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Postępowanie w przypadku nawracającego wysiękowego  
zapalenia ucha środkowego z postępującym niedosłuchem

Management of recurrent otitis media with effusion with progressive hearing loss

Magdalena PrauziŃskaB, D–F, Jarosław szydłowskiA, D, Beata PucherB, D, Bartosz PolskiB, E

klinika otolaryngologii dziecięcej katedry otorynolaryngologii uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

A – przygotowanie projektu badania, B – zbieranie danych, C – analiza statystyczna, D – interpretacja danych,  
E – przygotowanie maszynopisu, F – opracowanie piśmiennictwa, G – pozyskanie funduszy

Wstęp. wysiękowe zapalenie ucha środkowego występuje głównie u dzieci, przebiega z obecnością płynu 
w jamie bębenkowej i niedosłuchem przewodzeniowym. w większości przypadków choroba ustępuje samoistnie, jednak cza-
sem ma przebieg nawrotowy.
Materiał i metody. retrospektywna analiza dokumentacji medycznej pacjenta – opis przypadku. 
Wyniki. Chłopiec 8-letni z niedosłuchem fluktuacyjnym, wykonano adenotomię. Po krótkotrwałej poprawie nastąpił nawrót 
choroby. wykonano readenotomię i drenaż ucha środkowego. Po 7 miesiącach nawrót oMe, wykonano ponowny drenaż, 
który utrzymał się 2 miesiące. u dziecka niedosłuch pogłębił się do 40–60 dB. zakwalifikowany do przedłużonego drenażu 
ucha środkowego, uzyskano poprawę słuchu  około 20 dB. 
Wnioski. do metod leczenia chirurgicznego oMe zaliczamy adenotomię, drenaż ucha środkowego za  pomocą dreników 
tympanostomijnych oraz przedłużony drenaż jamy bębenkowej.
Słowa kluczowe: nawracające wysiękowe zapalenie ucha środkowego, leczenie wysiękowego zapalenia ucha środkowego, 
dreny tympanostomijne.

Background. otitis media with effusion occurs mainly in children. it is connected with the presence of fluid in the 
tympanic cavity and conductive hearing loss. in most cases, the disease resolves spontaneously.
Material and methods. retrospective analysis of medical records of the patient – case report.
Results. Patient: the 8-year-old boy with fluctuating hearing loss. adenoidectomy was performed. after short term improve-
ment recurrence of effusion occurred. readenoidectomy and ventilation drainage was performed. after 7 months next recur-
rence – drainage was performed again which lasted two months. Hearing loss progressed to 40–60 dB. Patient was qualified 
for prolonged ventilation tube treatment – hearing improved by 20 dB.
Conclusions. therapeutic options for recurrent oMe include adenoidectomy, insertion of ventilation tubes and prolonged 
ventilation tube treatment.
Key words: recurrent oMe, oMe treatment, tympanostomy tubes.

Streszczenie

Summary

Wstęp 
wysiękowe zapalenie ucha środkowego (otitis media 

with effusion – oMe) jest chorobą często spotykaną w prak-
tyce lekarza rodzinnego i pediatry. dotyczy głównie dzieci 
i charakteryzuje się obecnością płynu w jamie bębenkowej 
bez cech ostrej infekcji. 

Patogeneza oMe ma charakter wieloczynnikowy. u jej 
podstaw leży czynnościowa lub mechaniczna niedrożność 
trąbki eustachiusza. w początkowej fazie choroby docho-
dzi do przesięku płynu wskutek ujemnego ciśnienia w uchu 
środkowym, a następnie rozrostu komórek zapalnych oraz 
gruczołów kubkowych w błonie śluzowej ucha środkowe-
go, co powoduje powstanie typowej dla oMe gęstej ślu-
zowej wydzieliny zwanej „glue ear”. Jej obecność w uchu 
środkowym doprowadza do upośledzenia ruchomości bło-
ny bębenkowej i w konsekwencji niedosłuchu. Jest on zwy-
kle obustronny, typu głównie przewodzeniowego i ma cha-
rakter fluktuacyjny. ubytek słuchu wynosi zazwyczaj 20–60 
dB. Przy długo trwającej chorobie może dojść do utrwa-
lenia niedosłuchu oraz zmian strukturalnych błony bęben-
kowej w postaci kieszonek retrakcyjnych, tympanosklerozy, 
perforacji błony bębenkowej [1].

zdecydowana większość przypadków oMe ustępuje sa-
moistnie i nie wymaga leczenia, ale w niektórych przypad-
kach dochodzi do utrwalenia lub nawrotów choroby, co wy-
maga interwencji i jest dużym wyzwaniem terapeutycznym.

Materiał i metody
retrospektywna analiza dokumentacji medycznej od-

działu otolaryngologicznego oraz Poradni otolaryngolo-
gicznej.

Opis przypadku
Chłopiec urodzony w lutym 2000 r., pierwszy raz ho-

spitalizowany w czerwcu 2008 r. rodzice zgłaszali wystę-
pujące od kilku miesięcy dolegliwości związane z przewle-
kłym nieżytem nosa i okresowym pogorszeniem słuchu, 
zwłaszcza w trakcie infekcji. u dziecka wykonano ade-
notomię. dziecko pod opieką lekarza laryngologa w miej-
scowości zamieszkania. Ponowna hospitalizacja w maju 
2009 r., u dziecka występował stały niedosłuch. w wyni-
kach badań krzywe tympanometryczne typu B oraz niedo-
słuch przewodzeniowy 20–30 dB. wykonano tympanoto-
mię stwierdzając zaleganie gęstej śluzowej wydzieliny, za-
stosowano drenaż ucha środkowego, wykonano readenoto-
mię. kolejna hospitalizacja w kwietniu 2010 r. według re-
lacji matki, po poprzednim zabiegu słuch był prawidłowy 
w czasie utrzymania drenów (ok. 5 miesięcy) oraz 2 miesią-
ce po nim, po czym nastąpił nawrót dolegliwości. stwier-
dzono ponownie wysięk oraz przewlekłe zapalenie migdał-
ków podniebiennych. w audiometrii tonalnej prawostron-
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nie niedosłuch przewodzeniowy 40–60 dB z rezerwą słu-
chową 25–50 dB, ul 20–40 dB. wykonano tonsilektomię 
oraz ponowne założenie drenów transtympanalnych. dre-
naż utrzymał się około 3 miesięcy, po czym nastąpił nawrót 
niedosłuchu. Chłopiec kolejny raz hospitalizowany w grud-
niu 2012 r. u dziecka wyraźny niedosłuch, trudności w ko-
munikacji, wycofanie. wynik audiometrii tonalnej i impe-
dancyjnej przedstawiono na rycinach  1a i 1b. w trakcie 
zabiegu operacyjnego wykonano rynoskopię tylną stwier-
dzając resztkową tkankę adenoidalną w okolicy wałów oko-
łotrąbkowych, którą usunięto. stwierdzono także kieszonki 
retrakcyjne części napiętej błony bębenkowej obustronnie, 
po stronie prawej kieszonka nieodprowadzana. wykonano 
tympanotomię, założono dreny transtympanalne armstron-
ga. wynik badania audiometrii tonalnej wykonanej w 1. do-
bie po zabiegu przedstawiono na rycinie 2 (zauważalna po-
prawa słuchu ok. 20 dB). Chłopiec pozostaje pod opieką 
Poradni (ostatnia wizyta w lutym 2013 r.). stwierdzono pra-
widłowo umiejscowione drożne dreny. dziecko nie ma pro-
blemów z komunikacją, nie wymaga protezowania słuchu.

Wnioski
Ponieważ większość przypadków oMe ustępuje samo-

istnie w przeciągu 3 miesięcy, właściwym postępowaniem 
jest obserwacja i wstrzymanie się od interwencji („watch 
and wait”) przez 3 miesiące od początku wystąpienia wysię-
ku [2]. Po 3 miesiącach należy ponownie ocenić dziecko. 
obustronne oMe z niedosłuchem > 20 dB stanowi wskaza-
nie do leczenia.

leczenie zachowawcze jest mało skuteczne i należy je 
traktować raczej jako alternatywę trudnej do zaakceptowania 
przez niektórych rodziców strategii „watch and wait”. w lecze-
niu zachowawczym stosowane są steroidy donosowe oraz au-
toinflacja, czyli przedmuchiwanie trąbek słuchowych za pomo-
cą manewru baloników nadmuchiwanych nosem (otovent).

do metod leczenia chirurgicznego należą: adenoto-
mia i drenaż wentylacyjny ucha środkowego. doświadcze-
nie pokazuje, iż u większości dzieci po zabiegu adenoto-
mii następuje poprawa, jednak brak dowodów na wpływ 
adenotomii na poziom niedosłuchu > 6 miesięcy od zabie-
gu [2]. drenaż ucha środkowego polega na nacięciu błony 
bębenkowej, odessaniu zalegającej wydzieliny i przepłuka-
niu jamy bębenkowej oraz założeniu dreników tympanosto-
mijnych, aby utrzymać perforację, która zapobiega groma-
dzeniu się wysięku. ustąpienie objawów oMe w tym niedo-
słuchu występuje bezpośrednio po zabiegu i utrzymuje się 
przynajmniej tak długo, jak obecny w błonie bębenkowej 
drożny drenik. Czas utrzymywania drenażu wynosi oko-
ło 6 miesięcy, często jednak dochodzi do przedwczesnego 
wypadnięcia dreników. Jeżeli występują zmiany struktural-
ne błony bębenkowej lub przy poprzednim zabiegu dreny 
utrzymały się bardzo krótko, warto zdecydować się na inny 
typ drenów (np. dreny armstronga), które rzadko wypada-
ją samoistnie. alternatywą jest zastosowanie tzw. drenów 
t zakładanych pod pierścień włóknisty błony bębenkowej 
na okres 12–36 miesięcy [3]. należy pamiętać, iż drenaż 
ucha środkowego nie jest leczeniem przyczynowym. uwal-
nia pacjenta od objawów, takich jak niedosłuch, zdecydo-
wanie poprawia jakość życia, jednak nie usuwa zasadniczej 
przyczyny ani nie zmienia przebiegu choroby [4].

Rycina 1b. wyniki audiometrii impedancyjnej wykonanej przed zabiegiem

Rycina 1a. wyniki audiometrii tonalnej wykonanej przed zabiegiem, średnie wartości [dB Hl] PP uP:58, PP ul:60; Pk uP:13, Pk ul:15
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Rycina 2. wyniki audiometrii tonalnej wykonanej po zabiegu, średnie wartości [dB Hl] PP uP:37, PP ul:39; Pk uP:13, Pk ul:14
 


