. Шидловська ТА, Шидловська ТВ, Козак МС, Куреньова КЮ, Овсяник КВ, 
Шевцова ТВ, Пойманова ОС, Кузьмук ІО, Петрук ЛГ, Мороз ОВ. Надання 
медичної допомоги військовослужбовцям з сенсоневральними порушеннями 
слуху внаслідок акутравми в зоні бойових дій: діагностика, лікування, 
етапність, профілактика. Київ: СПД Жорін; 2017. 60 с.  
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Основні положення дисертації представлені на:  

ХІІ З’їзді оториноларингологів України (2015);  

VIII З’їзді оториноларингологів Республіки Беларусь (2016); 

Щорічних традиційних весняних конференціях Українського наукового 

медичного товариства лікарів-отоларингологів (2016, 2017, 2018, 2019); 

Щорічних традиційних осінніх конференціях Українського наукового 

медичного товариства лікарів-отоларингологів (2015, 2016, 2017, 2018, 2019); 

X Kongres Polonii Medycznej (2019);  

III Swiatowy Zjazd Lekarzy polskich (2019);  

Міжнародному медичному Форумі (2015, 2016, 2017, 2018, 2019);  

VIII Міжнародному медичному конгресі (2019).  
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