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Upośledzenie słuchu jako następstwo przebytego 
wysiękowego zapalenia ucha 
Hearing defi cits as a sequela of secretory otitis media

ARTUR GOŹDZIEWSKI, ELŻBIETA HASSMANN-POZNAŃSKA, BOŻENA SKOTNICKA, MAŁGORZATA PISZCZ

Klinika Otolaryngologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Wprowadzenie. Przewlekłe wysiękowe zapalenie ucha może 
być przyczyną zmian strukturalnych błony bębenkowej, co 
z kolei może powodować upośledzenie słuchu. Audiometria 
wysokich częstotliwości pozwala na wykrycie nawet niewiel-
kiego odbiorczego upośledzenia słuchu.
Cel pracy. Celem pracy jest ocenie słuchu u dzieci z przebytym 
wysiękowym zapaleniem uszu z wykorzystaniem audiometrii 
standardowej i wysokich częstotliwości.
Materiał i metody. Badania przeprowadzono w grupie 97 cho-
rych w wieku od 9 do 23 lat (średnia 14 lat), którzy w wywiadzie 
podawali przebyte leczenie z powodu wysiękowego zapalenia 
ucha. U chorych przeprowadzono badanie wideootoskopowe, 
tympanometrię oraz audiometrię tonalną w zakresie częstotli-
wości 0,25-16 kHz. Wyniki badań porównano z grupą kontro-
lną osób otologicznie zdrowych, bez przebytych chorób ucha 
środkowego w wywiadzie. Do analizy badań słuchu wybrano 
uszy z tympanogramem typu A lub C1.
Wyniki. W 78 uszach stwierdzono miejscową atrofi ę i/lub 
myryngosklerozę, w 38 uszach – kieszenie retrakcyjne, a w 36 
uszach nie stwierdzono zmian wziernikowych. W porównaniu 
z grupą kontrolną w uszach bez zmian wziernikowych obser-
wowano podwyższenie progów jedynie w niskich częstotliwo-
ściach, do 1 kHz, wskazując na przewodzeniową komponentę. 
Natomiast w uszach z myryngosklerozą i kieszeniami retrakcyj-
nymi stwierdzono istotne podwyższenie progów słuchu w całym 
zakresie badanych częstotliwości.
Wnioski. Efektem przebytego wysiękowego zapalenia ucha 
może być niewielkiego stopnia upośledzenie słuchu, szczególnie 
wyraźne w wysokich częstotliwościach.

Słowa kluczowe: wysiękowe zapalenie ucha, następstwa, 
upośledzenie słuchu, audiometria wysokich częstotliwości

Introduction. Otitis media with eff usion may cause changes 
in the structure of the tympanic membrane with the resultant 
hearing deterioration. Extended high-frequency audiometry 
allows to detect even small changes in hearing.
Aim. The aim of the study was to assess the hearing in children 
with a history of secretory otitis media using conventional and 
extended high-frequency audiometry.
Material and methods. The study group comprised 97 patients 
from 9 to 23 years old (14 years mean) who reported otitis 
media with eff usion in the past. The examination consisted 
of videootoscopy, tympanometry, and pure tone audiometry 
in standard and extended high frequencies. The results of the 
audiological assessments were compared with those of the 
otologically healthy control group without a history of middle 
ear diseases.
Results. Myringosclerosis and/or focal atrophy were detected 
in 78 ears, retraction pockets were found in 38, while 36 ears 
were found to be free of otoscope-detectable changes. Ears 
with no abnormalities had merely somewhat higher hearing 
thresholds at frequencies below 1 kHz compared to control 
indicating conductive component of hypoacusis. In ears with 
retraction pockets or myringosclerosis and/or focal atrophy, 
poorer hearing was observed in the whole studied frequency 
range.
Conclusion. Secretory otitis media may cause a slight 
deterioration of hearing, especially in the high-frequency 
range.
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WSTĘP

 Wysiękowe zapalenia ucha (WZUŚ) jest bardzo 
częstym problemem i przyczyną niedosłuchu u dzie-
ci w wieku przedszkolnym. U około 90% przypad-
ków choroba ma charakter samoograniczający się 
i nie wymaga interwencji. W pozostałych przypad-
kach wysięk utrzymuje się stale przez dłuższy okres 
czasu lub ma tendencję do nawrotów w sezonach 
jesienno-zimowych. W tych sytuacjach zalecanym 
postępowaniem jest założenie drenażu wentyla-
cyjnego [1,2]. Długotrwałe zaleganie wysięku, jak 
również utrzymywanie drenażu wiąże się z szere-
giem niekorzystnych następstw takich jak; zmiany 
atroficzne błony bębenkowej, myringoskleroza, 
kieszenie retrakcyjne [2-9].
 Wyrażane są rozbieżne opinie na temat wpły-
wu przebytego WZUŚ na stan słuchu, co może 
być wynikiem dużych różnic w sposobie oceny jak 
i w doborze grup badanych, w aspekcie wieku cho-
rych, czasu trwania choroby, sposobu leczenia itd. 
Audiometria tonalna, wraz z wyznaczeniem średnie-
go progu słuchu w częstotliwościach mowy (PTA) 
jest tradycyjną metodą oceny słuchu opisywanej 
w większości publikacji. Jednakże w wielu schorze-
niach słuch ulega uszkodzeniu szybciej w wysokich 
częstotliwościach niż w częstotliwościach ocenia-
nych w konwencjonalnym badaniu słuchu [10-12]. 
W przypadku chorób ucha środkowego może to 
wynikać z działania toksyn przenikających przez 
okienko okrągłe i uszkadzających głównie komórki 
w obrębie zakrętu podstawnego ślimaka, jak również 
ze zmian w układzie przewodzącym ucha środko-
wego będących następstwem przebytych zmian 
zapalnych. Badania z wykorzystaniem audiometrii 
wysokich częstotliwości dla oceny słuchu u osób 
po przebytym wysiękowym zapaleniu ucha nie są 
liczne, a uzyskane wyniki różnią się w zależności 
od rodzaju wykorzystywanego sprzętu [13-16].
 Celem pracy jest ocena stanu narządu słuchu w 
zakresie wysokich częstotliwości u dzieci leczonych 
w przeszłości z powodu wysiękowego zapalenia 
ucha.

MATERIAŁ I METODY

 W latach 1999-2001 leczono w Klinice Oto-
laryngologii Dziecięcej w Białymstoku 337 dzieci 
z powodu przewlekłego wysiękowego zapalenia 
ucha środkowego. U dzieci tych wykonywano my-
ringotomię laserową (OtoLAM, ESC/Sharplan, Tel 
Aviv) z założeniem rurek wentylacyjnych typu Shah 
o średnicy wewnętrznej 1,15 (Demed, Mikołów). 
Wskazaniem do wykonania zabiegu było:
• utrzymywanie się wysięku przez okres co naj-

mniej trzech miesięcy,

• zmiany wziernikowe błony bębenkowej odpo-
wiadające WZUŚ,

• krzywa typu C2 lub B w badaniu tympanome-
trycznym,

• niedosłuch typu przewodzeniowego z rezerwą 
ślimakową większą niż 20 dB,

• w przypadkach jednostronnego WZUŚ wskaza-
niem do zabiegu było utrzymywanie się wysięku 
powyżej 6 miesięcy lub obecność zmian struktu-
ralnych błony bębenkowej (kieszenie retrakcyjne, 
atelektazje).

 Większość z chorych pozostawała pod opieką 
Poradni Przyklinicznej do okresu zakończenia 
leczenia. W roku 2007 zostali oni zaproszeni na 
badania kontrolne. Spośród 337 pacjentów na 
badania zgłosiło się 97 (28,8%) osób. 82 (84,5%) 
z nich leczonych było z powodu obustronnego 
wysiękowego zapalenia ucha środkowego, a 15 
(15,5%) – jednostronnego. Oceniono 177 uszu; 
2 uszu z grupy obustronnego WZUŚ wyłączono ze 
względu na współistnienie niedosłuchu odbiorcze-
go. Średni wiek w czasie hospitalizacji wynosił 6,1 
(±2,3), zakres 1-16 lat, mediana 6 lat. Średni wiek 
w czasie badania kontrolnego wynosił 14,1 (±2,7), 
zakres 9-23 lata, mediana 14 lat. Średni okres ob-
serwacji po przebytym leczeniu 7 lat. Na podstawie 
dostępnej dokumentacji medycznej i wywiadu od 
rodziców wypełniano ankietę dotyczącą przebiegu 
chorób uszu i postępowania leczniczego.
 U dzieci objętych badaniem wykonano badanie 
laryngologiczne wziernikowe, badanie wideooto-
skopowe z wykonaniem dokumentacji zdjęciowej, 
jak również dokładnym opisem i klasyfi kacją stwier-
dzanych zmian.
Ocena audiologiczna obejmowała:
• badanie tympanometryczne (Zodiac 901, Mad-

sen),
• wyznaczenie wartości progowych przewodnictwa 

powietrznego i kostnego dla tonów czystych w 
zakresie 250 Hz do 4 kHz (Orbiter 922, Mad-
sen),

• wyznaczenie wartości progowych przewodnictwa 
powietrznego w zakresie wysokich częstotliwo-
ści 6, 8, 10, 13, 16 kHz (Orbiter 922, Madsen), 
słuchawki Sennheiser HDA 200.

 Grupę kontrolną stanowiło 21 dzieci otologicz-
nie zdrowych (42 uszu) bez przebytych w przeszło-
ści chorób ucha środkowego. Wykonano u nich te 
same badania audiometryczne, co w grupie badanej. 
Średni wiek wynosił 14,8 (±2,2), zakres 10-17 lat, 
mediana 15. Na przeprowadzenie badań uzyskano 
zgodę Komisji Bioetycznej UMwB. Wszyscy chorzy, 
a w przypadku niepełnoletności również ich rodzice, 
wyrazili pisemną zgodę na badania.
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 Do obliczeń statystycznych wykorzystano test 
nieparametryczny U Manna-Whitneya.

WYNIKI

 W chwili badania kontrolnego u 17 (16,5%) 
chorych, w 25 (14,1%) uszach stwierdzono utrzymy-
wanie się wysiękowego zapalenia ucha lub zmiany 
wymagające dalszego leczenia. U 8 z nich dotyczyły 
one obu uszu, u dziewięciu jednego. Obserwowane 
zmiany to: nadal utrzymywany drenaż – 4 (2,3%) 
uszu, trwała perforacja błony bębenkowej 1 (0,6%) 
ucho, krzywa tympanometryczna typu B lub C2 
– w pozostałych 20 uszach. Chorych tych wyłączono 
z dalszej oceny audiologicznej.
 Stan słuchu oceniano odrębnie w czterech nastę-
pujących grupach uszu wyróżnionych na podstawie 
zmian wziernikowych:
• miejscowa atrofi a i/lub myryngoskleroza - AM 

(n=78 uszu),
• kieszenie retrakcyjne – KR (n=38 uszu),
• bez zmian wziernikowych – BZ (n=36 uszu).

Audiometria tonalna w zakresie częstotliwości 250Hz 
- do 4 kHz

 Średnie wartości progowe dla tonów czystych 
w zakresie 0,5-2 kHz (PTA0,5-2) były o 2,2; 4,4 
i 5,5 dB wyższe w grupie osób z przebytym wysię-
kowym zapaleniem ucha środkowego w porównaniu 
z grupą kontrolną, odpowiednio dla grupy BZ, AM 
i KR.
 Różnice średnich progów słuchu dla przewod-
nictwa powietrznego w grupie z atrofi ą i myrin-
gosklerozą w zakresie częstotliwości 0,25-4 kHz 
nie przekraczały 5 dB (średnio 4,1 dB) w stosunku 
do grupy kontrolnej, a w przypadku kieszeni re-
trakcyjnych 6,5 dB (średnio 5 dB). Różnice te były 
statystycznie istotne dla wszystkich częstotliwości. 
W uszach bez zmian wziernikowych stwierdzono 
statystycznie istotne podwyższenie progów słuchu 
jedynie w zakresie niskich częstotliwości 0,25, 0,5 
i 1 kHz. W częstotliwościach powyżej 1 kHz pro-
gi słuchu w grupie kontrolnej i grupie bez zmian 
wziernikowych nie różniły się w sposób statystycz-
nie istotny. Progi słuchu w grupach badanych ze 
zmianami błon bębenkowych były istotnie wyższe 
niż w grupie badanej bez zmian wziernikowych dla 
częstotliwości powyżej 1 kHz.
 Nie obserwowano zmian pomiędzy poszczegól-
nymi grupami w zakresie przewodnictwa kostnego. 
Rezerwa ślimakowa była istotnie wyższa w grupach 
ze zmianami struktury błony bębenkowej (grupy 
KR i AM) w zakresie wszystkich badanych czę-
stotliwości (250 Hz - 4 kHz). W grupie bez zmian 
wziernikowych była ona istotnie wyższa jedynie 

Ryc. 1. Średnie wartości progów słuchu przewodnictwa 
powietrznego w zakresie standardowych i wysokich 
częstotliwości w zależności od obserwowanych zmian w 
obrębie błony bębenkowej u dzieci po przebytym wysię-
kowym zapaleniu uszu i w grupie kontrolnej

AM - miejscowa atrofi a i/lub myryngoskleroza
KR - kieszenie retrakcyjne
BZ - bez zmian wziernikowych
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w częstotliwościach 0,25-1 kHz. Średnia rezerwa 
ślimakowa w grupie AM była wyższa o 3,1 dB niż 
w grupie kontrolnej, a w grupie z KR o 3,3 dB.

Audiometria tonalna w zakresie częstotliwości 6-16 kHz

 Średnie progi słuchu przewodnictwa powietrzne-
go w grupach bez czynnego procesu zapalnego (tym-
panometria A+C1), niezależnie od rodzaju zmian 
w obrębie błony bębenkowej, mieściły się w normie 
(do 20 dB ubytku słuchu), poza częstotliwością 
13 kHz w przypadku kieszeni retrakcyjnych.
 W audiometrii wysokich częstotliwości 
(6-16 kHz) nie stwierdzono statystycznie istotnych 
różnic w progach słyszenia dla poszczególnych czę-
stotliwości pomiędzy grupą kontrolną i grupą bez 
patologii błony bębenkowej. W grupie z atrofi ą i my-
ringosklerozą różnice sięgały 7,8 dB (średnio 5,06), 
ze zmianami retrakcyjnymi 12 dB (średnio 7) i były 
istotnie wyższe niż w grupie kontrolnej i w grupie 
badanej bez zmian w błonie bębenkowej (p<0,05 
poza 6 kHz) (ryc. 1).

DYSKUSJA

 Z przeprowadzonych badań wynika, że upośle-
dzenie słuchu obserwowane u osób, które przebyły 
WZUŚ w wieku dziecięcym i były leczone z tego po-
wodu jest związane z patologią błony bębenkowej. 
W uszach, w których nie było widocznych zmian 
struktury błony bębenkowej słuch nie różnił się 
zasadniczo od obserwowanego w grupie kontrolnej, 
zarówno w zakresie standardowych, jak i wysokich 
częstotliwości. W uszach, w których obserwowa-
no zmiany strukturalne słuch był istotnie gorszy 
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 zarówno w zakresie niskich, jak i wysokich często-
tliwości.
 Opinie na temat wpływu przebytego zapalenia 
ucha i jego leczenia na stan słuchu są podzielone. 
Część badaczy uważa, że pozostają one bez wpływu 
na stan słuchu [17,18]. W wielu pracach stwier-
dzono jednak, że przebyty drenaż wentylacyjny 
powoduje różnego stopnia podwyższenie progu 
słuchu od 0,6-8 dB HL [3,9,19]. Istnieją również 
różnice zdań co do zależności pomiędzy stwierdza-
nymi zmianami strukturalnymi błony bębenkowej 
a wynikami badania słuchu. W krótkim okresie 
obserwacji po leczeniu WZUŚ (2-3 lata) zależność ta 
nie była obserwowana [18,19]. Jednakże w pracach 
oceniających chorych po dłuższym okresie czasu 
stwierdzono istotne pogorszenie słuchu w uszach 
ze zmianami błony bębenkowej. Nie były to jednak 
duże różnice, zwykle około 5 dB HL, bez istotnego 
znaczenia klinicznego [4,14,20-24].
 Hunter i Margolis wraz z wsp. [13,14] oceniali 
słyszenie wysokich częstotliwości u dzieci po wysię-
kowym zapaleniu ucha i stwierdzili, że pogarszało 
się ono wraz z czasem trwania choroby. Dzieci po 
przebytym WZUŚ miały progi słuchu w wysokich 
częstotliwościach o 20-30 dB wyższe niż grupa 
kontrolna. Hunter i wsp. [14] porównywali wyniki 
audiometrii wysokich częstotliwości w 3 i 6 lat po 
wyleczeniu WZUŚ i stwierdzili, podobnie jak w na-
szych badaniach, że zmiany narastały ze wzrostem 
częstotliwości od 3 dB przy 9-10 kHz do 11 dB przy 
18 kHz. Liczba zakładanych drenaży korelowała 
dodatnio z upośledzeniem słyszenia w wysokich 
częstotliwościach. Średni próg słuchu w wysokich 
częstotliwościach był o 19,2 dB gorszy u dzieci, 
które miały pięć lub więcej razy zakładane rurki niż 
u tych, u których drenaż zakładany był tylko raz. 
Liczba zakładanego drenażu miała większy wpływ 
na obniżenie słyszenia wysokich częstotliwości niż 
czas utrzymywania się WZUŚ. Również obecność 
zmian tympanosklerotycznych powodowała obni-
żenie czułości słuchu w wysokich częstotliwościach. 
Przy zmianach zajmujących ponad ¾ błony słuch 
był o 25 dB gorszy niż przy zmianach zajmujących 
¼ błony. Margolis i wsp. [13] porównali wyniki 
badania audiometrii wysokich częstotliwości z wy-

nikami tympanometrii przy częstotliwości próbnej 
226-Hz. Przy tympanometrii klasyfi kowanej jako 
nieprawidłowa wyniki audiometrii były istotnie 
gorsze. 
 Ryding i wsp. [15] oceniając chorych z WZUŚ 
o długim (ponad 6 lat ) czasem utrzymywania się 
zmian i wielokrotnych drenażach wentylacyjnych 
(średnio 7) obserwowali, podobne jak wśród na-
szych chorych, pogorszenie słuchu w standardo-
wych częstotliwościach (PTA0,5-4 wyższe o 5 dB). 
W wysokich częstotliwościach (9-16 kHz) różnica 
była większa i wynosiła 20 i więcej dB. Wyższe progi 
w audiometrii wysokich częstotliwości korelowały 
z liczbą interwencji chirurgicznych w stosunku do 
ucha i czasem utrzymywania się drenażu, natomiast 
nie stwierdzono podobnych zależności pomiędzy 
wiekiem wystąpienia i ustąpienia WZUŚ. Autorzy 
nie obserwowali różnic w słyszeniu wysokich czę-
stotliwości w zależności od stwierdzanych zmian na 
błonach bębenkowych i podatności błony ocenianej 
w tympanometrii.
 W nawracającym ostrym zapaleniu ucha środ-
kowego nie obserwowano podwyższenia progów 
słuchu w standardowych częstotliwościach [25,26], 
natomiast w wysokich częstotliwościach różnica 
była istotna statystycznie w stosunku do grupy 
kontrolnej [25,27]. U chorych tych obserwowano 
również zwiększoną podatność ucha środkowego 
w audiometrii impedancyjnej, podwyższenie od-
ruchów z mięśnia strzemiączkowego i obniżenie 
poziomu otoemisji akustycznych [25].
 Aczkolwiek słyszenie wysokich częstotliwości 
ma znikomy wpływ na rozumienie mowy to jest bar-
dzo czułym wskaźnikiem zaburzeń słuchu. Zmiany 
w tym zakresie obserwowane u dzieci, które prze-
były WZUŚ i były z tego powodu leczone wskazują 
na konieczność ich okresowej kontroli i rozważnego 
podejmowania decyzji o leczeniu chirurgicznym.

WNIOSEK

 Efektem przebytego wysiękowego zapalenia ucha 
jest niewielkiego stopnia upośledzenie słuchu szcze-
gólnie wyraźne w wysokich częstotliwościach.
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