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W pracy omówiono etiopatogenezê, stadia kliniczne, diagnostykê oraz
leczenie przewlek³ego zapalenia ucha œrodkowego z wysiêkiem u dzieci.
Etiopatogeneza choroby jest z³o¿ona. Wœród czynników przyczynowych
znaczenie maj¹: upoœledzenie funkcji tr¹bki s³uchowej, s³abe upowietrznie-
nie wyrostka sutkowatego, przerost migda³ka gard³owego, czynniki zapal-
ne oraz niska niedojrza³oœæ uk³adu immunologicznego w u ma³ych dzieci.
W pierwszym, wstêpnym stadium choroby dochodzi do powstawania p³y-
nu w uchu œrodkowym, zwi¹zanego z transformacj¹ b³ony œluzowej. W sta-
dium drugim – wydzielniczym dochodzi do rozrostu komórek zapalnych,
a nastêpnie zmian degeneracyjnych b³ony œluzowej. W fazie trzeciej – zwy-
rodnieniowej, zmiany te przyjmuj¹ charakter trwa³y. Stopieñ zaawansowa-
nia choroby ocenia siê w oparciu o obraz kliniczny, w tym otoskopiê i wiel-
koœæ rezerwy œlimakowej. Pomocne w rozpoznaniu jest badanie audiometrii
impedancyjnej. Leczenie ukierunkowane jest na udro¿nienie tr¹bki s³ucho-
wej, jeœli to konieczne uwzglêdniaj¹ce usuniêcie migda³ka gard³owego.
W przypadku zaawansowanych trwa³ych zmian wskazany jest drena¿ jamy
bêbenkowej z za³o¿eniem rurki wentylacyjnej. W pracy przedstawiono szcze-
gó³owe wskazania do wykonania drena¿u.
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The study presents the etiopathogenesis, clinical staging, diagnostics
and the treatment of chronic exudative otitis media in children. Its etiopa-
thogenesis is complex. This includes: the malfunction of otosalpinx, poor
access of air into mastoid processes, enlarged pharyngeal tonsil, inflamma-
tory factors and immaturity of immune system in little children. The first initial
stage of the disease involves fluid accumulation in middle ear and it is
related with the mucosa transformation. The following stage – exudative
phase – includes the proliferation of inflammatory cells with subsequent
mucous degeneration. These changes are irreversible and permanent at the
third – degenerative phase. The disease staging is based on clinical exami-
nation, including otoscopy and the extent of cochlear reserve. Impendence
audiometry is also useful. The therapeutical strategy is aimed at the drainage
of otosalpinx lumen, including the surgical excision of the enlarged third
tonsil. The drainage of middle ear with a ventilating catheter is recommen-
ded in advanced, chronic stages.  The detailed indications for the drainage
are presented.
Otorynolaryngologia, 2002, 1(2), 93-96
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Prawid³owy s³uch jest jednym z podstawowych wa-
runków rozwoju mowy, rozwoju intelektualnego oraz
prawid³owych kontaktów dziecka z otoczeniem. Jedn¹
z czêstszych chorób powoduj¹cych niedos³uch u dzieci
jest przewlek³e zapalenie ucha œrodkowego z wysiêkiem
(Otitis Media Secretoria – OMS). Przyjmuje siê, ¿e co
dziesi¹te dziecko w wieku przedszkolnym i co szóste
w wieku szkolnym ma okresowy lub sta³y niedos³uch
lekkiego lub œredniego stopnia, zwi¹zany z OMS.

OMS jest jednostk¹ chorobow¹, charakteryzuj¹c¹ siê
obecnoœci¹ p³ynu poza b³on¹ bêbenkow¹, bez cech
ostrego zaka¿enia oraz postêpuj¹cym upoœledzeniem
s³uchu o typie przewodzeniowym. Jest to przewlek³y stan
zapalny b³ony œluzowej ucha œrodkowego, z wytwa-
rzaniem i retencj¹ wydzieliny w jamie bêbenkowej,
najczêœciej wspó³istniej¹cy z dysfunkcj¹ tr¹bki s³uchowej.

Czynniki przyczynowe
Etiopatogeneza OMS jest z³o¿ona, a choroba ma

charakter postêpuj¹cy. W wielu przypadkach poprze-
dza j¹ ostre zapalenie ucha œrodkowego, szczególnie jeœli
OMS ma charakter nawracaj¹cy.

Wœród czynników przyczynowych OMS, za najwa¿-
niejszy uwa¿a siê upoœledzenie funkcji tr¹bki s³uchowej
[1,2]. Mo¿e ono byæ spowodowane przeszkod¹ mecha-
niczn¹ lub mieæ charakter czynnoœciowy. Niedro¿noœæ
czynnoœciowa jest wynikiem „zapadania siê” œcian tr¹bki
s³uchowej na skutek jej nadmiernej podatnoœci. Doty-
czy to szczególnie ma³ych dzieci, u których chrz¹stka
œrodkowej czêœci tr¹bki nie jest jeszcze dobrze rozwi-
niêta, a mechanizm otwierania ujœcia tr¹bki s³uchowej
przez miêsieñ napinacz podniebienia miêkkiego nie jest
w pe³ni sprawny. Niedro¿noœæ mechaniczna mo¿e byæ
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spowodowana przez obrzêk b³ony œluzowej tr¹bki
w przebiegu zaka¿enia lub reakcji alergicznej, a tak¿e
przez ucisk z zewn¹trz przez powiêkszony migda³ek
gard³owy [3,4,5]. Inne przyczyny usposabiaj¹ce do
OMS to: wady wrodzone twarzoczaszki (rozszczep pod-
niebienia, wysokie „gotyckie” podniebienie z w¹sk¹ prze-
strzeni¹ nosogard³a – long face syndrom), a tak¿e aler-
giczne zapalenie b³ony œluzowej nosa oraz przewlek³e
zapalenie zatok przynosowych.

Najstarsza teoria Politzera z 1867 r. wyjaœniaj¹ca
patomechanizm OMS mówi, ¿e w wyniku niedro¿noœci
tr¹bki s³uchowej dochodzi do upoœledzenia wentylacji
jamy bêbenkowej, resorpcji powietrza pozosta³ego w jej
œwietle i wyst¹pienia niedodmy, manifestuj¹cej siê znacz-
nym ujemnym ciœnieniem w jamie bêbenkowej. Niedo-
dma i podciœnienie powoduj¹ wyst¹pienie przesiêku
z otaczaj¹cych naczyñ krwionoœnych. Je¿eli w takiej sy-
tuacji ujœcie gard³owe tr¹bki s³uchowej okresowo siê
otwiera, podciœnienie powoduje zarzucanie treœci z noso-
gardzieli do jamy bêbenkowej („refluks tr¹bkowy”).

Obok wentylacji poprzez tr¹bkê s³uchow¹, istotn¹
rolê w upowietrznieniu ucha œrodkowego odgrywa sys-
tem komórek powietrznych wyrostka sutkowatego. Za-
le¿nie od rozwoju pneumatyzacji w wyrostku sutkowa-
tym mieœciæ siê mo¿e do 30 ml powietrza „zapasowego”
[6,7]. U dzieci system s³abej pneumatyzacji w okresie roz-
woju mo¿e byæ jedn¹ z przyczyn czêstych zapaleñ ucha.
Wykazano bowiem, ¿e osoby z dobr¹ pneumatyzacj¹ ko-
mórek wyrostka sutkowatego rzadko choruj¹ na uszy.

Niema³¹ rolê w powstawaniu OMS w wieku dzie-
ciêcym odgrywa tak¿e wzglêdnie niska dojrza³oœæ uk³a-
du immunologicznego. Wykazano, ¿e b³ona œluzowa
ucha œrodkowego bierze udzia³ zarówno w reakcji nad-
wra¿liwoœci typu wczesnego, jak i opóŸnionego. Wyka-
zano, ¿e w patogenezie OMS odgrywaæ mog¹ rolê kom-
pleksy immunologiczne oraz aktywacja uk³adu dope³nia-
cza [8]. �ród³em antygenów bakteryjnych, odpowiedzial-
nych za utrzymywanie siê OMS jako choroby komplek-
sów immunologicznych, mo¿e byæ tkanka limfoidalna
nosogard³a [8].

W patogenezie choroby istotn¹ rolê mog¹ odgrywaæ
infekcje. Czêste i nawracaj¹ce infekcje górnych dróg od-
dechowych u dzieci przebiegaj¹ ze wzrostem wydziela-
nia b³ony œluzowej, powoduj¹ blokadê nosa, upoœledze-
nie wentylacji oraz akumulacjê wydzieliny w nosogar-
dle, co sprzyja namna¿aniu wirusów i bakterii. Wiruso-
we zaka¿enie górnych dróg oddechowych uszkadza
transport œluzowo-rzêskowy tr¹bki s³uchowej, stwarza
korzystne warunki do wtargniêcia zaka¿enia do jamy
bêbenkowej. Liczne obserwacje wskazuj¹, ¿e OMS mo¿e
byæ nastêpstwem zaka¿enia [9,10]. Potwierdzaj¹ to ba-
dania bakteriologiczne, które wykaza³y obecnoœæ bakte-
rii w p³ynie wysiêkowym w 25-75% badanych uszu.
Najczêœciej hodowane s¹: Hemophilus influenzae (ok.
25%), Streptococcus pneumoniae (ok. 9%), Moraxella

Tabela I. Czynniki sprzyjaj¹ce rozwojowi przewlek³ego zapalenia ucha œrodkowego
z wysiêkiem

– upoœledzenie czynnoœci tr¹bki s³uchowej,

– s³abe upowietrznienie wyrostka sutkowatego,

– niedojrza³oœæ uk³adu immunologicznego,

– nawracaj¹ce infekcje górnych dróg oddechowych,

– przerost migda³ka gard³owego.

catarrhalis, bakterie beztlenowe oraz wirusy (17%), g³ów-
nie rynowirusy oraz adenowirusy i enterowirusy.

Czynnik zapalny w uchu œrodkowym powoduje
zmiany w b³onie œluzowej, zaburza transport elektroli-
tów, powoduje zaburzenia przemiany tlenowej, wytwa-
rzane zostaj¹ produkty rozpadu (wolne rodniki) oraz
toksyczne produkty przemiany tlenu (widoczne w po-
staci pêcherzyków gazu poza b³on¹ bêbenkow¹).

Istotn¹ rolê w patomechanizmie OMS odgrywa rów-
nie¿ powiêkszony migda³ek gard³owy [3,4,5]. Upoœle-
dza on wentylacjê tr¹bek s³uchowych w sposób bezpo-
œredni lub poprzez zaburzenia w kr¹¿eniu limfatycz-
nym, powoduje zaleganie wydzieliny w nosogardle, sta-
nowi¹c pod³o¿e do namna¿ania patogennych bakterii.
Migda³ek gard³owy w okresach infekcji górnych dróg od-
dechowych zwiêksza swoje rozmiary, wp³ywaj¹c nieko-
rzystnie na funkcjê tr¹bek s³uchowych.

Czynniki przyczynowe OMS zebrane zosta³y
w tabeli I.

Ryc. 1. Schemat patogenezy OMS (trzy etapy choroby) wg. M.Tos

A - hiperplazja zapalna wyœció³ki (rozrost
warstwy nab³onkowej)

B - rozrost liczby komórek kobkowych
(goblet cells)

C - rozrost warstwy gruczo³owej

wytwarzanie p³ynu
w uchu œrodkowym

stadium wydzielnicze

stadium wstêpne stadium zwyrodnieniowe

Powstawanie i zaleganie p³ynu w uchu œrodkowym t³u-
macz¹ trzy podstawowe teorie:
· klasyczna teoria Politzera, omówiona powy¿ej (hy-

drops ex vacuo),
· teoria infekcyjna,
· teoria wydzielnicza.

Wydaje siê, ¿e wszystkie one odgrywaj¹ rolê i uzupe-
³niaj¹ siê w poszczególnych fazach choroby.

Stadia choroby
W oparciu o badania histopatologiczne mo¿na wy-

ró¿niæ trzy stadia zaawansowania OMS (ryc. 1).
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Stadium wstêpne – powstawania p³ynu w uchu –
zwi¹zane jest z transformacj¹ b³ony œluzowej. W sta-
dium tym dochodzi do hyperplazji nab³onka, wzrostu
liczby komórek kubkowych i rozrostu komórek gruczo-
³owych.

Stadium drugie – wydzielnicze, prowadzi do rozro-
stu komórek zapalnych oraz gruczo³ów wydzielaj¹cych
œluz oraz zwiêkszonej czynnoœci komórek kubkowych,
odpowiedzialnych za wzrost gêstoœci œluzu. W miarê
up³ywu czasu dochodzi do zmian degeneracyjnych b³o-
ny œluzowej, metaplazji p³askonab³onkowej, pojawiaj¹ siê
komórki nab³onka rogowaciej¹cego produkuj¹cego kera-
tynê, komórki kubkowe zanikaj¹, komórki gruczo³owe
ulegaj¹ stopniowej degeneracji.

W fazie trzeciej – zwyrodnieniowej – dochodzi do
zmian trwa³ych (tworzenia kieszonek retrakcyjnych z ich
nastêpstwami).

W pocz¹tkowym okresie choroby zmiany w obrêbie
ucha œrodkowego maj¹ charakter odwracalny, jednak
z czasem mog¹ doprowadziæ do trwa³ego uszkodzenia
uk³adu przewodz¹cego dŸwiêk. Stopieñ zaawansowania
choroby mo¿na oceniæ w oparciu o obraz kliniczny. We
wczesnym stadium OMS zmiany otoskopowe s¹
niewielkie, a rezerwa œlimakowa nie przekracza 25 dB.
W zaawansowanych stadiach choroby b³ona bêbenkowa
czêsto wykazuje du¿e zmiany patologiczne, tendencjê
do zrostów i tworzenia kieszonek retrakcyjnych. Obec-
noœæ zrostów i kieszonek retrakcyjnych œwiadczy najczê-
œciej o d³ugim czasie trwania choroby, z zaleganiem
w uchu œrodkowym gêstej i lepkiej wydzieliny, spowo-
dowanej przerostem i hypersekrecj¹ gruczo³ów b³ony œlu-
zowej. Rezerwa œlimakowa w takich przypadkach prze-
kracza 25-30 dB. Bardzo istotne dla postawienia roz-
poznania (zw³aszcza przy niewielkich zmianach otosko-
powych) jest wykonane badanie audiometrii inpedan-
cyjnej. Klasyczne trzy typy krzywych tympanometrycz-
nych przedstawione s¹ na ryc. 2.

Przewlek³e zapalenie ucha œrodkowego z wysiêkiem
ma charakter postêpuj¹cy i nieleczone doprowadziæ mo¿e
do nieodwracalnych zmian w uchu œrodkowym i trwa-
³ego uszkodzenia s³uchu. Z tych powodów wa¿ne jest
wczesne wykrycie niedos³uchu oraz skuteczne leczenie
zmian w uchu œrodkowym.

Leczenie
Zasadniczym warunkiem powodzenia terapii jest

usuniêcie podstawowych przyczyn schorzenia, m.in.
patologii w obrêbie górnych dróg oddechowych
[10,11,12].

Usuniêcie przeroœniêtego migda³ka gard³owego oraz
leczenie schorzeñ nosa, zatok i gard³a jest warunkiem
istotnym, lecz czêsto niewystarczaj¹cym dla przywróce-
nia prawid³owego funkcjonowania ucha œrodkowego. Za-
biegi autoinflacji s¹ czêsto bardzo pomocne w przywró-

ceniu prawid³owego upowietrzenienia ucha i doprowa-
dzaj¹ do cofniêcia siê zmian chorobowych w ich pocz¹t-
kowej fazie.

Wybór postêpowania leczniczego uzale¿niaæ trzeba
przede wszystkim od oceny otoskopowej oraz wyników
badañ audiometrii tonalnej i impedancyjnej [13].
W przypadkach z niewielkimi zmianami otoskopowymi,
œwiadcz¹cymi o krótkim przebiegu choroby oraz przy
rezerwie œlimakowej mniejszej ni¿ 25 dB na ogó³
wystarczaj¹ce jest postêpowanie zachowawcze, metody
udra¿niaj¹ce tr¹bkê s³uchow¹ oraz farmakoterapia (leki
mukolityczne) stosowane miejscowo [14].

Przy braku poprawy s³uchu przez okres od kilku ty-
godni do kilku miesiêcy, nale¿y rozwa¿yæ mo¿liwoœæ wy-
konania paracentezy i usuniêcia wysiêku. W przypadkach
gdy stwierdzamy zaawansowane zmiany otoskopowe, p³a-
ski tympanogram typu B oraz rezerwê œlimakow¹ powy-
¿ej 25-30dB, drena¿ jam bêbenkowych z za³o¿eniem
rurki wentylacyjnej jest najlepsz¹ metod¹ leczenia.

Jednoczasowe wykonanie adenotomii oraz za³o¿enie
dreników wydaje siê byæ postêpowaniem mniej uci¹¿li-
wym dla dziecka, ni¿ d³ugotrwa³e leczenie zachowawcze
z realn¹ perspektyw¹ hospitalizacji i zabiegu. Z drugiej
strony nale¿y jednak przestrzec przed zbyt pochopnym
zak³adaniem drena¿u. Jest to wprawdzie obecnie jeden

Ryc. 2. Trzy typy krzywych tympanometrycznych w klasyfikacji Jergera

Typ A

Typ B

Typ C
podatnoœæ b³ony bêbenkowej (cm3)

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

-600 -400 -200 0 +200

-600 -400 -200 0 +200

-600 -400 -200 0 +200

podatnoœæ b³ony bêbenkowej (cm3)

ciœnienie ucha œrodkowego (mm H2O)

ciœnienie ucha œrodkowego (mm H2O)

podatnoœæ b³ony bêbenkowej (cm3)

ciœnienie ucha œrodkowego (mm H2O)
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Tabela II. Wskazania do drena¿u wentylacyjnego u dzieci z wysiêkowym
zapaleniem ucha œrodkowego

• przewodzeniowe uszkodzenie s³uchu znacznego stopnia (40 dB i powy¿ej),

• przewodzeniowe uszkodzenie s³uchu lekkiego i œredniego stopnia,
trwaj¹ce powy¿ej 3 miesiêcy,

• wspó³istnienie komponentu odbiorczego niedos³uchu,

• nawracaj¹ce ostre zapalenia ucha œrodkowego,

• zmiany na b³onie bêbenkowej wskazuj¹ce na chorobê podciœnieniow¹
ucha o charakterze przewlek³ym,

• opóŸniony rozwój mowy, nawet przy wspó³istnieniu niedos³uchu jedynie
lekkiego stopnia.

1. Sade J. Secretory and serous otitis media. Adv ORL Karger
1978; 23: 1-21.

2. Tos M. Chronic secretory otitis – is a etiology and pathogenesis.
ENT News 1997; 6: 1.

3. Maw AR, Parker A. Surgery of the tonsils and adenoids in
relations to secretory otitis media in children. Acta Otolaryngol
1988; 106 (suppl.454): 202-207.

4. Paradise JL, Bluestone CD, Rogers KD i wsp. Efficacy of
adenoidectomy for recurrent otitis media in children previously
treated with tympanostomy tube placement: results of parallel
randomized and nonrandomized trial. JAMA 1990; 263:
2066-73.

5. Gates GA, Avery CA, Prihoda TJ. Effect of adenoidectomy
upon children with chronic otitis media with effusion.
Laryngoscope 1988; 98, 1, 58-63.

6. Elner A. Normal gas change in human middle ear. Ann Otol
Rhinol Laryngol 1976; 85: 161-164.

7. Sade J, Ar A. Middle ear and auditory tube: Middle ear clearance,
gas exchange and pressure regulation. Otolaryngol Head Neck
Surg 1997; 16: 4.

8. Bernstein JM. The role of IgE – mediated hypersensitivity in the
development of otitis media with effusion. Otolaryngol Clin
North Am 1992; 25(1): 197-211.

Piœmiennictwo
9. Bluestone CD, Stephenson JS, Martin LM. Ten years review of

otitis media pathogens. Pediatr Infect Dis J 1992; 11(8): 7-11.

10. Rosenfeld RM, Post JC. Meta - analysis of antibiotics for the
treatment of otitis media with effusion. Otolaryngol Head Neck
Surg 1992; 106(4): 378-386.

11. Rosenfeld RM, Mendel EM, Bluestone CD. Systemic steroids
for otitis media with effusion in children. Arch Otolaryng Head
Neck Surg 1991; 117(9): 984-989.

12. Lim DJ, Lewis DM, Schram JL i wsp. Antibiotic resistant
bacteria in otitis media with effusion. Ann Otol Rhinol Laryngol
1980; 89 (suppl.68): 278-280.

13. Gryczyñska D. The value of impedance audiometry in diagnosis
of chronic secretory otitis in children. Minerva Otorinolaryngol
1976; 26(2): 76-78.

14. Gryczyñska D, Jaroch T, Zakrzewska A. Doœwiadczenia w³asne
w leczeniu otitis media secretoria u dzieci. Otolaryngol Pol 1994;
48(supl. 8): 195.

15. Gryczyñska D, Jaroch T, Kott E. Sensorineural hearing loss
associated with otitis media with effusion. Jahnkc K., Fischer
M: 4th European Congress of Otorhinol. Berlin 2000; t. I: 13-18.

z najczêstszych zabiegów operacyjnych wykonywanych
u dzieci w Stanach Zjednoczonych, ale mo¿e byæ on nie-
efektywny i stanowiæ przyczynê powik³añ. Œwiat³o w dre-
niku najczêœciej ulega zamkniêciu przez gêst¹ wydzielinê
jamy bêbenkowej lub krew. Drena¿ jest wówczas niesku-
teczny, a drenik stanowiæ mo¿e cia³o obce w b³onie bê-
benkowej, przyczyniaj¹c siê do powstawania perforacji
przy d³u¿szym zaleganiu. Z ww. powodów dzieci z za-
³o¿onym drena¿em jam bêbenkowych powinny byæ pod
systematyczn¹ kontrol¹ laryngologiczn¹. Coraz czêœciej
podnoszony jest tak¿e problem niew¹tpliwie uszkadza-
j¹cego wp³ywu zalegania p³ynu w jamie bêbenkowej na
ucho wewnêtrzne. Poprzez dzia³anie toksyczne mo¿e to
byæ przyczyn¹ obni¿enia progu s³yszenia, szczególnie w
zakresie 2000 Hz. Po leczeniu ucha objawy uszkodzenia
czuciowo-neurytycznego na ogó³ cofaj¹ siê [15].

Leczenie chirurgiczne w postaci paracentezy i dre-
na¿u wentylacyjnego jest wskazane w przypadkach utrzy-
mywania siê upoœledzenia s³uchu o charakterze przewle-
kaj¹cym siê, narastaj¹cym lub nawracaj¹cym. Wskaza-
nia do drena¿u wentylacyjnego u dzieci z przewlek³ym
zapaleniem ucha œrodkowego z wysiêkiem zebrane zo-
sta³y w tabeli II.

Leczenie antybiotykami OMS jest kontrowersyjne.
Dotychczasowe badania wskazuj¹, ¿e leczenie takie li-
kwiduje ostre objawy kliniczne i mo¿e wyja³awiaæ wy-
siêk w jamie bêbenkowej, jednak¿e nie stwarza mo¿li-

woœci jego ewakuacji. W takich przypadkach dodatkowe
postêpowanie (drena¿ wentylacyjny, usuniêcie migda³ka
gard³owego) jest niezbêdne. Nale¿y podkreœliæ, ¿e sto-
sowanie profilaktyki antybiotykowej mo¿e powodowaæ
wzrost opornoœci bakterii, które to zjawisko i tak ma cha-
rakter narastaj¹cy w wielu krajach.

Postawa nieinterwencji i tzw. „uwa¿nej obserwacji”
pacjenta równie¿ wymaga umiaru, z uwagi na mo¿li-
woœæ nieodwracalnych szkód w rozwoju intelektualnym
i mowy dziecka spowodowanych przewlek³ym niedos³u-
chem.

OMS pozostaje nadal problemem otwartym
i wymaga czujnoœci zarówno lekarza ogólnego, jak i le-
karza laryngologa lecz¹cego dziecko.


