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Klasyfikacja kieszonek retrakcyjnych b³ony bêbenkowej
Classification of retraction pockets
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Kieszonki retrakcyjne (KR) b³ony bêbenkowej s¹ istotnym nastêpstwem
wysiêkowego zapalenia ucha rodkowego. Klasyfikacja kieszonek oparta
jest na otoskopii lub otomikroskopii, otoskopii pneumatycznej,
otoendoskopii, pomocne jest równie¿ badanie tomografii komputerowej.
Wiadomo, ¿e czêæ kieszonek retrakcyjnych mo¿e doprowadziæ do
powstania perlaka. W ocenie i charakterystyce kieszonek retrakcyjnych
stosowane s¹ ró¿ne klasyfikacje. Ich dobra znajomoæ jest istotna dla
w³aciwej oceny patologii i podjêcia decyzji o dalszym leczeniu, zw³aszcza
gdy jest ono prowadzone przez wiêcej ni¿ jednego lekarza. W zale¿noci
od stopnia zaawansowania KR stosowane s¹ ró¿ne metody leczenia,
jak: obserwacja w czasie, przedmuchiwanie tr¹bek s³uchowych,
wentylacja jam bêbenkowych przez za³o¿enie drenów wentylacyjnych,
tympanoplastyki prewencyjne. Autorzy pracy skupili siê na przegl¹dzie
i porównaniu najbardziej znanych klasyfikacji KR wg autorów: Sadea,
Charachona i Tosa, oraz na przydatnoci tych klasyfikacji w strategii
leczenia kieszonek i prewencji rozwoju perlaka.
S³owa kluczowe: kieszonka retrakcyjna, perlak, tympanoplastyka
prewencyjna, klasyfikacja kieszonek refrakcyjnych, nastêpstwa
wysiêkowego zapalenia ucha rodkowego

Retraction pockets (RP) are one of the important sequelae of otitis
media with effusion and are classified on the basis of the findings of
otoscopy or otomicroscopy, pneumatic otoscopy, otoendoscopy;
CT scans can also be helpful. It is well known that some of RPs may
develop to cholesteatoma. To assess and describe the condition of
retraction pockets and to monitor their progress, various classification
systems are used. Good knowledge of RPs classification is essential
for proper evaluation and decision as regards further treatment, in
particular when follow-up is performed by more than one clinician.
Wait and see, ventilation of the middle ear by grommets, autoinflation,
or tympanoplasty are the treatment options employed depending on
the severity of RP. The authors review and compare the best known
systems of Sade, Charachon and Tos and discuss their advantages
and drawbacks as well as their relevance in decision making strategy
to treat cholesteatoma and prevent its formation.
Key words: retraction pocket, cholesteatoma, preventive
tympanoplasty, classification of retraction pockets, otitis media with
effusion sequelae
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Kieszonki retrakcyjne (KR) b³ony bêbenkowej,
ujmowane czêsto w pimiennictwie jako otitis
adhesiva s¹ trudnym problemem zarówno w odniesieniu do diagnostyki jak i leczenia. KR rozpoznaæ mo¿na gdy stwierdza siê ograniczone lub rozlane przemieszczenie b³ony bêbenkowej przyrodkowo do rêkojeci m³oteczka. S¹ to wtórne zmiany b³ony powsta³e wskutek d³ugotrwale utrzymuj¹cego siê nadmiernie ujemnego cinienia w jamie
bêbenkowej.
W prawid³owym fizjologicznym uchu  w jamie bêbenkowej znajduje siê powietrze. Powietrze
to jest stale wch³aniane przez wyció³kê ucha rodkowego przez co powstaje tu podcinienie. Prawid³owo w jamie bêbenkowej panuje nieznacznie
ujemne cinienie o wartociach: u osób doros³ych

do  100 mm H20 u dzieci  150 mm H20 Uzupe³nianie gazów ucha rodkowego odbywa siê przez
tr¹bkê s³uchow¹, która podczas po³ykania, ziewania otwiera siê umo¿liwiaj¹c wyrównanie cinienia w uchu rodkowym. U osobników u których
tr¹bka s³uchowa nie funkcjonuje w sposób prawid³owy dochodzi do wiêkszych spadków cinienia w jamie bêbenkowej. Ujemne cinienie w uchu
rodkowym powoduje wci¹ganie b³ony bêbenkowej w kierunku jamy bêbenkowej. Trójwarstwowa
budowa b³ony bêbenkowej (skóra, warstwa sprê¿ysta) b³ona luzowa powoduje jej stosunkowo
wysok¹ wytrzyma³oæ.
Przewlekle utrzymuj¹ce siê silnie ujemne podcinienie powodowaæ mo¿e os³abienie warstwy
sprê¿ystej b³ony bêbenkowej i wg³êbianie b³ony
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w kierunku przyrodkowej ciany jamy bêbenkowej. Os³abienie sprê¿ystoci b³ony mo¿e mieæ charakter rozlany lub ograniczony, a wg³êbianie b³ony dotyczyæ mo¿e ró¿nych czêci b³ony bêbenkowej w sposób nierównomierny.
Badania wykaza³y i¿ najczêciej kieszonki tworz¹ siê w czêci epitympanalnej [1]. Retrakcje w czêci wiotkiej b³ony s¹ szczególnie czêste poniewa¿
nie posiada ona warstwy sprê¿ystej. Czêsto równie¿ powstaj¹ kieszonki w tylno-górnym kwadrancie czêci napiêtej b³ony bêbenkowej [2-4]. Analizuj¹c wystêpowanie KR u 100 pacjentów Ars stwierdzi³ i¿ 40% dotyczy³o czêci wiotkiej, a 60% czêci
napiêtej, z czego 36% kwadranta tylno-górnego
i 16% dolnych kwadrantów b³ony bêbenkowej [4].
Historia naturalna procesu który doprowadza
do ograniczonej lub rozlanej atrofii b³ony bêbenkowej i mo¿e doprowadzaæ do powstawania perlaka jest wci¹¿ s³abo poznana.
W patogenezie kieszonek retrakcyjnych zwraca siê uwagê na zwi¹zek wystêpowania tej patologii w sytuacji gdy w jamie bêbenkowej obecny jest
przez d³u¿szy czas p³yn wysiêkowy [5]. Zawarte
w wysiêku enzymy proteolityczne rozluniaj¹ i niszcz¹ strukturê kolagenu zawartego w blaszce w³aciwej b³ony bêbenkowej [6]. Dodatkowymi czynnikami wp³ywaj¹cymi na powstawanie kieszonek
s¹ enzymy naskórka które dodatkowo oprócz kolagenu b³ony niszcz¹ równie¿ struktury kostne
jamy bêbenkowej.
Kluczowym jednak czynnikiem wp³ywaj¹cym
na rozwój kieszonek retrakcyjnych jest nadmierne
podcinienie w jamie bêbenkowej do którego dochodzi przy dysfunkcjach tr¹bki s³uchowej  teoria ex vacuo.
Czêæ kieszonek cofa siê samoistni, czêæ pozostanie niezmieniona, czêæ pog³êbi siê powoduj¹c destrukcjê kosteczek i niedos³uch, a czêæ rozwinie siê dalej i doprowadzi do powstania perlaka. Niepomylny przebieg postêpu procesu chorobowego mo¿emy zapisaæ nastêpuj¹co:
Dysfunkcja tr¹bki s³uchowej

Z³o¿ona etiopatogeneza i nie do koñca poznana historia naturalna kieszonki retrakcyjnej wymaga usystematyzowania oraz klasyfikacji. Dok³adna ocena kieszonek konieczna jest równie¿ do zaplanowania odpowiedniego leczenia, tym bardziej
i¿ patologia ma charakter dynamiczny i przed podjêciem decyzji o leczeniu wymaga czêsto d³u¿szej
obserwacji celem stwierdzenia cech progresji choroby. Najbardziej rozpowszechnione klasyfikacje
kieszonek retrakcyjnych s¹ nastêpuj¹ce:
A. Wg Tosa i wsp. [8]. Podzia³ kieszonek retrakcyjnych czêci epitympanalnej. Wyró¿niono 4 stopnie:
I  niewielkie wci¹gniêcie b³ony bêbenkowej, b³ona nie przylega do szyjki m³oteczka (ryc. 1a).
II  retrakcja powoduje przyleganie b³ony bêbenkowej do szyjki m³oteczka (ryc. 1b).
III  jak w stopniu II razem z destrukcj¹ obramowania kostnego epitympanum (ryc. 1c).
IV  wci¹gniêta b³ona bêbenkowa przylega do
g³ówki m³oteczka oraz trzonu kowade³ka. Zaznaczona jest wiêksza destrukcja kostna epitympanum
(ryc. 1d).

a.

b.

c.

Nadmierne podcinienie w jamie bêbenkowej
Wysiêk w jamie bêbenkowej
Dzia³anie proteolityczne kolagenaz

d.

Kieszonka retrakcyjna
Perlak

Ryc. 1. Podzia³ kieszonek retrakcyjnych wg Tosa i wsp.
a. stopieñ I, b. stopieñ II, c. stopieñ III, d. stopieñ IV
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B. Sade [8] klasyfikuje kieszonki retrakcyjne w zale¿noci od miejsca oraz stopnia wci¹gniêcia b³ony bêbenkowej:
1. Retrakcje czêci napiêtej w stronê promontorium (atelectasis)
2. Retrakcje czêci napiêtej w stronê attyki (retraction pockets)
3. Retrakcje czêci wiotkiej
Retrakcje czêci napiêtej w stronê promontorium
okrela 5-cio stopniow¹ skal¹:
I  nieznaczne wci¹gniêcie b³ony bêbenkowej
(ryc. 2a)
II  b³ona bêbenkowa opiera siê o kowade³ko
i strzemi¹czko (ryc. 2b)
III  pog³êbiona retrakcja b³ony bêbenkowej a¿
do promontorium, bez zrostu (ryc. 2c)
IV - b³ona bêbenkowa zroniêta z promontorium,
dodatkowo wype³nia wszystkie zachy³ki jamy bêbenkowej (ryc. 2d)
Je¿eli kieszonka typ 4 ulegnie perforacji Sade okrela je jako typ 5 (ryc. 2e)

a.

b.

c.

d.

e.
Ryc. 1. Klasyfikacja kieszonek retrakcyjnych w stronê
promontorium wg Sadea
a. skala I, b. skala II, c. skala III, d. skala IV, e. skala V

63

Dodatkowo autor ten klasyfikuje kieszonki retrakcyjne b³ony bêbenkowej czêci tylno-górnej
oraz epitympanalnej poprzez ocenê takich cech,
jak zdolnoæ do oczyszczania siê kieszonki z naskórka czy mo¿liwoæ oceny wzrokowej ca³ej lub
czêci kieszonki.
Retrakcje czêci napiêtej w stronê attyki dzieli
na 3 stopnie:
I  kieszonka widoczna w ca³oci, samooczyszczaj¹ca siê z naskórka
II  kieszonka z niewidocznym dnem z zalegaj¹cymi z³ogami keratyny, po oczyszczeniu mo¿e byæ
odprowadzona
III  kieszonka niewidoczna z z³ogami keratyny,
której nie mo¿na odprowadziæ w ca³oci (retraction
pocket cholesteatoma)
Retrakcje czêci wiotkiej okrela jako:
I  Micrometula  ma³a kieszonka czêci wiotkiej zauwa¿alna tylko przy bardzo dok³adnej otomikroskopii
II  Metula  kieszonka opieraj¹ca siê o szyjkê
m³oteczka, czêsto z zauwa¿aln¹ destrukcj¹ bocznej ciany attyki  scutum
III  Macrometula  j.w., widoczny fragment g³owy m³oteczka, znaczna destrukcja scutum
C. Ocena morfologiczna b³ony bêbenkowej ³¹cznie z okreleniem jej ruchomoci sta³y siê podstaw¹ klasyfikacji opracowanej przez Charachon
i wsp. [9].
Do okrelenia typu kieszonek ocenia siê 2 parametry:
1. kontrolowalnoæ/niekontrolowalnoæ  okrela
mo¿liwoæ obejrzenia (kontrolowania) w otomikroskopii ka¿dego miejsca kieszonki
2. odprowadzalnoæ/nieodprowadzalnoæ  okrela czy b³ona bêbenkowa przylegaj¹ca do struktur jamy bêbenkowej jest ruchoma (odprowadzalna) po wykonaniu próby Valsalvy lub Politzera
Kieszonki retrakcyjne autorzy podzielili na 3
typy:
Typ 1 odprowadzalne / kontrolowalne (ryc. 3a)
Typ 2 nieodprowadzalne/kontrolowalne (ryc. 3b)
Typ 3 nieodprowadzalne/niekontrolowalne (ryc. 3c)
Sam fakt istnienia wielu podzia³ów opisanej
patologii b³ony bêbenkowej wiadczy o trudnociach w ocenie KR. ¯aden z opisanych podzia³ów nie jest idealny i nie jest w stanie w sposób
wyczerpuj¹cy opisaæ dok³adnie wszystkich patologii spotykanych na b³onie bêbenkowej. Cennym
uzupe³nieniem diagnostycznym ka¿dej opisywa-

64

Otorynolaryngologia 2007, 6(2): 61-65

a.

b.

c.

Ryc. 3. Klasyfikacja kieszonek retrakcyjnych wg
Charachona i wsp.
a. typ I, b. typ II, c. typ III

nej klasyfikacji KR s¹ badania obrazowe ucha
rodkowego i koci skroniowej w postaci tomografii komputerowej, czy w ostatnich latach rezonansu magnetycznego [10,11].
Znajomoæ podzia³ów KR stanowi ona podstawê do zakwalifikowania pacjenta do odpowiedniego leczenia. Leczenie to obejmowaæ mo¿e obserwacjê, zabiegi poprawiaj¹ce wentylacjê jamy
bêbenkowej jak autoinflacja czy drena¿ ucha rodkowego, wyciêcie KR, operacje tympanoplastyczne zapobiegaj¹ce dalszemu rozwojowi kieszonek,
czy te¿ koryguj¹ce zaawansowane zmiany w uchu
rodkowym [4]. I tak np.: stwierdzenie niewielkiej
kieszonki u pacjenta z dobrym s³uchem nie stanowi podstawy do rozpoczêcia natychmiastowego
leczenia, wymaga natomiast obserwacji. Znajomoæ klasyfikacji pozwala opisaæ zmianê i gdy np.:
w czasie kolejnych kontroli stwierdzamy progresjê
zmian z typ 1 do 2, czy z 2 do 3 nale¿y niezw³ocznie rozpocz¹æ leczenie. Kieszonki dobrze widoczne, nie ulegaj¹ce progresji u pacjentów z dobrym
s³uchem, nie bêd¹ wymaga³y agresywnego leczenia. Niezale¿nie od rodzaju stosowanej klasyfikacji ka¿da z nich posiada swoje wady i zalety.
Na szczególn¹ uwagê zas³uguje bardzo praktyczny i logiczny podzia³ wed³ug Charachon i wsp.
[9], który uwzglêdnia elementy odprowadzalnoci i kontrolowalnoci. Kontrolowalnoæ oznacza
tu mo¿liwoæ obejrzenia dna kieszonki. Wiedz¹c,
¿e KR stanowiæ mo¿e pod³o¿e rozwoju perlaka
element ten nabiera szczególnego znaczenia. Brak
mo¿liwoci oceny dna kieszonki sugerowaæ musi
mo¿liwoæ rozwoju perlaka i stanowi podstawê do
zakwalifikowania pacjenta do zabiegu lub przy-

najmniej do diagnostyki KT koci skroniowych
z ocen¹ rozleg³oci zmian w uchu rodkowym
[11]. Podzia³ wg Sadea nie uwzglêdnia na pierwszy rzut oka wspomnianego elementu jednak autor zaleca dodatkowo opis zdolnoci samooczyszczania kieszonki oraz mo¿liwoæ oceny dna co
równie¿ daje adekwatn¹ ocenê stopnia zaawansowania kieszonki.
Kieszonki czêci napiêtej i wiotkiej ró¿ni¹ siê
znacznie miêdzy sob¹ zarówno anatomi¹, jak i dynamik¹ rozwoju. Kieszonki czêci wiotkiej s¹ bardziej niebezpieczne, trudniejsze do oceny i szybciej
ewoluuj¹ w kierunku perlaka. Charachon stosuje
swój podzia³ zarówno do kieszonek czêci wiotkiej
jak i napiêtej. Ocena kieszonek czêci wiotkiej nie
jest tu precyzyjna i nie uwzglêdnia dok³adnie min.
bardzo wa¿nego elementu destrukcji scutum.
Zarówno klasyfikacja wg Sadea jak i wg Tosa
uwzglêdniaj¹ destrukcjê bocznej ciany zachy³ka
nadbêbenkowego co stanowi bardzo istotny element w ocenie progresji kieszonki i ewolucji w stronê perlaka. Podzia³ Tosa dok³adnie opisuje kieszonki czêci wiotkiej nie uwzglêdnia jednak retrakcji
czêci napiêtej b³ony. Podzia³ wg Sadea jest najbardziej rozbudowany uwzglêdnia patologiê zarówno
czêci wiotkiej jak i napiêtej b³ony, jest jednak ma³o
przejrzysty i stosunkowo skomplikowany.
Choæ ww. podzia³y s¹ szeroko rozpowszechnione Pothier [12] uwa¿a i¿ s¹ one ma³o precyzyjne. Rozes³a³ on ankietê do 22 otolaryngologów.
Ka¿demu z nich przes³a³ 20 obrazów KR, po 10
dla czêci wiotkiej oraz napiêtej z prob¹ o zakwalifikowanie kieszonek wed³ug definicji z klasyfikacji Tosa i Sade [8]. Okaza³o siê i¿ pomimo znajomoci definicji istniej¹ bardzo znaczne rozbie¿noci w zakwalifikowaniu poszczególnych kieszonek
do odpowiednich typów KR. Poziom zgodnoci
wypad³ nieco lepiej dla KR w czêci napiêtej ni¿
wiotkiej, lecz pomimo to ró¿nice by³y bardzo
znaczne. Autor s³usznie wnioskuje i¿ kliniczne decyzje oparte na podstawie ww. klasyfikacji mog¹
byæ nieadekwatne do sytuacji szczególnie jeli ocena kieszonki przeprowadzona zosta³a wczeniej
przez innego lekarza. Wydaje siê, i¿ rysunek, a najlepiej dokumentacja fotograficzna mo¿e stanowiæ
najdok³adniejsz¹ i najbardziej precyzyjn¹ ocen¹
dynamiki KR [13].
Maj¹c na uwadze fakt, i¿ kieszonki retrakcyjne
stanowi¹ czêsto wstêp do powstawania perlaka
ucha rodkowego znajomoæ klasyfikacji patologii b³ony bêbenkowej jest niezmiernie wa¿na. W³aciwa ocena, kwalifikacja patologii i wdro¿enie
odpowiedniego postêpowania uchroniæ mo¿e
przed rozwojem tej niebezpiecznej choroby.
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