
Czynniki patogenetyczne

� zaburzenia immunologii błony śluzowej

� rodzaj patogenu, jego wirulencja

� warunki anatomiczne ucha środkowego, takie jak 
pneumatyzacja, połączenie pomiędzy attyką, 
antrum, jamą bębenkową i trąbką słuchową

� nieprawidłowa funkcja trąbki słuchowej

� choroby ogólne, jak alergia, kacheksja, cukrzyca

Przewlekłe zapalenie ucha środkowego

Rozpoznanie

� otoskopia – centralna lub brzeżna perforacja

� zdjęcie rtg – projekcja wg Schüller’a –

uwidacznia zmniejszoną pneumatyzację lub 

destrukcję kostną, tworzenie się nowej kości

Przewlekłe zapalenie ucha środkowego

� przewlekłe zapalenie błony śluzowej –

zwykle bez uszkodzenia tkanki kostnej

� przewlekłe zapalenie ucha środkowego 

z perlakiem

Ten podział jest dskusyjny!!!!!!- opieramy się na 

podręczniku wg Zakrzewskiego

Rodzaje przewlekłego zapalenia ucha środkowego

� cuchnący wyciek

� postępujący niedosłuch, zawroty głowy, tępe 

bóle głowy lub uczucie ciśnienia w głowie

� rozwój perlaka jest związany z bezpośrednim 

kontaktem keratynizującego nabłonka płaskiego 

w przewodzie słuchowym zewnętrznym 

ze zmienionym zapalnie mukoperiosteum jamy 

bębenkowej

Objawy

� otoskopia – brzeżna perforacja

� kieszonka retrakcyjna części napiętej

� klasyfikacja perlaka

– perlak części napiętej – wtórny perlak ucha
środkowego

– perlak części wiotkiej – pierwotny – perlak 

attyki lub epitympanalny

Przewlekłe zapalenie ucha środkowego

� zapalenie błędnika – nudności, wymioty, 
upośledzenie słuchu, szumy uszne

� ropniak nadtwardówkowy – tępy, pulsujący ból 

głowy, wyciek uszny, stan podgorączkowy
patogeneza – przewlekły stan zapalny 

przechodzi z wyrostka sutkowatego do 
przestrzeni nadtwardówkowej

Powikłania usznopochodne-
PRZEWLEKŁEGO

� usznopochodne zapalenie opon m-r – bóle głowy, 

sztywność karku, światłowstręt, zmęczenie, 

toniczno-kloniczne drgawki oraz porażenie nerwu 

twarzowego, otalgia, gorączka 39 do 40°, wyciek 

z ucha, niedosłuch

Patogeneza – stan zapalny przechodzący przez 

ciągłość

– poprzez uszkodzoną kość

– poprzez naczynia i nerwu

– jako zakrzep żył wypustowych

– poprzez błędnik

Powikłania usznopochodne

� usznopochodne zapalenie opon m-r –

� rozpoznanie

– nieprawidłowości w badaniu płynu m-r

– badanie rtg

� leczenie – antybiotyki – penicilina

Powikłania usznopochodne

� Usznopochodny zakrzep zatoki esowatej

� Objawy:

– dreszcze

– przyspieszone tętno

– wymioty

– somnolencja

– sztywność karku

– septyczne przerzuty do płuc

Powikłania usznopochodne



� usznopochodny zakrzep zatoki – zatoka 

esowata
Patogeneza – ropień okołozatokowy tworzy się

z zakrzepu wokół zatoki esowatej, po którym 

następuje zakrzep zatoki

Powikłania usznopochodne

� rozpoznanie 

– wysoka gorączka

– obrzęk i tkliwość miejsca wyjścia żyły wypustowej

na tylnej granicy wyrostka sutkowatego

– objaw Gresinger’a

– splenomegalia, septyczna koagulopatia

� leczenie – chirurgia – operacja radykalna, 

podwiązanie żyły szyjnej wewnętrznej

Powikłania usznopochodne

� Usznopochodny ropień mózgu

1) faza wstępna – sztywność karku, nudności, ból głowy, 
zmiany psychiczne, gorączka

2) faza późna – napady padaczkopodobne, objawy 
neurologiczne

3) faza pełnoobjawowa – obrzęk powieki, zmiany 
psychiczne, afazja ogniskowa, aleksja, agrafia 
hemiplegia, porażenie nerwów czaszkowych: III,V, VI, 
VII, IX and X

4) faza zejściowa – stupor, śpiączka bradykardia i oddech 
Cheyne-Stoksa

Powikłania usznopochodne

� szumy uszne

� upośledzenie słuchu

� zawroty głowy

choroba Ménière’a choroba Ménière’a

� patogeneza – przyczyną choroby jest 

zaburzenie ilościowego stosunku objętości 

peri- oraz endolimfy, nieprawidłowa regulacja 

ciśnienia osmotycznego w obrębie błędnika 

błoniastego

� leczenie podczas napadu – dożylne leki 

przeciw zawrotom głowy

Otoskleroza

� choroba kapsuły błędnika kostnego 
o dotychczas niewyjaśnionej przyczynie

� objawy
– niedosłuch typu przewodzeniowego typu ucha
środkowego u około 80% chorych

– niedosłuch typu mieszanego oraz odbiorczego
u około 15% chorych

– niedosłuch typu odbiorczego u około 5%
chorych

� leczenie – stapedotomia

Otalgia 

� neuralgie nerwu twarzowego, językowo-

gardłowego, błędnego oraz gałęzi usznej

rozległa perforacja błony bębenkowej uwidacznia jamę bębenkową
oraz staw kowadełkowo-strzemiączkowy

wysięk surowiczy w uchu środkowym (ostre surowicze zapalenie 
ucha środkowego) z poziomem płynu (strzałka) oraz wciągnięciem 
błony bębenkowej



drenaż przezbębenkowy ucha środkowego
(drenik wentylacyjny)

atelektazje ucha środkowego z kieszonką retrakcyjną i z uszkodzeniem 
wyrostka długiego kowadełka (strzałka)

przewlekłe zapalenie ucha środkowego z centralną perforacją


