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Leczenie gruŸliczego zapalenia ucha w XIX i pocz¹tkach
XX stulecia
The treatment of ear tuberculosis in XIX and the beginning of XX centuries
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Do po³owy XIX wieku leczenie gruŸliczego zapalenia ucha by³o skrajnie
konserwatywne. Potem zaczêto stosowaæ œrodki antyseptyczne, najczêœciej
jodoform i balsam peruwiañski, stê¿one kwasy, ³y¿eczkowanie ziarniny.
W koñcu XIX wieku próbowano modnej wówczas tuberkuliny wynalezionej przez Roberta Kocha; tê metodê póŸniej zdyskredytowano. Stosowano
tak¿e œwiat³olecznictwo, szczególnie promienie ultrafioletowe. Renesans prze¿ywa³o leczenie klimatyczne gruŸlicy. Próbowano, bez efektu, promieni Roentgena i radu. W pocz¹tkach XX wieku zaczêto na szerok¹ skalê stosowaæ
leczenie operacyjne, niekiedy bardzo radykalne, uwzglêdniaj¹c stan ogólny
pacjenta i rozleg³oœæ zmian w p³ucach.
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The treatment of ear tuberculosis till the half of XIX century was extremely conservative. Afterwards, the disease was treated by antiseptic drugs,
such as iodoform, balsam of Peru, concentrated acids, and currettage of the
granulations. The attempts to use tuberculine, discovered by Robert Koch
and very popular at the end of XIX Century, to treat ear tuberculosis were
later abandoned. The phototherapy, especially using ultraviolet rays was
also employed. X ray and radium treatments were also attempted at that
time, but without success. Surgical treatment, sometimes very radical, taking
into consideration patient’s general condition and the severity of the pulmonary lesions, has been implemented at the beginning of XX Century.
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Do pocz¹tków XIX wieku leczenie gruŸlicy ucha
by³o skrajnie konserwatywne, granicz¹ce z terapeutycznym nihilizmem. Nastêpne lata pokaza³y, ¿e rozmaitoœæ
pogl¹dów na leczenie tej choroby, jak ró¿norodnoœæ œrodków w tym schorzeniu stosowanych, by³y wymownym
dowodem trudnoœci w leczeniu. Te czynniki w pewnym stopniu stanowi³y uzasadnienie, dlaczego wœród
otologów istnia³o takie zniechêcenie do czynniejszej terapii. Zdaniem ówczesnych lekarzy walka z t¹ chorob¹
opieraæ siê powinna na wszystkich dostêpnych œrodkach,
zaczynaj¹c od wskazówek higieniczno-dietetycznych,
a na leczeniu operacyjnym koñcz¹c.
W pewnych postaciach z mniejszym lub wiêkszym
skutkiem stosowano proste leki antyseptyczne, stê¿one
kwasy, podobnie jak w leczeniu spraw ropnych nieswoistych. Najczêœciej aplikowano jodoform we wszystkich
postaciach, balsam peruwiañski, pyoktaninê, mieszaninê gliceryny z alkoholem lub karbolem, kwas trójchlorooctowy, kwas mlekowy. Alfred Denker radzi³ kwas
borny zmieszany z równ¹ iloœci¹ jodoformu lub 1% jodu
w postaci jodyny. Jod podawano tak¿e czêsto doustnie.
Guranowski nie przecenia³ znaczenia jodoformu w tej

jednostce chorobowej. Twierdzi³, ¿e leczenie klimatyczne obok dezynfekcji ucha wystarcza³o zupe³nie w postaciach l¿ejszych, gdy¿ przede wszystkim w poprawie stanu ogólnego upatrywa³ poprawê stanu miejscowego.
Victor Urbantschicht (ur. 1847), znany otiatra wiedeñski s¹dzi³, „¿e wszelkie wysi³ki leczenia uporczywej otorrhoeae bêd¹ bezskuteczne, dopóki chory nie bêdzie
w dobrych warunkach klimatycznych”. Glabisz, lekarz
poznañski s¹dzi³, ¿e wszelkie zabiegi lecznicze w gruŸliczym zapaleniu ucha œrodkowego bêd¹ wtedy mia³y
sens, gdy „organizm bêdzie mia³ odpornoœæ przeciwko
jadom laseczników gruŸliczych albo jeœli bêdzie w mo¿noœci tak¹ odpornoœæ w sobie wytworzyæ”. Po przejœciu
sprawy chorobowej na okostn¹ jamy bêbenkowej lub na
kosteczki s³uchowe, po usuniêciu ognisk patologicznych,
zdaniem Ludwika Guranowskiego (1853-1926), warszawskiego lekarza chorób uszu (ryc. 1), po wyskrobaniu ostr¹ ³y¿eczk¹ spróchnia³ych kosteczek lub dostêpnej ziarniny oraz innych zmian patologicznych szczególnie na górnej œcianie jamy bêbenkowej, w k¹tach i zag³êbieniach niedostêpnych dla narzêdzi, stanowi¹cych
miejsce nawrotów choroby – nale¿a³o dokonywaæ wlewek
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Ryc. 1. Ludwik Guranowski (1853-1926)

kwasu mlekowego. Nie zawsze uzyskiwano jednak efekt
pozytywny. £agodniej dzia³a³y takie œrodki, jak natrium
tetraboricum, zincum sozojodolicum. Nacieki i owrzodzenia toczniowe usuwano operacyjnie, rozlane nacieczenia niszczono ¿egad³em galwanicznym lub elektrokoagulacj¹ [1].
W po³owie drugiej dekady XX stulecia zaczêto wracaæ do tuberkuliny, wynalezionej przez Roberta Kocha
i tak ochoczo stosowanej w pocz¹tkach lat 90. XIX wieku. Jak wiadomo, po okresie wstêpnej krótkiej euforii,
œrodek ten wszed³ w okres zupe³nego zapomnienia. Dyskredytacja tej metody przez takie s³awy œwiatowej otologii, jak Dagobert Schwabach (ur. 1846), Hermann H.
Schwartze (1837-1910), Friedrich Bezold (1842-1908)
sprawi³a, ¿e powszechnie unikano tego preparatu, nie
wspominaj¹c nawet o nim w aktualnych wówczas podrêcznikach chorób uszu. Nieœmia³e g³osy Joachima A.
Voosa, staraj¹ce siê wskrzesiæ tê metodê przesz³y bez echa.
Zrehabilitowaæ ten œrodek w oczach otiatrów stara³ siê
Cemach, opieraj¹c siê o dane terapeutyczne du¿ego w³asnego klinicznego materia³u. Stosowa³ tzw. tuberkulomucynê, preparat wynaleziony przez Weleminsky’ego,
oparty „na kilkuletni(m) i systematyczn(ym) obrabiani(u) kultur laseczników”, wprowadzony do terapii gruŸlicy p³uc w 1912 r. przez Pachnera z dobrym klinicznym rezultatem. Cemach przeprowadza³ swoje próby w
przypadkach gruŸlicy ucha rozpoznanej histologicznie.
Tuberkulomucynê stosowa³ nie tylko w celach terapeutycznych, ale i diagnostycznych. Wstrzykuj¹c œwie¿y 2%
roztwór leku w przedramiê, otrzymywa³o siê rezultat
dodatni, je¿eli wystêpowa³ odczyn ogólny, manifestuj¹cy siê podniesieniem siê ciep³oty cia³a w granicach
37,5-38°C, oraz miejscowy w postaci zaczerwienienia
w miejscu wstrzykniêcia o œrednicy 2-3 cm. Niejednokrotnie nie wszystkie te odczyny wystêpowa³y jedno-

czeœnie o jednakowym nasileniu. W miarê powtarzania
injekcji, objawy ogólne i miejscowe traci³y na swojej sile.
Terapiê, zdaniem Cemacha, nale¿a³o prowadziæ do uzyskania znacznej poprawy. Oskar Brieger (ur. 1864)
z Wroc³awia, dokonuj¹c przegl¹du medycznej literatury dot. leczenia tuberkulin¹, tylko w 10 przypadkach
spotka³ siê z popraw¹. Frithjof Leegaard (ur. 1874)
z Bergen, maj¹c na uwadze powik³ania po injekcjach tuberkuliny, zacz¹³ stosowaæ j¹ miejscowo w postaci kropli
do jamy pooperacyjnej „stopniowo podwy¿szaj¹c nasycenie”, mniemaj¹c, ¿e w ten sposób osi¹gnie miejscowe
przekrwienie; spodziewa³ siê tak¿e dzia³ania ogólnego.
Zastanawia³ siê, czy dodatni wynik leczenia nale¿y przypisaæ tuberkulinie, czy wczeœniej wykonanej operacji. Cemach, niezbyt zachêcaj¹ce rezultaty k³ad³ na karb albo
nieodpowiedniego preparatu albo zbyt wysokiego dawkowania; twierdzi³, „¿e leczenie tuberkulin¹ jest sztuk¹,
któr¹ mozolnie tylko zdobyæ mo¿na”. Leczeniu ³atwiej
poddawa³y siê zapalenia ropne b³ony œluzowej ucha œrodkowego, mniej natomiast sprawy tocz¹ce siê w koœci.
Zamenhof radzi³ tê metodê wypróbowaæ na wiêkszym
klinicznym materiale [2].
W owych czasach, wobec niedostatku skutecznych
metod leczenia tej chorobowej jednostki, szeroko stosowano promienie ultrafioletowe, tak naturalne, jak
i sztuczne. „Na si³ê lecznicz¹ s³oñca górskiego” zwraca³
uwagê m.in. Roller. Glabisz ze smutkiem konstatowa³,
¿e „(h)elioterapjê górsk¹ mo¿na (by³o) przeprowadzaæ
niestety tylko u ludzi uprzywilejowanych (;) dla pozosta³ych biednych i najbiedniejszych górskie s³oñce by³o...nieziszczalnem marzeniem”. Jego zdaniem, s³oñce nizinne nie dawa³o tak zbawiennych efektów. Badania
Langleya i Kischa dowiod³y, ¿e „si³ê lecznicz¹” przypisywaæ nale¿a³o tak¿e promieniom podczerwonym i czerwonym. U 8 chorych operowanych z powodu gruŸliczego zapalenia ucha œrodkowego Glabisz zaleca³ werandowanie. „Chorzy prawie ca³y dzieñ le¿eli na s³oñcu”. U 7 z nich nast¹pi³o zupe³ne wyleczenie. Dobre
wyniki po kilkumiesiêcznej helioterapii Glabisz uzyska³
tak¿e u dwojga dzieci po wyd³utowaniu wyrostka sutkowego. Dodatkowo leczenie s³oñcem wp³ywa³o na
szybsz¹ epidermizacjê jamy pooperacyjnej.
Glabisz twierdzi³, ¿e skonstruowana przez Maxa
Hugona Bacha (1859-1940) lampa kwarcowa powodowa³a penetracjê promieni ultrafioletowych do g³êbokoœci 1 mm, zatem wg pomys³u Kischa skonstruowano tzw.
aparat tlenowo-acetylenowy, który dostarcza³ tak¿e promieni cieplnych. Cemach jednak zdecydowanie nad
wszelkie aparaty przedk³ada³ naturalne promienie s³oneczne. Strandberg s¹dzi³, ¿e w wielu przypadkach
doszczêtna operacja ucha œrodkowego konieczna by³a tylko
w wyj¹tkowych przypadkach, zwykle wystarcza³a zwyk³a trepanacja wyrostka z nastêpowym naœwietlaniem
promieniami ultrafioletowymi, np. lamp¹ Finsena. Glabisz s³usznie polemizowa³ z takim stanowiskiem, s¹dz¹c,
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¿e „stoi (ono) w zupe³nej sprzecznoœci z zasadami, któremi... kieruje... (siê) przy wskazaniach operacyjnych
œrodkowego ucha” [3].
Oprócz promieni ultrafioletowych, stosowano promienie Roentgena i rad. Wyniki jednak nie mog³y zadowalaæ. Poprawa dotyczy³a jedynie powierzchownych
owrzodzeñ lub ran pooperacyjnych. Brieger poda³ tylko
dwa przypadki gruŸlicy o ciê¿kim przebiegu, które uleg³y poprawie po naœwietlaniach promieniami Roentgena. Naœladowców nie znajdowa³a preferowana przez
Mucka metoda wytwarzania przekrwienia biernego metod¹ Biehra [4].
Wielu klinicystów w gruŸlicy ucha przez d³ugie lata
ho³dowa³o zasadzie „noli me tangere”. Victor Urbantschischt i Gustav Alexander z Wiednia, A. Schuller
przestrzegali przed mo¿liwoœci¹ generalizacji procesu
chorobowego w przypadkach gruŸlicy ucha pierwotnej
lub przy istnieniu niewiadomego ogniska. Zamenhof nie
podziela³ tej ostro¿noœci, widz¹c sens w postêpowaniu
operacyjnym. Operuj¹c w oddziale otolaryngologicznym
Leopolda Lublinera (1863-1937), ordynatora pierwszego w Warszawie Oddzia³u Otolaryngologicznego w
Szpitalu Starozakonnych, nie tylko nie spostrzega³ pogorszeñ, ale i stwierdza³, ¿e przebieg choroby stawa³ siê
bardziej przewlek³y i ³agodny. Podobne zdanie prezentowa³ Guranowski. Mimo panuj¹cego przekonania, ¿e
wszelkie operacje przyczyniaj¹ siê do uogólnienia choroby, uwa¿a³ je za celowe; na ogó³ zapobiega³y one powik³aniom wprost zagra¿aj¹cym ¿yciu chorych, m.in.
zakrzepom zatok ¿ylnych mózgowia, posocznicom, ropnicom, ropniom mózgu [5].
Glabisz na pierwszym miejscu stawia³ leczenie operacyjne, lecz w takim pojêciu, aby przez zabieg utorowaæ sobie drogê do dalszego leczenia miejscowego. Zabieg operacyjny nie by³ wiêc zakoñczeniem, lecz wstêpem do dalszego racjonalnego leczenia. Operatorzy zdawali sobie sprawê, ¿e przez tzw. operacjê radykaln¹ nie
mo¿na by³o usun¹æ wszystkich gruŸliczych ognisk.
Leon Zamenhof (1875-1934), asystent Lublinera,
twierdzi³, ¿e istnia³y odmienne wskazania w stosunku
do przypadków z objawami ostrymi, zagra¿aj¹cymi
mo¿liwoœci¹ groŸnych powik³añ, odmienne w przypadkach przewlek³ych. Wskazania stanowi³y: obecnoœæ martwaków mog¹cych czyniæ znaczne spustoszenie w strukturach ucha ze œmiertelnymi krwotokami w³¹cznie,
znaczne objawy zapalne wyrostka sutkowego, które najczêœciej by³y wynikiem zaka¿eñ mieszanych oraz postêpuj¹ca martwica ucha œrodkowego. W przypadkach
ostrych decydowano siê zazwyczaj na operacjê, gdy chory
z powodu gruŸlicy innych narz¹dów mia³ ma³o szans na
pomyœlne zejœcie, o ile stan chorego tej nadziei bezwzglêdnie nie odbiera³. Inn¹ trzeba by³o podj¹æ decyzjê w postaciach przewlek³ych. Wtedy operacja mia³a charakter bar-
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dziej profilaktyczny. Wœród otiatrów przewa¿a³o stanowisko, aby zachowywaæ siê wyczekuj¹co a¿ do pojawienia siê „pierwszych objawów ostrzejszej natury”, jakkolwiek niektórzy lekarze uwa¿ali za celowe operacje w przypadkach, w których innych ognisk gruŸliczych nie znajdowano, a stan ogólny by³ zadowalaj¹cy. Wskazania do
operacji w gruŸlicy ucha zasadniczo nie ró¿ni³y siê od
wskazañ przy stanach ropnych pochodzenia nieswoistego. Do operacji, zdaniem Glabisza, najbardziej nadawa³y siê postaci zapalenia zgorzelinowego oraz „z odczynem g¹bczastym”. Obowi¹zywa³a zasada, aby operowaæ
jak najradykalniej, aby pacjenta nie nara¿aæ na powtórny zabieg. Zdarza³y siê jednak przypadki, w których
operacja prowadzi³a do pogorszenia stanu ogólnego i
powa¿niejszych powik³añ. Urbantschicht przedstawi³
trzy przypadki, nie wykazuj¹ce przed operacj¹ objawów
„gruŸlicy otwartej”, które jednak pojawi³y siê po operacji, sprowadzaj¹c zejœcie œmiertelne. Bezwzglêdnym, wg
Guranowskiego, przeciwwskazaniem by³y rozleg³e zmiany martwicze koœci skalistej przy rozleg³ym procesie p³ucnym i z³ym stanie ogólnym [6].
Przy ograniczonej gruŸlicy b³ony bêbenkowej mo¿na by³o wyci¹æ czêœæ b³ony lub wypaliæ j¹ galwanokaustycznie ¿egad³em. Przy zajêciu wyrostka sutkowego
nale¿a³o ostr¹ ³y¿eczk¹ jak najskrupulatniej usun¹æ masy
rozpadowe oraz ziarninê, zwykle wype³niaj¹c¹ ca³y wyrostek. W przypadkach zaniedbanych operacja metod¹
Schwartzego zwykle nie wystarcza³a i trzeba by³o uciekaæ siê do operacji metod¹ Stackego. Po operacji wyd³utowania wyrostka w pocz¹tkowym okresie – dobrze unaczyniona ziarnina czyni³a wra¿enie normalnej. W miarê
wype³niania siê jamy pooperacyjnej ziarnin¹, zwraca³y
uwagê pojawiaj¹ce siê jamki, do których prowadzi³y
otwory niewielkich rozmiarów. Wobec skrycie przebiegaj¹cej sprawy w wyrostku, najczêœciej dochodzi³o do
tak rozleg³ych i g³êbokich zniszczeñ, ¿e o doszczêtnym
usuniêciu wszystkich ognisk mowy byæ nie mog³o. Hermann Schwartze (1837-1910), Johann Habermann (ur.
1849), Anton von Troeltsch (1829-1890) i inni dowodzili, ¿e istnia³y liczne przypadki, w których mimo pozornej poprawy po trepanacji wyrostka, koñczy³y siê one
œmierci¹ wskutek gruŸliczego zapalenia opon mózgowych.
Nie wszystkie jednak statystyki by³y przera¿aj¹ce.
Leegaard na 25 operowanych, w ¿adnym przypadku nie
obserwowa³ zejœcia œmiertelnego, Glabisz na 14 – tak¿e
nie spotka³ powik³añ [7].
W czasach obecnych leczenie gruŸlicy narz¹dowej
polega na stosowaniu coraz to nowszych leków tuberkulostatycznych, leczenia miejscowego. Zabiegi operacyjne winne byæ wykonywane z uwzglêdnieniem wieku
chorego, ogólnego stanu zdrowia oraz postaci klinicznej. Bezwzglêdnym wskazaniem do chirurgicznej interwencji s¹ ujawnione powik³ania [8].
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