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Wprowadzenie. U chorych kierowanych do operacji ucha z powodu przewlek³ego stanu zapalnego konieczna jest szczegó³owa ocena ucha przeciwnego.
Cel. Retrospektywna ocena stanu drugiego ucha pacjentów, u których
wykonano operacje uszne z powodu przewlek³ego procesu zapalnego.
Materia³ i metody
metody.. Przeprowadzono analizê dokumentacji chorych, u których w latach 1998-2002 w Klinice Otolaryngologii CMUJ w Krakowie wykonano jednostronne operacje uszne. W szczególnoœci analizowano stan b³ony bêbenkowej oraz wyniki audiometrii tonalnej (przewodnictwo kostne,
przewodnictwo powietrzne) w uchu przeciwnym do operowanego dostêpne w kartach ambulatoryjnych, historiach chorób oraz dokumentacji kontroli pooperacyjnej.
Wyniki. Patologiê w drugim, nieoperowanym uchu stwierdzono u ok. 230
chorych, co stanowi ponad 70% przypadków.
Wnioski. Rozpoznanie obustronnej patologii uszu mo¿e istotnie wp³ywaæ
na wybór kolejnoœci i zakres leczenia chorych kierowanych do jednostronnej
operacji ucha z powodu stanu zapalnego.
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Introduction. A careful examination of the condition of the other ear is
necessary in patients scheduled to undergo ear surgery.
Aim. Retrospective assessment of the condition of the other ear in patients
operated unilaterally because of chronic ear infection.
Material and methods. Data of patients operated because of ear problems
at the Otolaryngology Department of the Jagiellonian University in Cracow
between 1998-2002 were analysed. Particular attention was paid to the
condition of tympanic membrane and the results of pure-tone audiometry
(bone conduction, air conduction) in the other (non-operated) ear of patients with chronic otitis media.
Results. About 230 patients (70% cases) showed a pathology in the other
(untreated) ear.
Conclusions. Diagnosing of bilateral ear pathology may significantly affect
the extent and sequence of the treatment procedures in patients with chronic otitis media scheduled to undergo unilateral ear surgery.
Otorynolaryngologia, 2004, 3(4), 159-161
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Zapalenie ucha œrodkowego jest jednym z najczêstszych schorzeñ spotykanych w otolaryngologii. Dolegliwoœci w przebiegu ostrego zapalenia ucha œrodkowego zmuszaj¹ chorego do szukania specjalistycznej pomocy lekarskiej. W przebiegu przewlek³ych zmian zapalnych obraz choroby nie jest tak nasilony i zwykle
ogranicza siê do okresowo wystêpuj¹cego œluzowo-ropnego wycieku z ucha oraz przewodzeniowego upoœledzenia s³uchu. Tego rodzaju zapaleniu sprzyjaj¹ nawracaj¹ce stany zapalne górnych dróg oddechowych oraz
ogólnoustrojowe os³abione reakcje immunologiczne. Nie
leczone w³aœciwie przewlek³e zapalenie ucha mo¿e prowadziæ do miejscowych zmian destrukcyjnych, jak równie¿ mo¿e staæ u pod³o¿a powa¿nych powik³añ wewn¹trzczaszkowych [1-5].

Przed kwalifikacj¹ ucha do operacji istotna jest ocena stanu ucha przeciwnego. Czêsto bowiem zmiany zapalne dotycz¹ obu uszu. Nale¿y przy tym pamiêtaæ, ¿e
prawid³owy otoskopowo obraz b³ony bêbenkowej nie jest
jednoznaczny z w³aœciwym funkcjonowaniem ca³ego
uk³adu odpowiedzialnego za przewodzenie dŸwiêku.
Rozpoznanie obustronnej patologii ucha stwarza koniecznoœæ przeprowadzenia dok³adnej diagnostyki i oceny
uszu, celem odpowiedniego wyboru kolejnoœci i zakresu
leczenia [6,7].

PACJENCI I METODY
Przeprowadzono retrospektywn¹ analizê danych
zgromadzonych w dokumentacji leczonych 338 chorych
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operowanych z powodu przewlek³ego zapalenia ucha
œrodkowego w latach 1998-2002 w Klinice Otolaryngologii CMUJ w Krakowie. Dokumentacja lekarska
obejmowa³a karty ambulatoryjne, historie chorób oraz
wyniki odleg³ych pooperacyjnych kontroli. Analizie badawczej nie zostali poddani pacjenci, u których wykonano operacjê z powodu nowotworu z³oœliwego lub niez³oœliwego, otosklerozy, urazów, czy przewlek³ego zapalenia ucha zewnêtrznego. Z analizy wy³¹czono chorych, u których w drugim uchu stwierdzono upoœledzenie odbiorcze (a nie mieszane lub przewodzeniowe).
Z badania wy³¹czono równie¿ wszystkich chorych, którzy byli hospitalizowani z powodu przewlek³ego zapalenia ucha œrodkowego, ale nie byli operowani ze wzglêdu na brak zgody na leczenie operacyjne. Chorzy pozostawali w ambulatoryjnej kontroli laryngologicznej od
kilkunastu miesiêcy do blisko 6 lat.
W oparciu o przygotowan¹ specjaln¹ ankietê oceniano stan b³ony bêbenkowej, przewodnictwo kostne,
przewodnictwo powietrzne w aspekcie historii stanu uszu
przed operacj¹. Oceniano postêpowanie diagnostyczne
wobec pacjenta, metodykê operacyjn¹ i wyniki badañ
ostroœci s³uchu w kontrolach pooperacyjnych bezpoœrednich i odleg³ych oceniaj¹c czêstotliwoœci: 250, 500,
1000, 1500, 2000, 3000, i 4000 Hz.

WYNIKI
W omawianym przedziale czasu z powodu przewlek³ego zapalenia ucha operowano 338 chorych: 174 kobiety
oraz 164 mê¿czyzn. Najstarszy z badanych mia³ 76 lat,
najm³odszy 8 lat. Œrednia wieku wynosi³a 36 lat.
U 79 chorych (23% wszystkich operowanych) w drugim, nieoperowanym uchu podczas badania wziernikowego stwierdzono ró¿nego rodzaju patologie, b³ony bêbenkowej (tab. I). Jej perforacja obecna by³a u 26 chorych, przy czym w ponad 60% przypadków by³a to perforacja sucha. U pozosta³ych pacjentów obserwowano
obecnoœæ wydzieliny o ró¿nym charakterze.
W 259 przypadkach, w których otoskopowo b³ona
bêbenkowa drugiego ucha nie budzi³a podejrzeñ, stan
s³uchu oceniony za pomoc¹ rutynowych badañ audiometrycznych nie odbiega³ od normy jedynie u 43%
z nich. U pozosta³ych pacjentów stwierdzono niedos³uch
przewodzeniowy lub mieszany (ryc. 1).
Tabela I. Stan b³ony bêbenkowej ucha przeciwnego ni¿ operowane
Stan b³ony bêbenkowej

Odsetek chorych

norma

77%

patologie
w tym:
perforacja
brak refleksu
blizna
b³ona odtworzona
brak b³ony

23%
33%
22%
20%
14%
11%

niedos³uch
przewodzeniowy

prawid³owy
s³uch
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Ryc. 1. Stan s³uchu ucha przeciwnego ni¿ operowane przy prawid³owej b³onie bêbenkowej

Drugie ucho by³o uprzednio operowane u 21 chorych, w tym u 9 chorych by³a to operacja radykalna,
a w 1 przypadku w uchu za³o¿ona by³a rurka wentylacyjna (ryc. 2).
# rurka wentylowa
odtworzona
b³ona
bêbenkowa

brak b³ony
bêbenkowej
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# 

Ryc. 2. Stan drugiego ucha wczeœniej operowanego

Porównanie ostroœci s³uchu dla czêstotliwoœci 500
Hz, 2000 Hz, 4000 Hz w uchu operowanym i przeciwnym do operowanego wykazywa³o z regu³y s³uch lepszy w uchu nieoperowanym (ryc. 3).
gorszy &



porównywalny

&  lepszy

Ryc. 3. Stan s³uchu drugiego ucha w porównaniu ze s³uchem ucha operowanego (œrednia dla 500 Hz, 2000 Hz i 4000 Hz

DYSKUSJA
Wyniki przeprowadzonej analizy wskazuj¹, ¿e u co
czwartego operowanego z powodu przewlek³ego zapalenia ucha œrodkowego w drugim uchu obecna by³a patologia wskazuj¹ca na przebyty b¹dŸ aktywny proces zapalny. Co wiêcej, u ponad po³owy chorych z otoskopowo niezmienion¹ b³on¹ bêbenkow¹ w uchu przeciwnym
do operowanego obecne by³y zaburzenia przewodzeniowe b¹dŸ mieszane s³uchu o ró¿nym stopniu nasilenia
[6, 7].
W 10% przypadków poziom s³uchu w drugim uchu
by³ porównywalny, a u 8% chorych nawet gorszy od
poziomu s³uchu w uchu operowanym. Wskazuje to na
koniecznoœæ bardzo wnikliwego i dok³adnego wyboru
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kolejnoœci i zakresu leczenia. Dok³adna diagnostyka i kolejnoœæ operacji uszu niejednokrotnie s¹ ostatni¹ szans¹
uratowania s³uchu w potencjalnie zdrowym b¹dŸ „lepszym” drugim uchu oraz zabezpieczenia chorego przed
powa¿nymi nastêpstwami przewlek³ych zmian zapalnych [4, 5].
Trudnoœci administracyjne i reforma powoduj¹, ¿e
chorzy nie zawsze zg³aszaj¹ siê do operacji w terminie
zgodnym z zasadami sztuki. Przy przyjêciu do operacji
nie ma pewnoœci czy chory regularnie bêdzie siê zg³asza³
do kontroli. Postêpowanie maj¹ce na celu radykalne usuniêcie choroby drugiego ucha czêsto ulega w zwi¹zku
z tym opóŸnieniu, co prowadzi do znacznego zaawansowania miejscowego stanu zapalnego, a w konsekwen-
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cji mo¿e prowadziæ do powik³añ, z nastêpstwami ze strony
œrodkowego do³u czaszki w³¹cznie.
Reasumuj¹c, wyniki przeprowadzonych badañ wyraŸnie pokazuj¹, ¿e kontrola stanu drugiego ucha jest
niezwykle istotna. W obecnej sytuacji musimy pamiêtaæ o stanie drugiego ucha poniewa¿, byæ mo¿e jest to
ostatnia mo¿liwoœæ zabezpieczenia chorego przed powik³aniem wewn¹trzczaszkowym, ale z ucha, które
w momencie badania nie wzbudza troski chorego. Ostateczna decyzja odnoœnie kierowania chorego do leczenia
operacyjnego powinna byæ podejmowana na podstawie
obserwacji klinicznych, a nie wg wskaŸnika ekonomicznego, koñca kontraktu, odleg³oœci szpitala od miejsca
zamieszkania chorego, itp.
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