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Przedstawiono szeœæ przypadków wewn¹trzczaszkowych powik³añ prze-
wlek³ego zapalenia ucha œrodkowego z perlakiem. Podkreœlono zró¿nico-
wany obraz kliniczny powik³añ – od burzliwych objawów miejscowych i
ogólnych do znikomych dolegliwoœci u poszczególnych pacjentów.
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Six cases of intracranial complications in chronic otitis media with chle-
steatoma are reported. Widely varying manifestations of intracranial otoge-
nic complications, ranging from severe local or generalised to mild symp-
toms are emphasised.
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Stosowanie antybiotyków oraz rozwój opieki lekar-
skiej spowodowa³y, ¿e iloœæ powik³añ wewn¹trzczaszko-
wych pochodzenia usznego uleg³a w ostatnich latach
redukcji [1-3]. Niemniej jednak zagadnienie to stanowi
nadal trudny problem terapeutyczny. Obecnie wielu
autorów zwraca uwagê na zatarcie typowych objawów
powik³añ u chorych, u których uprzednio stosowano
chemioterapeutyk [4]. Obserwuje siê mniej postaci pio-
runuj¹cych i ciê¿kich zakoñczonych œmierci¹ [1].

Usznopochodne powik³ania wewn¹trzczaszkowe
wystêpuj¹ zwykle w przebiegu przewlek³ego zaplenia
ucha œrodkowego; rzadk¹ przyczyn¹ tych powik³añ jest
natomiast ostre zapalenie ucha œrodkowego [5-8]. Dro-
gê przejœcia zaka¿enia z ucha œrodkowego do wnêtrza
czaszki stanowi najczêœciej zmieniona zapalnie tkanka
kostna koœci skroniowej, zniszczona lub przerwana ci¹-
g³oœæ koœci oraz zakrzepowe zapalenie naczyñ [9].

W latach 2001-2004 w Oddziale Otolaryngologii
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach le-
czono ogó³em 266 osób z powodu przewlek³ego ropne-
go zapalenia ucha œrodkowego. U 120 osób (47 mê¿-
czyzn, 45 kobiet, 28 dzieci) wystêpowa³o zapalenie per-
lakowe b¹dŸ perlakowo-ziarninowe. W grupie tej 6 pa-
cjentów leczono z powodu powik³ania wewn¹trzczasz-
kowego. Stanowi to 5% chorych operowanych z powo-

du perlaka oraz 2,25% ogólnej liczby pacjentów z per-
lakowym/perlakowo-ziarninowym zapaleniem ucha.
U szeœciu pacjentów wyst¹pi³y nastêpuj¹ce powik³ania:
- ropieñ mó¿d¿ku z ropnym zapaleniem opon,
- ropieñ p³ata skroniowego,
- ropieñ nadoponowy,
- izolowane ropne zapalenie opon mózgowo-rdzenio-

wych,
- ropne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych ze

wspó³istniej¹cym ropniem p³ata skroniowego,
- zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych z pocz¹tkiem

zakrzepu zatoki esowatej.

Opis przypadków

Przypadek 1

Chory D.K. lat 30, nr historii choroby 12681/02
przeniesiony z Oddzia³u Chorób ZakaŸnych, w którym
leczony by³ z powodu usznopochodnego zapalenia opon
mózgowo-rdzeniowych w przebiegu perlakowego-ziar-
ninowego przewlek³ego stanu zapalnego ucha œrodko-
wego po stronie lewej. W trakcie hospitalizacji wykona-
no badanie tomografii komputerowej (TK) g³owy, któ-
re wykaza³o obecnoœæ ropnia lewej pó³kuli mó¿d¿ku,
w okolicy zatoki esowatej, o wymiarach 22x19 mm,
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otoczonego grub¹ torebk¹ oraz obustronne przewlekle
zapalenia ucha œrodkowego, nasilone bardziej po stronie
lewej (ryc. 1).

Wykonano neurochirurgiczn¹ operacjê usuniêcia
ropnia wraz z jego torebk¹. W kilka dni po zabiegu na-
st¹pi³o stopniowe pogarszanie siê stanu chorego. Kon-
trolne TK g³owy: wynik – „Stan po operacji ropnia tyl-
nego do³u czaszki, obecnie w tej okolicy niewielka iloœæ
krwi oraz obszar hypodensyjny o œrednicy ok. 36 mm
odpowiadaj¹cy obrzêkowi. Komora IV uciœniêta, prze-
mieszczona na stronê praw¹ ok. 4 mm. Zbiorniki oko-
³okonarowe zaciœniête” (ryc. 2).

Chory zosta³ przeniesiony z Oddzia³u Neurochirur-
gii do Oddzia³u Laryngologii w stanie ciê¿kim, u³o¿ony
w pozycji przymusowej na prawym zdrowym uchu,
w kontakcie s³ownym utrudnionym, nie pozwala³ siê zba-
daæ. Temp 37,4°C, RR 130/70. W badaniu otoskopo-
wym ucho prawe – b³ona bêbenkowa ca³a matowa, ucho
lewe – subtotalna perforacja z widoczn¹ ziarnin¹ i masa-
mi perlaka. Z wymazu treœci ropnej z ucha wyhodowano
Staphyloccocus epidermidis (MRSA). Badanie p³ynu
mózgowo-rdzeniowego: p³yn ja³owy, bezbarwny, o nie-
zupe³nej przejrzystoœci, bia³ko 0,61 g/l, cytoza 45/3, liczne
erytrocyty, cukier w normie, chlorki w normie, odczyn
Nonne-Appelta dodatni, odczyn Pandyego dodatni.

Po w³¹czeniu leków p/obrzêkowych wymioty ust¹-
pi³y, utrzymywa³ siê œwiat³owstrêt, podwójne widzenie,
oczopl¹s poziomo-obrotowy, nudnoœci. Wykonano ope-
racjê ucha lewego, radykalnie usuwaj¹c masy zropia³ego
perlaka i ziarniny (wype³niaj¹ce antrum, jamê bêben-

kow¹ i epitympanum) z resztk¹ zniszczonego m³otecz-
ka i kowade³ka. Nie ods³oniête opony. Po zabiegu wy-
konano kontrolne TK g³owy. Stan chorego systematycz-
nie poprawia³ siê w ci¹gu kolejnych dni. Chory wypisa-
ny zosta³ w stanie dobrym. Audiometria tonalna wyko-
nana po zabiegu wskazywa³ na rezerwê œlimakow¹ po-
wy¿ej 30 dB w uchu lewym (ryc. 3).

Przypadek 2

Pacjent ¯.G., lat 33, nr historii choroby 13541/2002,
wieloletni wywiad obustronnego zapalenia ucha œrodko-
wego. Przyjêty z powodu uporczywych, cuchn¹cych
wycieków z obu uszu z towarzysz¹cymi bólami g³owy w
okolicy skroniowo-potylicznej po stronie lewej. W 16
roku ¿ycia przeby³ operacjê radykaln¹ ucha prawego
z powodu perlaka.

Ryc. 2. Przypadek 1. Pacjent lat 30. TK g³owy. Stan po operacji ropnia tylnego
do³u czaszki po stronie lewej. Ognisko hypodensyjne w lewym p³acie mó¿d¿ku

Ryc. 1. Przypadek 1. Pacjent lat 30. Otorebkowany ropieñ mó¿d¿ku po
stronie lewej (ognisko wskazuje strza³ka)

Ryc. 3. Przypadek 1. Pacjent lat 30. Audiometria tonalna po operacji ropnia
mó¿d¿ku po stronie lewej; du¿a rezerwa œlimakowa w uchu lewym



95Kobiorska-Nowak J., Mierzwa T.: Ocena powik³añ wewn¹trzczaszkowych w przebiegu przewlek³ego stanu zapalnego ucha œrodkowego

Przy przyjêciu stan ogólny chorego dobry. Bez za-
burzeñ równowagi i zawrotów g³owy. W badaniu la-
ryngologicznym oczopl¹su samoistnego nie stwierdzo-
no. Ucho prawe: stan po operacji radykalnej, treœæ ropna
w przewodzie s³uchowym, polip w dolno-przednim
odcinku przewodu s³uchowego przys³aniaj¹cy b³onê bê-
benkow¹, jama pooperacyjna w wyrostku sutkowatym
wynaskórkowana; ucho lewe: zaleganie cuchn¹cej, rop-
nej wydzieliny w przewodzie, b³ona bêbenkowa prze-
krwiona, gruba, napiêta, z perforacj¹ w epitympanum
i czêœci centralnej, w epitympanum niewielka ziarnina
z masami perlaka. Z wymazu z uszu wyhodowano: ucho
prawe Pseudomonas aeruginosa; ucho lewe Pa³eczki
Gr.(+), E. coli.

W³¹czono leczenie ogólne i miejscowe zgodnie z an-
tybiogramem. Usuniêto ziarninê z obu uszu. Z powo-
du nasilaj¹cych siê stopniowo bólów g³owy w ok. skro-
niowo-potylicznej lewej, wykonano TK g³owy – w le-
wej okolicy skroniowej, nieco do przodu od piramidy
koœci skroniowej widoczna strefa nieregularnego obrzê-
ku oraz wzmacniaj¹ca siê brze¿nie regularna struktura
o œrednicy ok. 2,5 cm, odpowiadaj¹ca tworz¹cemu siê
ropniowi (ryc. 4).

Wykonano operacjê ucha lewego – usuniêto masy
perlaka i ziarniny wype³niaj¹ce epitympanum i jamê
bêbenkow¹ wraz z fragmentami zniszczonego m³otecz-
ka i kowade³ka. Po zabiegu stan chorego dobry, bóle g³o-
wy ust¹pi³y. W 10 dni póŸniej wykonano ponownie TK
g³owy – w lewej okolicy skroniowej stwierdzono ropieñ
o wymiarach 22x20 mm z wyraŸn¹ torebk¹ i poziomem
ropy. Wokó³ strefa hypodensyjnego obrzêku. Uk³ad ko-
morowy nieprzemieszczony. Stan po operacji obu uszu.

Po stronie lewej ubytek kostny piramidy z nieprawid³ow¹
mas¹, kontaktuj¹cy siê z do³em œrodkowym czaszki (ryc.
5). Po przeniesieniu chorego do Oddzia³u Neurochi-
rurgii wykonano operacjê usuniêcia ropnia okolicy skro-
niowej lewej. Przebieg zabiegu oraz przebieg poopera-
cyjny niepowik³any. W stanie dobrym chory wypisany
zosta³ do domu. Audiometria tonalna wykonana po ope-
racji ucha œrodkowego lewego i ropnia p³ata skroniowe-
go lewego wykaza³a zmniejszenie rezerwy œlimakowej do
wartoœci miêdzy 25-30 dB w uchu operowanym w po-
równaniu ze stanem sprzed operacji (ryc. 6).

Przypadek 3

Pacjentka I.J., lat 48, nr historii choroby 12361/2002,
przyjêta z powodu uporczywych wycieków ropnych
z uszu z towarzysz¹cymi bólami i zawrotami g³owy. Przy

Ryc. 4. Przypadek 2. Pacjent lat 33. TK g³owy – tworz¹cy siê ropieñ ok.
lewego p³ata skroniowego (strza³ka)

Ryc. 5. Przypadek 2. Pacjent lat 33. TK g³owy – wyraŸny otorebkowany
ropieñ do przodu od piramidy w p³acie skroniowym lewym

Ryc. 6. Przypadek 2. Pacjent lat 33. Audiometria tonalna po operacji ropnia
lewego p³ata skroniowego i operacji ucha lewego; w porównaniu ze stanem
sprzed operacji w uchu lewym uzyskano zmniejszenie rezerwy œlimakowej do
wartoœci miêdzy 25-30 dB
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przyjêciu stan ogólny œredni, temp. 39ºC. badanie kon-
sultacyjne neurologiczne wykaza³o: utrudnione przygi-
nanie g³owy do klatki piersiowej, bez objawów ognisko-
wych z grupy Babiñskiego. Badanie laryngologiczne:
ucho lewe – subtotalna perforacja b³ony bêbenkowej,
du¿a iloœæ wydobywaj¹cej siê treœci ropnej; ucho prawe
– b³ona bêbenkowa pogrubia³a, ma³a perforacja w epi-
tympanum, treœæ ropna w przewodzie. W wymazach
z uszu, obustronnie – Morganella morgani.

W dramatycznie szybkim tempie stan chorej ulega³
pogorszeniu. Po ok. 3 godzinach pobytu na oddziale
chora niespokojna, reaguje tylko na bodŸce bólowe, uk³a-
da siê w pozycji na prawym boku. �renice równe, okr¹-
g³e o prawid³owych reakcjach na œwiat³o. Bez niedow³a-
dów i objawów ogniskowych. Objawy oponowe dodat-
nie, sztywnoœæ karku na 4 palce. Badanie p³ynu mózgo-
wo-rdzeniowego wskazuje na ropne zapalenie opon (p³yn
mêtny, gêsty, barwa ksantochromiczna, ca³¹ siatkê zale-
gaj¹ bardzo gêsto pleocyty, bia³ko 6,39 g/l, cukier 6 mg/dl,
chlorki 108,7 mmol/l, odczyn Nonne-Appelta (++++),
odczyn Pandyego (+++)). TK g³owy: prawid³owy obraz
tkanki mózgowej, uk³ad komorowy po³o¿ony symetrycz-
nie, miernie poszerzony w ca³oœci, bez cech aktywnego
wodog³owia. Zmniejszona powietrznoœæ struktur obu
piramid koœci skroniowych.

Po kilku godzinach wyst¹pi³y zaburzenia oddycha-
nia, drgawki, utrata przytomnoœci. Wykonano kontrol-
ne TK g³owy: wynik jak poprzednio. Chor¹ przeniesio-
no do Oddzia³u Intensywnej Terapii, a nastêpnie do
Oddzia³u Chorób ZakaŸnych. Po uzyskaniu ogólnej
poprawy wykonano operacjê ucha œrodkowego lewego,
podczas której usuniêto masy ziarninowo-perlakowe
z ucha z fragmentami zniszczonego m³oteczka i kowa-
de³ka. Przebieg pooperacyjny niepowik³any. Wypisana
do domu w 19. dobie po zabiegu z utrzymanym opa-
trunkiem w uchu lewym. W kilka miesiêcy póŸniej chora
przeby³a operacjê ucha prawego, równie¿ z powodu per-
laka. W audiometrii tonalnej wykonanej po operacji ucha
lewego widoczne obustronnie du¿e rezerwy œlimakowe
powy¿ej 30 dB (ryc. 7).

Przypadek 4

Dziewczynka D.B., lat 11, historia choroby
nr 14621/01, przeniesiona z Oddzia³u Dzieciêcego, po
epizodzie drgawek hospitalizowana by³a z powodu bó-
lów g³owy, nudnoœci i wymiotów, wycieku ropnego i du-
¿ej bolesnoœci okolicy wyrostka sutkowatego po stronie
lewej. Wczeœniej nie leczona laryngologicznie.

Przy przyjêciu podsypiaj¹ca, w s³abym kontakcie s³ow-
nym, temp 38ºC, objawy oponowe dodatnie, sztywnoœæ
karku na 2 palce, Ÿrenice równe, okr¹g³e, o prawid³owej
reakcji na œwiat³o. W badaniu laryngologicznym stwier-
dzono: ucho prawe – bez zmian patologicznych; ucho
lewe: przewód wype³niony têtni¹c¹ treœci¹ ropn¹, z opad-
niêt¹ i przekrwion¹ œcian¹ tylno-górn¹, b³ona bêbenkowa
niewidoczna, ciastowaty obrzêk tkanek i przekrwienie skó-
ry okolicy wyrostka sutkowatego po stronie lewej.

W ramach ostrego dy¿uru, w znieczuleniu ogólnym,
wykonano antromastoidektomiê i zdrenowano ropieñ
nadoponowy. Po zabiegu dziecko w stanie dobrym, nie
gor¹czkuje. Codzienne przep³ukiwanie jamy wyrostka
– pop³uczyny czyste, w 5 dobie usuniêto drenik z jamy
pooperacyjnej. Po ust¹pieniu stanu zapalnego z prze-
wodu uwidoczni³a siê w ca³oœci b³ona bêbenkowa w kwa-
drantach tylnych – zaci¹gniêta, z perforacj¹ i ziarnin¹.
W kolejnej dobie œlad treœci ropnej w przewodzie, który
nasila³ siê przy ucisku okolicy wyrostka. W 9 dobie ho-
spitalizacji dziecko reoperowane. Usuniêto radykalnie
masy perlaka i ziarninê z zachowaniem ci¹g³oœci ³añcu-
cha kosteczek. Przebieg pooperacyjny bez powik³añ.
Wypisana do domu w stanie dobrym w 19 dobie hospi-
talizacji. Kontrolna audiometria tonalna: w uchu ope-
rowanym uzyskano zmniejszenie rezerwy œlimakowej
w stosunku do stanu wyjœciowego (ryc. 8).

Przypadek 5

Pacjent J.P., lat 33, nr historii choroby 8772/03,
przyjêty do Oddzia³u Laryngologicznego w ramach
ostrego dy¿uru z powodu silnych bólów g³owy, zw³asz-
cza w okolicy wyrostka sutkowatego po stronie lewej,

Ryc. 7. Przypadek 3. Pacjentka lat 48. W audiometrii tonalnej wykonanej po
operacji obustronnej ucha œrodkowego obustronnie du¿e rezerwy œlimakowe
powy¿ej 30 dB

Ryc. 8. Przypadek 4. Pacjentka lat 11. Audiometria tonalna wykonana po
operacji obustronnej ucha œrodkowego – w uchu operowanym uzyskano
zmniejszenie rezerwy œlimakowej w stosunku do stanu wyjœciowego
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z temp. 40ºC w przebiegu zaostrzenia przewlek³ego per-
lakowego stanu zapalnego ucha œrodkowego lewego. Przy
przyjêciu chory przytomny, kontakt s³owny logiczny,
u³o¿enie cia³a dowolne. W badaniu laryngologicznym
ucho prawe bez zmian, ucho lewe obrzêk przewodu s³u-
chowego zewnêtrznego z ciastowatym naciekiem zapal-
nym tylnej œciany przewodu uniemo¿liwiaj¹cy wgl¹d
w g³êbsze partie ucha. £atwe krwawienie ze zmienio-
nych zapalnie tkanek przewodu, bez obecnoœci treœci
ropnej w przewodzie. Stwierdzono dodatnie objawy
oponowe, sztywnoœæ karku. Analiza p³ynu mózgowo-
rdzeniowego wykaza³a ropne zapalenie opon mózgowo
rdzeniowych (p³yn mêtny, po odwirowaniu klarowny,
cytoza 6880/3, bia³ko 1,3 g/l, cukier 42 mg/dl, chlorki
114,8 mmol/l, odczyn Nonne-Appelta (+/-), odczyn
Pandyego (+)). Posiewy ja³owe. W trakcie pobytu skoki
temperatury do 39ºC, pomimo leków p/gor¹czkowych
z dreszczami; bóle g³owy. TK g³owy: „cechy destrukcji
piramidy po stronie lewej, ze znacznym scieñczeniem
jej przedniej i tylnej œciany. Pogrubienie opon przy p³a-
cie skroniowym lewym i odwarstwienie opon w górnej
czêœci, tu¿ nad piramid¹. Stwierdza siê nieca³kowite
wype³nienie krwi¹ zatoki esowatej, co wskazuje na czê-
œciowe zajêcie jej przez zakrzep, przechodz¹cy w kie-
runku zatoki poprzecznej” (ryc. 9, ryc. 10).

Ca³oœæ obrazu klinicznego oraz badania obrazowe
przemawia³y za rozpoczynaj¹cym siê zakrzepem zatoki
esowatej. Wykonano operacjê ucha lewego. Usuniêto
masy perlaka wype³niajace antrum, aditus ad antrum,
oraz oblepiaj¹ce ³añcuch kosteczek, usuniêto resztki ko-
wade³ka pozostawiaj¹c rêkojeœæ m³oteczka i strzemi¹cz-

ko. Po zabiegu stan ulega³ stopniowej poprawie, w 9
dobie wykonano kontrolne badanie p³ynu mózgowo-
rdzeniowego: p³yn ulega normalizacji. Kontrolna TK
g³owy – bez obecnoœci struktur ulegaj¹cych patologicz-
nemu wzmocnieniu pokontrastowemu. Uk³ad komoro-
wy nieuciœniêty, nieprzemieszczony. Chory wypisany do
domu w 24 dobie w stanie dobrym. Audiometria tonal-
na nie wykaza³a zmian w rezerwie œlimakowej po opera-
cji ucha (ryc. 11).

Przypadek 6

Pacjentka M.E., lat 41, nr historii choroby 9551/2002,
przeniesiona do Oddzia³u Neurochirurgii Szpitala Rejo-
nowego z powodu gwa³townego pogorszenia siê stanu
ogólnego z utrat¹ przytomnoœci. TK g³owy sprzed ok.
miesi¹ca: „guz lewej okolicy skroniowej, ulegaj¹cy

Ryc. 9. Przypadek 5. Pacjent lat 33. TK g³owy: zakrzep czêœciowo wype³niaj¹cy
okolicê zatoki poprzecznej po stronie lewej – po podaniu kontrastu zatoka nie
ca³kowicie wype³niona krwi¹

Ryc. 10. Przypadek 5. Pacjent lat 33. TK g³owy: widoczne odwarstwienie
opon przy tylnej œcianie lewej piramidy u tego samego chorego, co na ryc. 9

Ryc. 11. Przypadek 5. Pacjent lat 33. Audiometria tonalna po operacji ucha
œrodkowego lewego; nie uzyskano zmniejszenia rezerwy œlimakowej w po-
równaniu ze stanem sprzed operacji
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brze¿nemu wzmocnieniu po kontraœcie”. Chora nie wy-
razi³a wówczas zgody na leczenie operacyjne. W chwili
przyjêcia stan ciê¿ki, objawy oponowe dodatnie, Ÿrenice
równe, okr¹g³e, leniwie reaguj¹ na œwiat³o, ga³ki oczne
w lekkim ustawieniu rozbie¿nym, o nieskoordynowanych
ruchach. Dodatnie objawy ogniskowe z grupy Babiñ-
skiego. Wykonano kontroln¹ TK – progresja zmian id¹ca
równolegle z pogarszaniem stanu chorej. Ze wskazañ
¿yciowych chor¹ zakwalifikowano do zabiegu operacyj-
nego. Usuniêto otorebkowany ropieñ p³ata skroniowego
lewego. Po ustabilizowaniu chor¹ przeniesiono do Od-
dzia³u Laryngologii. W otoskopii: ucho prawe bez zmian;
ucho lewe subtotalna perforacja b³ony bêbenkowej z wi-
doczn¹ resztk¹ m³oteczka, jamie bêbenkowej oraz z³ogi
naskórkowo-perlakowe, bez obecnoœci treœci ropnej.
Wykonano operacjê ucha lewego usuwaj¹c perlak i znisz-
czone fragmenty kosteczek. W stanie dobrym chora
wypisana do domu. Audiometria tonalna wykonana po
zabiegu: resztki s³uchu po stronie lewej, stan bez zmian
w stosunku do badania sprzed operacji ucha (ryc. 12).

które daje najlepsze wyniki diagnostyczne, chocia¿ mo¿e
nie byæ idealnym narzêdziem ró¿nicowania dobrze otor-
bionego ropnia z guzem mózgu [9, 10]. Pomimo to,
dla oceny zmian w uchu objêtym procesem zapalnym,
badanie TK nale¿y traktowaæ jako natywne badanie do-
datkowe.

Ropnie powstaj¹ce jako powik³anie procesów zapal-
nych ucha œrodkowego umiejscawiaj¹ siê g³ównie w p³a-
cie skroniowym i mó¿d¿d¿ku, rzadko w innych okoli-
cach [5, 11]. U dzieci powik³ania wewn¹trzczaszkowe
w postaci ropni s¹ rzadkie [5, 12], mog¹ mieæ równie¿
nieco inny przebieg ni¿ u doros³ych [5].

Podstawow¹ zasad¹ leczenia ropni usznopochodnyh
jest usuniêcie ogniska zapalnego, z nastêpowym lecze-
niem ropnia œródczaszkowego [7, 11]. Czêœæ autorów
preferuje neurochirurgiczne usuniêcie ropnia, a nastêp-
nie ogniska pierwotnego [13]. Istniej¹ rozbie¿noœci do-
tycz¹ce metod usuwania ropni mózgu: neurochirurdzy
preferuj¹ zabieg przez dojœcie czaszkowe, otolodzy przez
drena¿ ropni [7]. Wg Zakrzewskiego nie zawsze mo¿na
czekaæ, ze wzglêdu na stan chorego, na otorbienie rop-
nia, zaœ w ropniach Ÿle otorbionych leczenie neurochi-
rurgiczne jest mniej skuteczne [8].

U zaprezentowanych wy¿ej pacjentów leczeniem
z wyboru by³o zastosowanie celowanego antybiotyku
z chirurgicznym usuniêciem ogniska pierwotnego oraz
chirurgicznym usuniêciem ropnia, przy czym u czêœci
chorych wykonano zabieg neurochirurgiczny jako pierw-
szy (koniecznoœæ interwencji z powodu z³ego stanu pa-
cjenta), a nastêpnie operacjê ucha, u jednego zaœ pacjen-
ta zastosowano kolejn¹ odwrotnoœæ – w pierwszej kolej-
noœci przeprowadzono operacjê ucha w oczekiwaniu na
otorbienie ropnia, przy dobrym stanie chorego.

W zebranym materiale w wiêkszoœci powik³ania
wspó³istnia³y z ropnym zapaleniem opon mózgowo-rdze-
niowych. U wszystkich chorych stwierdzono wystêpo-
wanie bezpowietrznych, sklerotycznych wyrostków sut-
kowatych.

U wszystkich chorych wykonano tympanoplastyki
otwarte, doszczêtnie usuwaj¹c masy zropia³ego perlaka
bêd¹ce przyczyn¹ wewn¹trzczaszkowych powik³añ, uzy-
skuj¹c nie tylko tzw. bezpieczne ucho (stwarzaj¹c wa-
runki uniemo¿liwiaj¹ce nawrót tych zmian), ale rów-
nie¿, w czêœci przypadków, uzyskuj¹c niewielkie zmniej-
szenie rezerwy œlimakowej.

W prezentowanym materiale œmiertelnoœæ wynios³a
0%. Szybkie leczenie operacyjne i intensywne leczenie
farmakologiczne da³o szansê wyleczenia. Wszyscy pa-
cjenci s¹ w dobrym stanie, bez zaburzeñ neurologicz-
nych i psychiatrycznych, pozostaj¹ pod kontrol¹ laryn-
gologiczn¹ i neurologiczn¹.

Omówienie
Bliskoœæ tocz¹cego siê procesu zapalnego ucha w sto-

sunku do tkanek mózgowia i budowa anatomiczna ucha
u³atwiaj¹ potencjalne penetracje stanu zapalnego w kie-
runku jamy czaszki, st¹d niezwykle wa¿na jest wnikliwa
obserwacja oraz diagnostyka chorego z przewlek³ym per-
lakowym zapaleniem ucha œrodkowego.

W dobie szerokiej dostêpnoœci obrazowych metod
jak tomografia komputerowa czy rezonans magnetycz-
ny badania te winny byæ wykonane nie tyko na wstêpie
procesu diagnostycznego, ale te¿ w trakcie trwania cho-
roby, w celu kontroli i oceny ewentualnych powik³añ.
Nowoczesna diagnostyka obrazowa u³atwia podjêcie pra-
wid³owej decyzji o leczeniu i precyzyjnie okreœla lokali-
zacjê zmiany. Tomografia komputerowa jest badaniem,

Ryc. 12. Przypadek 6. Pacjentka lat 41. Audiometria tonalna po operacji
ropnia p³ata skroniowego i ucha œrodkowego lewego – resztki s³uchu po
stronie lewej, stan bez zmian w stosunku do badania sprzed operacji ucha
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