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Streszczenie 

 

Wysiękowe zapalenie ucha środkowego to proces chorobowy obejmujący 

struktury ucha środkowego. Przewlekłe zaleganie płynu w przestrzeniach ucha 

środkowego bez towarzyszących cech ostrego stanu zapalnego prowadzi 

do utrzymywania się długotrwałego niedosłuchu.  Przewlekłe zapalenie ucha 

środkowego z towarzyszącym mu ubytkiem słuchu jest szczególnie niekorzystne 

w pierwszych latach dziecka ponieważ może nie tylko trwale uszkadzać struktury ucha 

środkowego, ale również w pływać niekorzystnie rozwój mowy oraz zdolności 

intelektualne dziecka. Pomimo występowania zdarzeń niepożądanych drenaż 

wentylacyjny jest najlepszą i uznaną metodą leczenia wysiękowego zapalenia ucha 

środkowego. Zmiany otoskopowe obserwowane na błonach bębenkowych u osób, 

u których rozpoznano przewlekłe wysiękowe zapalenie ucha środkowego mogą 

być wynikiem zarówno postępu samej choroby jak i zastosowanego leczenia, 

a ich wyraźne rozgraniczenie wydaje się być niemożliwe. 

 Celem głównym pracy była ocena efektywności tej metody leczenia. 

Ze względu na skalę problemu, jego skutki społeczne i ekonomiczne, optymalizacja 

metod leczenia oraz próby wyjaśnienia wpływu wysiękowego zapalenia ucha 

środkowego na rozwój słuchu oraz procesy przetwarzania słuchowego nabierają 

istotnego znaczenia. 

Celami szczegółowymi pracy były: 

1. Określenie wybranych czynników środowiskowych, które mogą mieć wpływ 

na rozwój wysiękowego zapalenia ucha środkowego. 

2. Ocena otologiczna oraz audiometryczna dzieci leczonych z powodu 

wysiękowego zapalenia ucha środkowego, u których wykonano drenaż 

wentylacyjny. 
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3. Ocena wpływu przebytego w przeszłości wysiękowego zapalenia ucha 

środkowego na rozwój słuchu oraz procesy przetwarzania słuchowego.   

 Badaniem retrospektywnym objęto 201 dzieci leczonych operacyjnie z powodu 

wysiękowego zapalenia ucha środkowego za pomocą drenażu wentylacyjnego 

w Klinice Otolaryngologii Dziecięcej, Foniatrii i Audiologii Uniwersytetu Medycznego 

w Lublinie w latach 2006-2015. Grupę badaną stanowiło 114 chłopców i 87 

dziewczynek w wieku od 3 do 21 roku Grupę kontrolną stanowiło 42  pacjentów Kliniki 

Ortopedii 

i Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, z ujemnym wywiadem 

audiologicznym. Grupę te podzielono na dwie podgrupy ze względu na wiek ( GK1 

oraz GK2). GK1 utworzona z dzieci młodszych  stanowiła odniesienie dla badań 

otolaryngologicznych oraz badań audiologicznych. GK2 utworzona z dzieci starszych 

stanowiła odniesienie dla wyselekcjonowanej grupy dzieci, u których wykonano 

badanie  procesów centralnego przetwarzania słuchowego. U wszystkich pacjentów 

przeprowadzono badanie laryngologiczne ze szczególnym uwzględnieniem 

videootoskopii uszu. Wykonano również badania dodatkowe: audiometrię 

impedancyjną, otoemisję oraz badania audiometryczne progowe. Z rodzicami, 

opiekunami prawnymi bądź samymi pacjentami (w przypadku ich pełnoletności) 

przeprowadzono krótką ankietę środowiskową. Poddano analizie takie czynniki jak 

wiek, płeć, obecność alergii, refluksu żołądkowo-przełykowego, rozszczepu 

podniebienia lub zespołu genetycznego.   

 Z grupy dzieci, u których nie zaobserwowano obecności objawów 

wysiękowego zapalenia ucha środkowego wyodrębniono podgrupę 30 pacjentów 

powyżej 10 roku życia, u których dokonano oceny procesów centralnego przetwarzania 

słuchowego poprzez wykonanie psychoakustycznych testów wyższych funkcji 

słuchowych oraz rejestrację słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu (ABR). 

Drugą grupę kontrolną stanowiło 21 co najmniej 10-letnich pacjentów Kliniki Ortopedii 
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i Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, z ujemnym wywiadem 

audiologicznym. 

 

Przeprowadzone przez mnie badanie otoskopowe wykazało, że u ponad połowy 

leczonych za pomocą drenażu wentylacyjnego dzieci występowały zmiany w obrębie 

błony bębenkowej. Najczęściej obserwowaną patologią była retrakcja 

oraz myryngoskleroza, a czynnikami ryzyka w największym stopniu oddziałującymi 

na tego typu zmiany były zespół genetyczny i stan po korekcji rozszczepu podniebienia. 

Kolejnymi analizowaną zmiennymi był typ tympanogram, odpowiedź 

z komórek słuchowych zewnętrznych oraz audiogram tonalny. W grupie dzieci 

po drenażu, te u których nie stwierdzono czynników ryzyka we wszystkich badaniach 

uzyskały lepsze wyniki niż dzieci obciążone czynnikami ryzyka. 

W grupie 30 pacjentów, u których brak choroby potwierdzono prawidłowymi 

wynikami badań audiologicznych oraz w grupie kontrolnej wykonano również 

psychoakustyczne testy centralnego przetwarzania słuchowego. 

Wykazano wpływ przewlekłego wysiękowego zapalenie ucha środkowego 

na integrację i separację międzyuszną, postrzeganie dźwięku lub zmiany jego cech 

w przedziale czasowym oraz na rozumienie mowy utrudnionej. Wykazano różnice 

istotnie statystyczne dla latencji fal I bodźców podawanych do ucha prawego i lewego 

dla częstotliwości 31 Hz  oraz dla latencji fali I bodźców podawanych do ucha lewego 

81 Hz. Nie wykazano istotnej statystycznie różnicy z zakresie latencji pozostałych fal 

oraz interwałów pomiędzy nimi. 

Uzyskane wyniki badań upoważniają do wysunięcia następujących wniosków: 

1.Drenaż wentylacyjny jest  nadal najlepszą i uznaną metodą leczenia wysiękowego 

 zapalenia ucha środkowego.  U dzieci bez  dodatkowych obciążeń  chorobami 

współistniejącymi  umożliwia zachowanie prawidłowego stanu morfologicznego  

jak i funkcjonalnego narządu słuchu. 
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2. Na rozwój, przebieg i leczenie wysiękowego zapalenia ucha środkowego  największy 

wpływ mają choroby uwarunkowane genetycznie. Nie stwierdzono negatywnego 

wpływu czynników środowiskowych na powstanie i proces leczenia wysiękowego 

zapalenia ucha środkowego za pomocą drenażu wentylacyjnego. 

3.  Przebyte wysiękowe zapalenie ucha środkowego u ponad połowy pacjentów 

powoduje zmiany w obrębie błony bębenkowej. Najczęściej w postaci retrakcji i 

myryngosklerozy. 

4.  U pacjentów z przebytym przewlekłym wysiękowym zapaleniem ucha środkowego 

wykazano zmiany w procesach przetwarzania słuchowego. Zmiany te dotyczyły 

szczególnie słyszenia kierunkowego i rozumienia mowy w hałasie. 

5.  Uzyskane wyniki badań procesów przetwarzania słuchowego u dzieci prawidłowo 

słyszących po przebytym przewlekłym wysiękowym zapaleniu ucha środkowego 

wskazują na celowość dalszych badań w tym zakresie i rehabitację słuchową.  
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