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W pracy wyjaœniono pojêcia gruŸlicy pierwotnej i wtórnej ucha. Próbo-
wano opisaæ to zagadnienie z punktu widzenia rodz¹cej siê immunologii.
Przedstawiono drogi szerzenia siê – najczêœciej przez tr¹bkê s³uchow¹ oraz
naczyniami krwionoœnymi. Ukazano istotê anatomo-patologiczn¹ choroby.
Przedstawiono obrazy kliniczne gruŸlicy ucha zewnêtrznego, œrodkowego
i wewnêtrznego, ze szczególnym uwzglêdnieniem gruŸliczego zapalenia b³ony
bêbenkowej. Zrelacjonowano równie¿ powik³ania tego schorzenia, z uwzglê-
dnieniem powik³añ wewn¹trzczaszkowych.
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In the study, concepts of primary and secondary tuberculosis of ear
were explained. Attempts were made to explain that problem by applying
the theory of the emerging immunology. The development of this disease,
spreading usually through the auditory tube and blood vessels, are also
reported. The pathological anatomy and clinical picture of the tuberculosis
of external, middle and internal ear, in particular the tuberculous myringitis,
are described. The complications of the ear tuberculosis including intracra-
nial complications and haemorrhagies are also reported.
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„¯adna postaæ cierpienia ucha nie przedstawia tylu
odmian oraz powik³añ, ile gruŸlica” – pisa³ w pocz¹t-
kach 1917 r. Leon Zamenhof (1875-1934), lekarz
Szpitala Starozakonnych w Warszawie, brat s³ynnego
Ludwika, okulisty i twórcy jêzyka esperanto. Johann
Habermann, Eschle, Hermann H. Schwartze, Anton v.
Troeltsch byli jednymi z pierwszych, którzy zaznaja-
miali lekarzy prze³omu XIX i XX wieku z t¹ jednostk¹
chorobow¹. W podrêcznikach owego okresu poœwiêca-
no jej ma³o miejsca, traktuj¹c j¹ praktycznie jako jeden
z objawów gruŸlicy ogólnej. Stanowisko to a priori pro-
wadziæ musia³o do niew³aœciwego podejœcia do tej cho-
roby przede wszystkim pod dwoma wzglêdami: primo
– wy³¹czaj¹c klinicznie ca³y szereg postaci, które wystê-
powa³y jako gruŸlica ucha pierwotna lub wtórna, ale przy
ukrytym ognisku w ustroju, secundo – nie zawsze przy-
padki kliniczne podejrzewane o gruŸlicê ucha, nawet
w razach uogólnienia tej choroby, by³y istotnie tej pro-
weniencji [1].

Ryc. 1. Leon Zamenhof (1875-1934)
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Immunopatologia gruŸlicy ucha. GruŸlica pierwotna
i wtórna

GruŸlicze zapalenie ucha zaczyna³o siê najczêœciej u
niemowl¹t karmionych mlekiem pochodz¹cym od krów
chorych na gruŸlicê. Zdaniem Zamenhofa nale¿a³o od-
ró¿niæ postaci pierwotne od wtórnych. Oskar Brieger,
Gustav Bondy, Gruenberg uwa¿ali pierwotn¹ gruŸlicê
ucha za schorzenie niezmiernie rzadkie; niektórzy zu-
pe³nie negowali tê postaæ. Jednak¿e inni klinicyœci, jak
William Milligan i Orilolis prezentowali zdanie odmien-
ne, spotykaj¹c j¹ stosunkowo czêsto u dzieci, jak rów-
nie¿, chocia¿ rzadziej, u doros³ych. Zamenhof twier-
dzi³, ¿e podzia³ na postaci pierwotne i wtórne by³ trud-
ny do przeprowadzenia pod wzglêdem klinicznym, gdy¿
w owym czasie, mimo wykonania najdok³adniejszych
badañ, niemo¿liwe by³o niejednokrotnie ujawnienie ja-
kiegoœ utajonego ogniska gruŸliczego w ustroju. Nowo-
czeœnie uj¹³ to zagadnienie Cemach, wiedeñski otiatra,
twierdz¹c, ¿e jedni lekarze zadawali sobie mniej trudu
w poszukiwaniu ognisk gruŸliczych, inni wiêcej. Wy-
chodz¹c z tego za³o¿enia twierdzi³, ¿e gruŸlica pierwot-
na ucha wcale nie istnieje, nawet w drodze wyj¹tku. Jego
zdaniem infekcja nastêpowa³a bardzo wczeœnie, nieomal
w pierwszym roku ¿ycia; wraz z ni¹ pojawia³a siê mobi-
lizacja si³ obronnych ustroju. Nabyta w dzieciñstwie
odpornoœæ dla wiêkszoœci ludzi powinna byæ wystarcza-
j¹ca nawet do zwalczenia znacznej infekcji. W uprosz-
czony sposób rozumowa³, ¿e je¿eli do ucha œrodkowego
„jednostki uodpornionej” dostan¹ siê pr¹tki, „to si³y
obronne wystarcz¹ do opanowania ich ¿ywotnoœci, za-
razki zostan¹ odprowadzone do gruczo³ów ch³onnych,
gdzie zu¿yte zostan¹ dla powiêkszenia odpornoœci”. Je-
¿eli jednak pr¹tki dostan¹ siê do ucha „jednostki nie-
uodpornionej, przebieg choroby móg³ byæ bardzo ciê¿-
ki, jak to obserwowano u Senegalczyków. Wg Cemacha
co dwudziesty chory z ropotokiem usznym chorowa³ na
gruŸlicê. „GruŸlica ucha nie jest cierpieniem samoist-
nem. GruŸlica ucha jest cierpieniem lokalnem ogólnie
zaka¿onego organizmu” – pisa³ w po³owie lat 20. XX
stulecia Bronis³aw Karbowski (1884-1940), otolaryn-
golog warszawski, jeden z pionierów otoneurologii,
oznajmiaj¹c jednoczeœnie, ¿e studia nad t¹ postaci¹ gruŸ-
licy winny byæ prowadzone „tylko z punktu widzenia
teorii odpornoœci”. Rodz¹ca siê immunologia wyjaœnia³a
ówczesnym lekarzom, dlaczego w jednym przypadku
gruŸlica p³uc przebiega³a np. w postaci nieszkodliwego
nie¿ytu szczytu p³uca, w innym natomiast – w postaci
rozpadowej [2].

Ludwik Guranowski (1853-1926), warszawski otia-
tra, wspó³za³o¿yciel Polskiego Towarzystwa Otolaryn-
gologicznego, twierdzi³, ¿e gruŸlica przebiega³a odmien-
nie u dzieci i doros³ych; u dzieci najczêœciej w postaci
pierwotnej, u doros³ych – wtórnej. Obie te postaci, pier-
wotna i wtórna przebiega³y jako proces ostry lub prze-
wlek³y. Przebieg ostry by³ nieporównanie rzadszy. Wiêk-

szoœæ lekarzy zgodna by³a w swoich pogl¹dach, ¿e gruŸ-
lica ucha mia³a przebieg zazwyczaj przewlek³y i tylko
w nielicznych pierwotnych postaciach mog³a przebie-
gaæ w formie ostrej.

Wystêpowanie i drogi szerzenia siê
GruŸlicê ucha spostrzegano we wszystkich okresach

¿ycia. Wg statystyki Friedricha Siebenmanna opartej na
stu przypadkach, na pierwszy rok ¿ycia przypada³o 10%,
na okres od 2-5 roku ¿ycia – 20%; reszta przypadków
dotyczy³a wieku póŸniejszego. Zdaniem tego bazylej-
skiego otiatry, u dzieci przebiega³a najczêœciej w postaci
„g¹bczastej”, u doros³ych przewa¿nie w postaci „mar-
twiczej” [3].

Najczêœciej zmiany gruŸlicze wtórnie przedostawa-
³y siê z jamy nosowo-gard³owej przez ci¹g³oœæ przecho-
dz¹c do ujœcia gard³owego tr¹bki i przez jej b³onê œlu-
zow¹ penetrowa³y do ucha œrodkowego, a potem we-
wnêtrznego. Tak¹ drogê obserwowali Brieger, Schwart-
ze, Max Goerke, Gustav Aleksander, potwierdzaj¹c j¹
m.in. badaniami histologicznymi. Brieger, Otto Korner
i Habermann nie mieli w¹tpliwoœci, ¿e w daleko posu-
niêtych stadiach gruŸlicy, kiedy znaczne wychudzenie
chorego powodowa³o znaczne zmniejszenie tkanki t³usz-
czowej okalaj¹cej czêœæ chrzêstn¹ tr¹bki, zwiotczenie
miêœni tr¹bki i jej rozszerzenie, materia³ infekcyjny,
szczególnie podczas kaszlu, przedostaæ siê móg³ do ucha
œrodkowego. Droga przez przewód s³uchowy zewnêtrz-
ny bywa³a rzadsza; niejednokrotnie per continuitatem
z owrzodzeñ gruŸliczych b¹dŸ ma³¿owiny usznej, b¹dŸ
wêz³ów ch³onnych okolicy skroniowej. Wg Johanna
Habermana droga ta by³a w ogóle ma³o prawdopodob-
na. Sprawy gruŸlicze przewodu s³uchowego zewnêtrz-
nego prawie nigdy nie wywo³ywa³y perforacji b³ony bê-
benkowej. Mog³a istnieæ jedynie taka ewentualnoœæ, ¿e
uprzednio ropne zapalenie ucha œrodkowego mog³o spo-
wodowaæ przedziurawienie b³ony. Zdaniem Giuseppe
Gradenigo sprawa chorobowa przejœæ mog³a na ucho œrod-
kowe i wewnêtrzne z podstawy czaszki i centralnego
uk³adu nerwowego. Karbowski obserwowa³ sekcyjny
przypadek, w którym guz serowaty mózgu wywo³a³ za-
tor w zatokach poprzecznej i esowatej z nastêpowym
przejœciem procesu chorobowego na koœæ skalist¹ [4].

Zapalenie gruŸlicze mog³o siê szerzyæ do ucha tak¿e
drog¹ naczyñ krwionoœnych i ch³onnych, szczególnie
w wieku dzieciêcym. Najwa¿niejsz¹ drogê zaka¿enia sta-
nowi³y jednak naczynia krwionoœne. Dla potwierdzenia
tej tezy Cemach przeprowadzi³ w 19 przypadkach udo-
wodnionej gruŸlicy ucha œrodkowego badania, nie stwier-
dzaj¹c zmian w gruczo³ach ch³onnych usznych przed-
nich i usznych tylnych. Alfred Denker i E.P. Friedrich
i Alexander w powstawaniu zaka¿enia szczególnie doce-
niali znaczenie dróg ch³onnych. Z tkanki adenoidalnej
gard³a pr¹tki przedostawa³y siê do gruczo³ów ch³onnych
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szyi powierzchownych i g³êbokich oraz usznych; z tych
ostatnich szerzy³y siê one na ucho œrodkowe. Agazzi opi-
sa³ ciekawy przypadek gruŸlicy œlinianki przyusznej, w
której proces chorobowy przez koœæ skroniow¹ „wyry³
sobie drogê” do ucha œrodkowego; podejrzewa³, ¿e zaka-
¿enie nast¹pi³o „przez tkankê limfatyczn¹”. Ghon i Ro-
man, zajmuj¹cy siê w szczegó³ach tym zagadnieniem,
stwierdzali, ¿e gruŸlica ucha powsta³a drog¹ naczyñ kli-
nicznie nie ma cech charakterystycznych. Niejednokrot-
nie spotykano jednak zajêcie nie b³ony œluzowej, a ko-
œci, i to najczêœciej wyrostka sutkowego, nawet bez zajê-
cia ucha œrodkowego. Takie zmiany szczególnie czêsto
spotykano w gruŸlicy prosówkowej [5].

Guranowski zwraca³ uwagê na mo¿liwoœæ szerzenia
siê zaka¿enia poprzez narzêdzia u¿ywane do diagnosty-
ki i terapii chorób uszu. Burow i Lancreaux za szcze-
gólnie niebezpieczne uwa¿ali katetery. Dezynfekcja na-
rzêdzi bywa³a wówczas zazwyczaj niewystarczaj¹ca, dla-
tego Guranowski postulowa³ zast¹pienie narzêdzi kau-
czukowych metalowymi oraz u¿ywanie sterylizacji „go-
r¹cem, a nie...za pomoc¹ œrodków przeciwgnilnych”.
Karol Benni (1843-1916), warszawski otiatra radzi³, aby
ka¿dy chory mia³ np. swój w³asny kateter [6].

Teodor Heiman (1848-1917), ordynator pierwsze-
go w Warszawie Oddzia³u Otiatrycznego w Szpitalu
Ujazdowskim, na dowód, ¿e gruŸlica ucha mo¿e stano-
wiæ punkt wyjœcia dla rozsiania siê sprawy gruŸliczej,
przytoczy³ dwa spostrze¿enia, w których po wyd³uto-
waniu wyrostka sutkowego z powodu ropnego gruŸli-
czego zapalenia ucha œrodkowego rozwinê³a siê gruŸlica
p³uc, zakoñczona œmierci¹. Nie wspomina³ jednak, czy
u owych pacjentów stwierdzono wczeœniej gruŸlicê dol-
nych dróg oddechowych. Guranowski leczy³ 10-letnie-
go ch³opca z gruŸliczym zapaleniem ucha œrodkowego
z demarkacj¹ kosteczek, zmianami próchniczymi w koœci
skalistej, u którego poza tym stwierdzono wysiêk w op³uc-
nej i otrzewnej, zmiany w stawie kolanowym, ³okciowym
oraz guzek podskórny na ramieniu. W moczu, ropie
z ucha, masie rozpadowej owego guza znaleziono pr¹tki.
Warszawski lekarz nie wspomina³ o losach dziecka [7].

Anatomopatologia gruŸlicy ucha
Lekarze owego okresu zastanawiali siê, czy sprawa

w uchu powstawa³a „od razu jako swoista”, czy poprze-
dza³o j¹ „zwyk³e” ropne zapalenie ucha, czyli innymi
s³owy, jak¹ rolê w etiologii tej sprawy gra³ stan samego
ucha. Niejednokrotnie trudno by³o problem rozstrzy-
gn¹æ, bowiem gruŸlica ucha powstawa³a zazwyczaj nie-
spostrze¿enie. Przypadki, bêd¹ce przedmiotem rozwa-
¿añ przypada³y wiêc na póŸniejszy okres choroby, kiedy
trudno by³o orzec, czy sprawa powsta³a „od razu jako
gruŸlicza”, czy rozwinê³a siê w uchu zapalnie zmienio-
nym. Nieraz dochodzi³o do zapalenia ucha po grypie,
b¹dŸ p³onicy, a potem „do akcji” wkracza³ pr¹tek.

Procesem gruŸliczym dotkniêta mog³a byæ ka¿da
czêœæ ucha, a w okresach póŸniejszych wszystkie ³¹cznie.
Pod wzglêdem anatomo-patologicznym gruŸlica ucha
przedstawia³a znaczny polimorfizm. Wielu klinicystów
w przypadkach, w których nie znajdowali zmian ziar-
ninowych, poddawali badaniu anatomo-patologiczne-
mu chorobowo zmienion¹ b³onê œluzow¹. Takie postê-
powanie nie zawsze dawa³o efekty, bowiem b³ona œlu-
zowa ucha œrodkowego czêsto dotkniêta by³a spraw¹ nie-
specyficzn¹, przy jednoczesnej niew¹tpliwej gruŸlicy
innych czêœci ucha. Na przyk³ad Cemach kilkakrotnie
zeskrobywa³ patologicznie zmienion¹ b³onê œluzow¹ za-
chy³ka nadbêbenkowego i za ka¿dym razem badanie hi-
stologiczne dawa³o wynik ujemny; dopiero po pewnym
czasie, kiedy uda³o mu siê usun¹æ nieco „wybuja³ej” ziar-
niny, wynik okaza³ siê dodatni. Du¿e znaczenie przypi-
sywa³ on badaniom anatomo-patologicznym w³aœnie
ziarniny, i to powtarzanym wielokrotnie. Brieger zwra-
ca³ uwagê, ¿e tylko te przypadki nale¿y uwa¿aæ za pew-
ne, w których stwierdzano nie tylko obecnoœæ komórek
olbrzymich, ale i ogólnie rzecz ujmuj¹c – „ca³okszta³t
tkanki gruŸliczej”. Grimmer twierdzi³ tak¿e ogólniko-
wo, ¿e wystarcza³a w zupe³noœci „tylko budowa tkanki
gruŸliczej” nawet bez obecnoœci komórek olbrzymich [8].

Obraz kliniczny gruŸlicy

Ma³¿owina i przewód s³uchowy

Zdaniem Karbowskiego, gruŸlica ma³¿owiny i prze-
wodu s³uchowego zewnêtrznego dawa³a te same obrazy
anatomo-patologiczne, co gruŸlica skóry. Spotykano zmia-
ny ³agodne o charakterze tuberkulidów, zmiany tocznio-
we, jak równie¿ owrzodzenia. Toczeñ rozszerza³ siê nie-
raz z nosa, warg, jamy ustnej. Ma³e, bladoró¿owe guzki
o miêkkiej spoistoœci ulega³y rozpadowi, przekszta³caj¹c
siê w niebolesne owrzodzenia o miêkkich i nieregular-
nych, jakby „wyjedzonych” brzegach, najczêœciej na p³at-
ku usznym, prowadz¹c do zniekszta³caj¹cych blizn. Po-
staæ toczniowa mog³a szerzyæ siê tak¿e z nosa na gard³o
i przez tr¹bkê s³uchow¹ na ucho œrodkowe. GruŸlica na-
ciekowo-wrzodziej¹ca powstawa³a zwykle drog¹ krwionoœn¹,
powoduj¹c czêsto zmiany rozpadowe, obejmuj¹ce tak
chrz¹stkê, jak i koœæ, z wytworzeniem przetok ropnych lub
martwaków. Leopold Lubliner (1863-1937), ordynator
pierwszego w Warszawie oddzia³u otolaryngologicznego
w Szpitalu Starozakonnych, przytoczy³ przypadek doty-
cz¹cy ma³ej dziewczynki, u której gruŸlica zaszczepiona
zosta³a wskutek przek³ucia ma³¿owiny w celu za³o¿enia
kolczyków. Sprawa chorobowa powolnie toczy³a siê przez
przewód s³uchowy zewnêtrzny, zmienion¹ b³onê bêben-
kow¹ i usadowi³a siê w uchu œrodkowym. Powik³ania we-
wn¹trzczaszkowe spowodowa³y zejœcie œmiertelne [9].
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B³ona bêbenkowa

W rzadkich przypadkach wystêpowa³o pierwotne
gruŸlicze zapalenie b³ony bêbenkowej (myringitis tu-
berculosa), które niektórzy otolodzy, np. Moeller, usi³o-
wali wyodrêbniæ jako osobn¹ postaæ, nie maj¹c¹ zwi¹zku
z uchem œrodkowym. Powstawa³o ono zwykle w pocz¹t-
kowych okresach gruŸlicy w postaci umiejscowionych
gruze³ków b³ony bêbenkowej, wielkoœci g³ówki szpilki,
o barwie ¿ó³tawej „z wypiêciem przewa¿nie na zewn¹trz”.
Te gruze³ki mia³y sk³onnoœæ do szybkiego rozpadu, two-
rz¹c owrzodzenia ze sk¹p¹ iloœci¹ wydzieliny. Wg Jo-
hanna Habermana gruze³ki wystêpowa³y przewa¿nie w
dolnej czêœci b³ony bêbenkowej; Albert Buch uwa¿a³ za
charakterystyczne owrzodzenia w tylno-górnym kwa-
drancie. Brzegi perforacji bywa³y zazwyczaj zgrubia³e i
wynios³e, czasem pokryte ziarnin¹, tworz¹c niekiedy
wyroœla o typie brodawkowatym. Mnogie perforacje b³o-
ny bêbenkowej by³y patognomoniczne dla tej jednostki
chorobowej, chocia¿ niekiedy spotykano je tak¿e w prze-
biegu p³onicy. Powsta³e otwory perforacyjne czêsto zle-
wa³y siê, tworz¹c jedno du¿e przedziurawienie lub do-
prowadzaj¹c do zupe³nej destrukcji b³ony. Takie obrazy
spostrzegali m.in. Haberman, Salomon Moos, Beniamin
Gomperz, Hermann Steingruegge, Truckenbrod.

Jorgen Moeller z Kopenhagi obserwowa³ u 19 cho-
rych proces gruŸliczy b³ony bêbenkowej nie w postaci
gruze³ków, lecz znacznego obrzêku b³ony bêbenkowej
z uwypukleniem na zewn¹trz, z charakterystycznym
¿ó³tobia³awym zabarwieniem, przekrwieniem naczyñ. Po
paracentezie nie uzyskiwano wydzieliny, lub w bardzo
znikomej iloœci. Sprawa chorobowa ulega³a albo wygo-
jeniu, albo przechodzi³a w stan przewlek³ego zapalenia
ucha œrodkowego, z utrzymuj¹cym siê charakterystycz-
nym ¿ó³tobia³awym zabarwieniem oraz przekrwieniem
b³ony œluzowej. Rzadkie przypadki zapalenia b³ony bê-
benkowej, bez jednoczesnego zajêcia ucha œrodkowego,
zdaniem Rudolfa Pansego, mog³o powstaæ jedynie drog¹
krwionoœn¹ [10].

Jama bêbenkowa

Zapalenie gruŸlicze b³ony bêbenkowej Moeller uwa-
¿a³ za pocz¹tek gruŸlicy ucha œrodkowego. Zdanie to
podziela³ Zamenhof, gdy¿ w tym okresie bardzo trud-
no by³o zbadaæ dok³adnie stan b³ony œluzowej ucha œrod-
kowego. O ile sprawa mia³a pocz¹tek w jamie nosowo-
gard³owej, proces zapalny ucha œrodkowego dawa³ prze-
wa¿nie objawy ostrego ropnego zapalenia. Charaktery-
styczn¹ cech¹ gruŸliczego zapalenia jamy bêbenkowej by³
zupe³nie bezbolesny przebieg oraz szybkie i rozleg³e znisz-
czenie b³ony bêbenkowej. B³ona œluzowa jamy bêbenko-
wej obrzmiewa³a. Nacieczenia drobnokomórkowe prze-
chodzi³y czêsto w typowy gruze³ek. Taki gruze³ek w póŸ-
niejszym okresie w œrodku serowacia³; powstawa³y w nad-
zwyczaj delikatnej siateczce wiêksze masy komórek na-
b³onkowatych oraz pojedyncze komórki olbrzymie. Zda-

niem Habermana najczêœciej spraw¹ gruŸlicz¹ zajêta by-
wa³a b³ona œluzowa w jamie sutkowej, okolicy wzgórka,
wokó³ ujœcia bêbenkowego tr¹bki s³uchowej. Gomperz
s¹dzi³, ¿e najczêœciej zmiany usadawia³y siê w okolicy
okienek. Ziarnina nad¿eraæ mog³a kana³ nerwu twarzo-
wego. Pochewka tego nerwu ulega³a pogrubieniu, „a nerw
zmienia(³) siê wskutek pêcznienia w³ókien (w) jednolit¹
masê” [11].

Obecnoœæ pr¹tków w ropie pochodz¹cej z jamy bê-
benkowej by³a niew¹tpliwie oznak¹ bardzo rozleg³ych
zmian gruŸliczych, nie tylko w uchu œrodkowym, ale
tak¿e w koœci skroniowej. Brak pr¹tków nie dowodzi³,
¿e mia³o siê do czynienia ze zwyk³ym niegruŸliczym
zapaleniem ucha œrodkowego. Nale¿a³o te dane skon-
frontowaæ z badaniem ogólnym, badaniem rentgenow-
skim p³uc, odczynem Pirqueta etc. Przeprowadzane
badania wykazywa³y, ¿e wtórne zaka¿enie drobno-
ustrojami ropnymi nie odgrywa³o powa¿niejszej roli. Kar-
bowski twierdzi³, ¿e symbioza z pr¹tkiem wp³ywa³a ujem-
nie na ¿ywotnoœæ drobnoustrojów ropnych. Doœwiadczalne
badania wykazywa³y, ¿e zaka¿enie drobnoustrojami rop-
nymi mog³o wywo³aæ zaostrzenie procesu zapalnego, po-
zostawa³o jednak bez wp³ywu na sprawê gruŸlicz¹ [12].

„B³ona (jamy bêbenkowej-A.K.) wygl¹da jako polip,
³atwo krwawi, przedstawia siê jako dojrza³a malina, w le-
czeniu przypadki te s¹ bardzo uporczywe, nastêpstwa dla
s³uchu niekorzystne, zajêcie nastêpne wyrostka i b³êdni-
ka” – tak relacjonowa³ Karbowski postaæ grzybowat¹ gruŸ-
licy ucha œrodkowego. Tê postaæ opisa³ ju¿ w 1892 r.
Edmund Modrzejewski (1849-1893), warszawski otia-
tra, nie podejrzewaj¹c jednak t³a gruŸliczego [13].

Rzadko spotykan¹ odrêbn¹ postaci¹ gruŸliczego za-
palenia ucha œrodkowego u chorych obarczonych ³agodn¹
postaci¹ gruŸlicy, opisywan¹ przez Emila Bezolda i Arno
Scheibego, w której zawsze znajdowano znaczn¹ iloœæ
pr¹tków w wydzielinie z jamy bêbenkowej by³ tzw. fi-
brinoid. Widoczny przy obecnoœci du¿ych perforacji lub
braku b³on bêbenkowych, umiejscawiaj¹c siê prawie
wy³¹cznie na wzgórku, tworzy³ siê w kszta³cie ograni-
czonych nawarstwieñ w³óknika, barwy szarawej, zawie-
raj¹c znaczn¹ iloœæ pr¹tków. Brak destrukcji koœci, szyb-
ka regresja zmian po zastosowaniu zwyk³ych œrodków
antyseptycznych, dobry ogólny stan chorego – te cechy
powodowa³y, ¿e fibrinoid dawa³ dobre rokowanie. Cie-
kawe, ¿e gdy znika³, mog³o dojœæ do zaostrzenia procesu
gruŸliczego w p³ucach lub innych narz¹dach.

Rudolf Haug i Wanscher jako objaw patognomo-
niczny pierwotnego gruŸliczego zapalenia ucha œrodko-
wego uwa¿ali obrzmienie ma³ego wêz³a ch³onnego na
wyrostku sutkowym; histologicznie by³ to obraz typo-
wej gruŸlicy gruczo³owej [14].

Tr¹bki s³uchowe zajête by³y spraw¹ gruŸlicz¹, tak
u ujœcia bêbenkowego, jak i gard³owego. Owrzodzenia
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bywa³y nieraz g³êbokie, dochodz¹ce do chrz¹stki.
Proces patologiczny przechodzi³ doœæ wczeœnie z b³o-

ny œluzowej na otaczaj¹ce koœci, doprowadzaj¹c do znacz-
nych zniszczeñ. GruŸlica przejawia³a du¿¹ sk³onnoœæ do
szybkiego rozprzestrzeniania siê na koœæ skroniow¹. Spo-
sób jej rozszerzania przypomina³ do pewnego stopnia
nowotwory z³oœliwe, „które posuwaj¹c siê naprzód, zna-
cz(y³y) drogê swoj¹ du¿em zniszczeniem”. Zmiany w
koœci skroniowej, zazwyczaj bardzo rozleg³e, sprowadza³y
siê do próchnienia poszczególnych jej odcinków, z wy-
tworzeniem siê g¹bczastej ziarniny, martwaków i jam
wype³nionych rop¹. Cech¹ swoist¹ zmian gruŸliczych w
koœci skroniowej by³ brak odczynu zapalnego nawet wte-
dy, gdy proces toczy³ siê d³ugo. Najwczeœniej martwicy
ulega³y kosteczki s³uchowe; Troeltsch s¹dzi³, ¿e stosun-
kowo d³ugo opiera³a siê g³ówka m³oteczka, któr¹ nieraz
obserwowa³o siê wisz¹c¹ na nacieczonych wiêzad³ach i
która odpada³a zwykle z wydzieleniem siê zmartwia³ej
b³ony zachy³ka. Trzonu m³oteczka nie udawa³o siê zwy-
kle odnaleŸæ. Jednoczeœnie z m³oteczkiem próchnieniu
ulega³o kowade³ko, rzadziej strzemi¹czko. Rzadkoœæ za-
jêcia podstawy strzemi¹czka Hermann Steinbrugge t³u-
maczy³ okolicznoœci¹, ¿e powierzchnia wewnêtrzna pod-
stawy strzemi¹czka bezpoœrednio nie bywa³a nara¿ona
na dzia³anie sprawy chorobowej i mog³a byæ od¿ywiana
przez naczynia b³êdnika. Niejednokrotnie znaczna g¹b-
czasta ziarnina po zniszczeniu podstawy strzemi¹czka
tworzy³a przetokê. Wg Habermana czêsto zniszczeniu
ulega³a okolica wzgórka, wg Gomperza – okolica obu okie-
nek. Próchnienie koœci skalistej dochodzi³o nieraz do ko-
losalnych rozmiarów [15].

Wyrostek sutkowaty

GruŸlica wyrostka sutkowego wystêpowa³a nierzad-
ko, i to w postaci pierwotnej, jak i znacznie czêœciej,
wtórnej. Trudniej by³o rozpoznaæ zw³aszcza tê pierwsz¹
postaæ. Do zapalenia wyrostka dojœæ mog³o tak¿e drog¹
naczyñ krwionoœnych i limfatycznych.

Ernst Kuster twierdzi³, ¿e wszystkie sprawy gruŸli-
cze wyrostka powstawa³y pierwotnie, a dopiero póŸniej
dochodzi³o do zajêcia b³ony bêbenkowej. Guranowski
nie podziela³ w ca³ej rozci¹g³oœci pogl¹du Kustera, jed-
nak nie negowa³ postaci pierwotnych. W takich przy-
padkach proces przebiega³ bezobjawowo tak d³ugo, a¿
ropa nie przebi³a siê przez wejœcie do jamy sutkowej do
jamy bêbenkowej i dalej przez perforacjê, najczêœciej
w tylno-górnym kwadrancie b³ony bêbenkowej na ze-
wn¹trz. Sprawa najczêœciej szerzy³a siê z jamy bêbenko-
wej. W wyrostkach obserwowano „du¿e otwory o wy-
¿artych brzegach lub te¿ kilka mniejszych otworów”,
wype³nionych rozpadowymi, serowatymi masami z blad¹
i w¹t³¹ ziarnin¹ i cz¹steczkami rozpad³ych czêœci kost-
nych, martwicy, mniej lub licznych przetok kostnych.
Zniszczenie dojœæ mog³o do znacznych rozmiarów.

W gruŸlicy koœci skroniowej nigdy nie dochodzi³o do
skostnienia wyrostka [16].

Aleksander ¯ebrowski (1873-1943), otolaryngolog
m.in. w Warszawie i Lublinie, spostrzega³ przypadek
dot. gruŸlicy ucha œrodkowego u 22-letniego ¿o³nierza
z rozleg³ym procesem gruŸliczym w p³ucach. Oprócz
nieznacznej bolesnoœci w okolicy wyrostka i obfitego
wycieku z jamy bêbenkowej, wype³nionej blad¹, g¹b-
czast¹ ziarnin¹, oraz zupe³nej g³uchoty, innych obja-
wów nie obserwowa³. Sekcja zw³ok wykaza³a ca³kowite
zniszczenie wyrostka, wype³nionego ziarnin¹, obna¿e-
nie opony twardej œrodkowego i tylnego do³u czaszko-
wego oraz wrastanie ziarniny do ucha wewnêtrznego
przez du¿¹ przetokê na wzgórku. Roman Bar¹cz (1856-
1930), chirurg lwowski, profesor Uniwersytetu Jana
Kazimierza, przedstawi³ 2-letnie dziecko z demarkacj¹
czêœci koœci skroniowej, wyrostka sutkowego, kosteczek
s³uchowych, bez zajêcia ucha wewnêtrznego, z równo-
czesn¹ martwic¹ koœci œródrêcza [17].

Ucho wewnêtrzne

Ucho wewnêtrzne ulega³o procesowi chorobowemu
czêœciej ni¿ przypuszczano. B³êdnik kostny, zdaniem
W. Langego, by³ znacznie „mniej odporn(y)” ni¿ b³êd-
nik b³oniasty. Typowy by³ pozornie bezobjawowy po-
cz¹tek z powodu powolnego przejœcia procesu z ucha
œrodkowego na wewnêtrzne. Zmiany anatomo-patologicz-
ne w uchu wewnêtrznym by³y podobne do zmian w uchu
œrodkowym. Friedrich Siebenmann obserwowa³ powi-
k³ania b³êdnikowe w 1/3 przypadków gruŸliczego zapa-

Ryc. 2. Aleksander ¯ebrowski (1873-1943)
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lenia ucha; obserwacje te by³y zgodne ze spostrze¿eniami
Paula Heymanna. Lange s¹dzi³, ¿e ciê¿kie powik³ania
b³êdnikowe raczej nale¿a³o wi¹zaæ z zaka¿eniami typu
mieszanego; nie wierzy³ w zupe³ne ich wyleczenie.
Twierdzi³, ¿e gruŸlica b³êdnika rozwija³a siê w dwóch
postaciach: „nacieczeniowo-nowotworowej” oraz wysiê-
kowej. Pierwsza postaæ wystêpowa³a najczêœciej w po-
staci ograniczonej, przechodz¹c nastêpnie w bardziej
rozlan¹, przy czym czêœci b³oniaste po uprzednim na-
cieczeniu powoli ulega³y zserowaceniu i martwicy. Po-
staæ wysiêkowa jawi³a siê samodzielnie lub wespó³ z „ob-
jawami zapalno-nowotworowymi”. Wg Victora Hins-
berga gruŸlica b³êdnika przejawia³a siê najczêœciej pod
postaci¹ zapalenia surowiczego. Obecnoœæ pr¹tków nie
by³a konieczna do wytworzenia zmian surowiczych. Zda-
niem Grunberga i Meyera oraz Karbowskiego wystêpo-
wa³o dzia³anie toksyczne pr¹tka; dochodzi³o do labiryn-
thitis tuberculotoxica. Nad¿erki spotykano czêsto w ob-
ramowaniu kostnym okienek. Kana³ nerwu twarzowego,
który w przewlek³ym ropnym zapaleniu ucha œrodko-
wego dziêki bogatej sieci naczyniowej rzadziej ulega³
zniszczeniu, w zapaleniu gruŸliczym „nie posiada(³) spe-
cyalnej odpornoœci”. Martwica wystêpowa³a tylko w miej-
scu zserowacia³ego ogniska. Martwicy b³êdnika na sku-
tek zatorów naczyniowych, które czêsto obserwowano
w sprawach ropnych, w gruŸlicy raczej nie spostrzega-
no. Werner Kummel za charakterystyczn¹ cechê gruŸli-
cy b³êdnika uwa¿a³ sk³onnoœæ do rozwoju martwaków,
t³umacz¹c, ¿e proces gruŸliczy przebiega³ wolniej od rop-
nego niespecyficznego zapalenia b³êdnika. Wytworze-
niu martwaków sprzyja³ wiêc czas. Przetoki na kana³ach
pó³kolistych przy dobrym stanie ogólnym i dostatecz-
nej odpornoœci rokowa³y dobrze. Wygojenie ogniska
mog³o nast¹piæ bez znacznego upoœledzenia czynnoœci
narz¹du odbiorczego s³uchu. Gdy sprawa zajmowa³a
przedsionek lub schody bêbenka, nastêpstwa dla s³uchu
bywa³y fatalne, a¿ do zupe³nej g³uchoty. Zdaniem Lan-
gego, gruŸlica b³êdnika do pewnego stopnia przebiega³a
prawie analogicznie do perlaka. W obu tych postaciach
sprawa postêpowa³a wolno, „na wzór rozszerzaj¹cego siê
nowotworu”, w obu postaciach, o ile nie przy³¹czy³o siê
zaka¿enie mieszane, objawy wystêpowa³y stopniowo,
pocz¹tkowo jako zapalenie o typie labirynthitis circum-
scripta [18].

Rozpoznanie
Przedstawione wy¿ej patologiczne stany, jak wielo-

ogniskowe perforacje b³ony bêbenkowej z du¿ym jej
zniszczeniem, wczesna destrukcja kosteczek s³uchowych,
tworzenie siê martwaków, ziarniny, obecnoœæ cuchn¹cej
ropnej wydzieliny – dotyczy³y raczej okresów póŸniej-
szych gruŸlicy wtórnej.

Istnia³y przypadki z histologicznie stwierdzon¹ gruŸ-
lic¹, w których objawy kliniczne nie ró¿ni³y siê niczym
od niespecyficznych zapaleñ ucha. Cemach na 28 przy-
padków gruŸlicy ucha obserwowa³ 12 – z przebiegiem
bardzo ³agodnym, klinicznie nie ró¿ni¹cym siê od zwy-
k³ego ropnego zapalenia. Zamenhof radzi³ pamiêtaæ
o tym, aby procesu ropnego tocz¹cego siê wy³¹cznie
w b³onie œluzowej nie zaliczaæ do postaci niespecyficz-
nych, lecz nieustannie, nieustêpliwie, dociekliwie po-
szukiwaæ przyczyny choroby [19].

Rozpoznanie gruŸliczego zapalenia ucha bywa³o
trudne. Wyodrêbniano postaci ostr¹, podostr¹ i prze-
wlek³¹. Na ogó³ by³o to schorzenie o przebiegu przewle-
k³ym, jednak niejednokrotnie mia³o przebieg szybki,
przypominaj¹cy ostre zapalenie jamy bêbenkowej. Jan
Szmur³o (1867-1952), otolaryngolog warszawski, po-
tem kierownik katedry w Uniwersytecie Stefana Batore-
go w Wilnie, wyró¿nia³ postaæ ³agodn¹, kiedy zniszcze-
nie bywa³o wzglêdnie niewielkie i stan ulega³ poprawie,
oraz postaæ ciê¿k¹, z³oœliw¹, kiedy tworzy³y siê szybko
du¿e nacieki, ulegaj¹ce rozpadowi, niszcz¹ce koœæ,
zw³aszcza b³êdnika, przenikaj¹c do jego wnêtrza, powo-
duj¹c ca³kowit¹ destrukcje tego organu. Guranowski
twierdzi³, ¿e znacznie wa¿niejsze od bakteriologicznego
badania ropy by³o dok³adne zebranie wywiadu, szcze-
gólnie w kierunku gruŸlicy w rodzinie oraz wykazania
ognisk w innych narz¹dach. Samuel Meyerson (1851-
1939), otolaryngolog warszawski, utrzymywa³, ¿e znacz-
na czêœæ ropieñ usznych ze zmianami ziarninowymi
i próchniczymi koœci by³a pochodzenia gruŸliczego. Per-
foracje b³ony bêbenkowej nie mia³y raczej zapalnego
odczynu. Zamenhof radzi³ jednak pamiêtaæ i o tym, ¿e
w przypadkach, gdzie gruŸlica powsta³a w uchu poprzed-
nio objêtym procesem zapalnym, bezbolesnoœæ nie mo-
g³a s³u¿yæ jako czynnik rozpoznawczy. Wa¿n¹ wska-
zówk¹ diagnostyczn¹ by³o stwierdzenie ropnego zapa-
lenia ucha bez bólu, o czym wspomniano wczeœniej.
Zygmunt Srebrny (1960-1941), otolaryngolog war-
szawski, uwa¿a³, ¿e oprócz bezbolesnoœci ucha, typowy
by³ brak podwy¿szonej ciep³oty cia³a, lub umiarkowane
jej podniesienie (do 37,5°C). Guranowski zauwa¿a³, ¿e
sprawa gruŸlicza w uchu odpowiada³a zazwyczaj stronie
zajêtego p³uca; przy obustronnych zapaleniach ucha œrod-
kowego, zazwyczaj zajête bywa³y szczyty obu p³uc. Pew-
ne wskazówki diagnostyczne dawa³o stwierdzenie po-
wiêkszonych lub zserowacia³ych wêz³ów ch³onnych szyi;
Trzciñski radzi³ pamiêtaæ o tym, ¿e powiêkszenie wê-
z³ów zdarza³o siê m.in. tak¿e w kile [20].

W owych czasach rozpoznawano t¹ jednostkê choro-
bow¹ dwoma metodami – bakteriologiczn¹ i histologiczn¹.
Badanie bakteriologiczne okazywa³o siê „mniej œcis³(e)”,
gdy¿ niejednokrotnie w przypadkach niew¹tpliwego
zapalenia gruŸliczego, pr¹tków nie znajdowano. Jan
Witalis B¹czkiewicz (1862-1932), warszawski pediatra



77Kierzek A.: Patofizjologia i klinika gruŸlicy ucha. Spojrzenie na dokonania lekarzy XIX oraz pocz¹tków XX wieku

s¹dzi³, ¿e badanie wydzieliny z ucha powinno byæ wy-
konywane szczególnie w tych przypadkach, w których
nie spotykano objawów klinicznych ze strony innych
narz¹dów. Wa¿ne by³o pobieranie do badañ ropy nie z
przewodu s³uchowego zewnêtrznego, lecz z jamy bê-
benkowej. Guranowski utrzymywa³, ¿e przy d³ugotr-
wa³ym ropieniu pr¹tki „w walce z innymi pasorzytami
(!), a g³ównie paciorkowcami, gin(ê³y) i nie da(wa³y) siê
wykryæ”. Nie zawsze udawa³o siê wykazaæ obecnoœæ pr¹t-
ków w ropie, ³atwiej wykrywa³o siê je w b³onie œluzowej
lub ziarninie. Stanis³aw Krysiñski, warszawski lekarz
poda³ sposób u³atwiaj¹cy identyfikacjê pr¹tków w ropie;
radzi³, aby powierzchniê preparatu przed zabarwieniem
odt³uœciæ eterem lub chloroformem. Pierwszy pr¹tki
w ropie wykaza³ Esche, po nim dokonali tego Friedrich
Eduard Voltolini (1819-1889), Jacob G. Gottstein
(1832-1895), Salomon Moos (1831-1895), Friedrich
Kretschmann (ur. 1858) i Johann Habermann (ur.
1849). Cemach wykazywa³ pr¹tki tylko w 25% przy-
padków, Dagobert Schwabach (ur. 1846) – w 32%.
W badaniach histologicznych Cemach otrzyma³ rezul-
tat dodatni w 85,7% przypadków, a wiêc wykry³ ponad
trzykrotnie wiêcej postaci gruŸliczych ni¿ przy pomocy
badania bakteriologicznego [21].

Rokowanie
Rokowanie œciœle uzale¿nione by³o od stanu ogólne-

go chorego. Kiedy w ustroju nie stwierdza³o siê innych
ognisk gruŸlicy, rokowanie by³o, oczywiœcie, lepsze.
¯ebrowski uwa¿a³, ¿e u chorych z niezbyt daleko posu-
niêtymi zmianami gruŸliczymi w p³ucach, zwyk³e le-
czenie antyseptyczne, wyd³utowanie wyrostka sutkowe-
go lub operacja doszczêtna ucha œrodkowego wystarcza-
³y. Na ogó³ jednak rokowanie uznawano za niepomyœl-
ne. Pamiêtaæ trzeba, ¿e u chorych na gruŸlicê p³uc do-
chodziæ mog³o do ostrego zapalenia ucha œrodkowego
bez udzia³u pr¹tków. W tych razach wskutek zmniej-
szonej odpornoœci ostre zapalenie czêœciej przechodzi³o
w postaæ przewlek³¹.

Wyst¹pienie gruŸlicy ucha œrodkowego w ostatnim
stadium gruŸlicy p³uc by³o oznak¹ zbli¿aj¹cej siê œmier-
ci, z tego wiec powodu dawa³o rokowanie bezwzglêdnie
niepomyœlne. O racjonalnej operacji w tych przypad-
kach mowy byæ nie mog³o, szczególnie wtedy, gdy np.
pora¿enie nerwu twarzowego, objaw przetokowy lub inne
objawy wskazywa³y, ¿e destrukcja koœci skroniowej by³a
bardzo g³êboka. Operacja doszczêtna by³a tak samo prze-

ciwwskazana, jak mutatis mutandis przeciwwskazaniem
by³o wyciêcie krtani z rozleg³ymi nacieczeniami i owrzo-
dzeniami gruŸliczymi w ostatnim stadium gruŸlicy p³uc,
powik³anej gruŸlic¹ krtani. Pozostawa³o wiêc tylko le-
czenie paliatywne [22].

Powik³ania
Wskutek penetracji infekcji gruŸliczej na tkanki ota-

czaj¹ce stosunkowo wczeœnie wystêpowa³y ró¿ne powi-
k³ania, jak pora¿enie nerwu twarzowego, martwica koœci
skroniowej, zaka¿enie b³êdnika, rzadziej krwotoki z têt-
nicy szyjnej, opuszki ¿y³y jarzmowej lub zatok ¿ylnych
mózgowia. Habermann obserwowa³ w przypadku gruŸ-
licy prosówkowej gruze³ki w b³onie zewnêtrznej têtnicy
szyjnej i zatoki poprzecznej. Krwotoki têtnicze lub ¿ylne
nastêpowa³y skutkiem nad¿arcia œcian naczyñ przez tkan-
kê gruŸlicz¹ lub wskutek dzia³ania mechanicznego mar-
twaka, dra¿ni¹cego ostrymi brzegami otaczaj¹ce tkanki.
Prawie wszystkie krwotoki z têtnicy szyjnej wewnêtrz-
nej by³y w³aœnie proweniencji gruŸliczej. Krwotoki te
nierzadko bywa³y œmiertelne.

Guranowski konstatowa³, ¿e „(k)oœæ skalista z licz-
nemi swemi szparami, kanalikami, patologicznymi otwo-
rami u³atwia wnikanie zarazków wraz z rop¹ do s¹sied-
nich jam czaszkowych, a rozleg³e próchnienia zgorzeli-
nowe (caries necrotica) w okolicy têtnicy szyjowej we-
wnêtrznej mog¹ powodowaæ œmiertelny krwotok”. Na
szczêœcie, na ogó³ obserwowano ma³¹ sk³onnoœæ tkanki
gruŸliczej do penetracji do jam czaszki. Analizuj¹c 289
protoko³ów sekcyjnych Bezolda dotycz¹cych gruŸlicze-
go zapalenia ucha, Scheibe tylko w jednym zauwa¿y³
powik³anie ropniem mózgu; widywa³ natomiast zajêcie
opon mózgowych, tak pod postaci¹ zmian zakrzepowych
zatok ¿ylnych, jak i nacieczeñ pod opon¹ tward¹. Lange
sekcyjnie niezwykle rzadko obserwowa³ „samotn(e) gru-
ze³k(i) mózgu lub mó¿d¿ku”. Nierzadko guzy serowate
mó¿d¿ku b³êdnie by³y rozpoznawane jako ropieñ
mó¿d¿ku. Zdaniem Maxa Goerkego (ur.1873) zaka¿e-
nie mózgu nastêpowa³o poprzez kana³ têtnicy szyjnej;
potwierdza³y to badania histologiczne Langego. Badacz
ten ani razu nie spostrzega³ gruŸlicy w b³êdniku b³onia-
stym. We wszystkich przypadkach gruŸlicy b³êdnika
przewód œródch³onki i przewód s³uchowy wewnêtrzny
nie wykazywa³y ¿adnych patologicznych zmian.
H. Ulrich i Ernst Oppikofer (ur. 1874) uwa¿ali, ¿e po
ewentualnym wygojeniu zmian gruŸliczych w uchu po-
wstaæ mog³y perlaki [23].
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