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w leczeniu wysiêkowego zapalenia uszu u dzieci
The application of the mucolitics dosed by vibroaerosols form
in treatment of otitis media secretoria in children
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Streszczenie
Wysiêkowe zapalenie ucha œrodkowego (otitis media secretoria) jest schorzeniem o z³o¿onej etiologii, uwa¿anym za najpowszechniejsz¹ przyczynê przed³u¿aj¹cych siê niedos³uchów typu przewodnictwa u dzieci. Celem pracy by³a ocena skutecznoœci preparatów mukolitycznych
podawanych poprzez atomisor AMSA w leczeniu wysiêkowego zapalenia uszu u dzieci. Materia³ w pracy stanowi³o 50 dzieci w wieku 3 do 7
r.¿. Materia³ podzielno na dwie grupy. Pierwsz¹ grupê reprezentowa³y dzieci z jednostronnym wysiêkowym zapaleniem ucha, natomiast drug¹
grupê dzieci z obustronnym OMS. U wszystkich pacjentów wykonano badanie otoskopowe uszu, ocenê fiberoskow¹ nosogard³a, audiometriê
tonaln¹ i audiometriê impedancyjn¹. Badania wykonano przed rozpoczêciem leczenia, a nastêpnie po miesi¹cu i po 3 miesi¹cach od
zakoñczenia leczenia. W terapii wykorzystano inhalator dyszowy typu AMSA przy pomoc¹ którego drog¹ wziewn¹ wprowadzano lek mukolityczny Ambroxol w dawce 1 amp/5 ml soli fizjologicznej podczas 10 zabiegów. Ka¿dy zbieg trwa³ 10 minut. Dziennie wykonywano maksymalnie
dwa zabiegi. Na podstawie wyników otrzymanych w pracy stwierdzono, ¿e skutecznoœæ leczenia OMS przy zastosowaniu preparatów mukolitycznych w postaci wibroaerozoli jest ró¿na u dzieci z jednostronnym i obustronnym OMS. Skutecznoœæ powy¿szej metody jest znacznie lepsza w przypadku jednostronnego wysiêkowego zapalenia ucha. Zastosowanie preparatów mukolitycznych podawanych przy pomocy
wibroaerozoli jest metod¹ skuteczn¹ i mo¿e stanowiæ uzupe³nienie lub alternatywê w leczeniu OMS u dzieci.
S³owa kluczowe: wysiêkowe zapalenie uszu, mukolityki, wibroaerozole.

Summary
Otitis media secretoria (OMS) is a disease of complex etiology; it is thought to be the most common cause of prolonged conductive hearing
loss in children. The aim of the work was to assess the effectiveness of the mucolitics dosed by AMSA atomisor in cases of otitis media secretoria in children. The material consisted of 50 children at the age of 3 to 7. The material was divided into two groups. The first group included
children with one-sided otitis media secretoria and the second group consisted of children with bilateral otitis media secretoria. All the ears were
examined with an otoscope, patients went through fiberoscope assessment of the nasopharynx, they were examined with tonal and impedance audiometry. All the measurements were made before the treatment and then one and three months after treatment. A nozzle inhalator
AMSA type was used in the therapy (10 applications) to introduce the Ambroxol drug in a 0,015 g/5 ml dose in isotonic salt solution. Each procedure lasted 10 minutes. There were maximum two applications per day.Based on the result, it was stated that effectiveness of OMS treatment applying mucolitics - vibroaerosols is different in children with unilateral and bilateal OMS. Effectiveness of this method is greater in unilateral cases. The use of mucolitics applied through vibroaerosols is efficient, and it may be complementary or alternative to the regular treatment of OMS.
Key words: otitis media secretoria, mucolitics, vibroaerosols.

Wprowadzemie
Wysiêkowe zapalenie ucha œrodkowego (OMS) jest
schorzeniem o z³o¿onej etiologii, uwa¿anym za najpowszechniejsz¹ przyczynê przed³u¿aj¹cych siê niedos³uchów
typu przewodnictwa u dzieci [Hotaling (i in.) 2000; Szmeja
(i in.) 1997; Zielnik 1995]. Wed³ug Virolainen i wsp.[1980] jest
to przewlek³a choroba, w której dochodzi do gromadzenia siê
wydzieliny w obrêbie struktur ucha œrodkowego, co prowadzi
do czêœciowego unieruchomienia ³añcucha kosteczek s³uchowych i zmniejszenia ruchomoœci b³ony bêbenkowej,
a w nastêpstwie tego do powstania niedos³uchu typu przewodnictwa.

W przypadku stwierdzenia zmian wysiêkowych w uchu
œrodkowym zalecane jest leczenie farmakologiczne tj. leki
przeciwzapalne, przeciwobrzêkowe, mukolityczne czy przeciwalergiczne, a tylko w uzasadnionych przypadkach antybiotykoterapia. W³¹cza siê równie¿ udra¿nianie tr¹bek s³uchowych (np. przedmuchiwanie metod¹ Politzera, wibraerozole z mukolitykami), ale tego typu zabiegi nie powinny byæ
stosowane d³u¿ej ni¿ kilkanaœcie dni. Rola preparatów mukolitycznych w leczeniu zmian wysiêkowych w uchu œrodkowym polega g³ównie na rozrzedzeniu i zmniejszeniu lepkoœci
wydzieliny œluzowej, dzia³aniu antyoksydacyjnym i przeciwzapalnym. Wed³ug ró¿nych autorów leczenie zachowawcze
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powinno trwaæ nie d³u¿ej ni¿ 3 miesi¹ce [Czerwonka (i in.)
1995; Janczewski (i in.) 1990]. W razie braku poprawy w postaci przywrócenia dro¿noœci tr¹bek s³uchowych, upowietrznienia ucha œrodkowego i ewakuacji p³ynu wysiêkowego, nale¿y rozwa¿yæ leczenie operacyjne czyli zabieg tympanopunkcji lub drena¿ wentylacyjny jam bêbenkowych, czêsto
po³¹czony z usuniêciem przeroœniêtego migda³ka gard³owego.
Celem pracy by³a ocena skutecznoœci preparatów
mukolitycznych podawanych poprzez atomisor AMSA w
leczeniu OMS u dzieci.

Materia³
Materia³ w pracy stanowi³o 50 dzieci w wieku 3 do 7 r.¿.
(60% to ch³opcy; 40% stanowi³y dziewczynki). Pacjenci zostali podzieleni na 2 grupy. Pierwsz¹ grupê reprezentowa³o
11 dzieci z jednostronnym wysiêkowym zapaleniem ucha,
natomiast drug¹ grupê stanowi³o 39 dzieci z obustronnym
OMS.
W badanej grupie wszystkie dzieci mia³y w wywiadzie
nawracaj¹ce zapalenia uszu. Ocena endoskopowa nosogard³a wykaza³a przerost migda³ka gard³owego w stopniu niewielkim (1/3 œwiat³a nozdrzy tylnych) bez wp³ywu na pasa¿
powietrza przez nos i nie uciskaj¹cy na wa³y tr¹bkowe i ujœcia tr¹bek s³uchowych.
U wszystkich dzieci w dniu badania i kwalifikacji przed
terapi¹ w badaniu otoskopowym by³ obecny p³yn w jamie
bêbenkowej. W badaniach audiometrycznych stwierdzano
tympanogram typu B przynajmniej w jednym uchu, zaœ próg
s³yszenia nie przekracza³ 30 dB.

Metoda
U wszystkich pacjentów przed rozpoczêciem leczenia
wykonano badanie otoskopowe uszu, ocenê fiberoskopow¹
nosogard³a, audiometriê tonaln¹ (lub badanie otoemisji
akustycznej) i audiometriê impedancyjn¹. Po zakoñczeniu
leczenia, a nastêpnie po miesi¹cu i po 3 miesi¹cach od
zakoñczenia leczenia wykonano kontrolne badanie otoskopowe oraz audiometriê impedancyjn¹. W terapii wykorzystano inhalator dyszowy typu AMSA, przy pomoc¹ którego
drog¹ wziewn¹ wprowadzano lek mukolityczny Ambroxol
w dawce 7,5 mg/5 ml soli fizjologicznej. Inhalator typu AMSA
ma mo¿liwoœæ wytwarzania wibroaerozolu, czyli aerozolu
wzbogaconego o dodatkow¹ energiê pochodz¹c¹ z na³o¿enia fali akustycznej o czêstotliwoœci 100 Hz a tak¿e podawania go pod krótkotrwa³ym nadciœnieniem od 10 do 50 mbar.
Dziêki temu nadciœnieniu aerozol penetruje poprzez tr¹bkê
s³uchow¹ do ucha œrodkowego. W inhalatorze AMSA efekt
nadciœnienia jest uruchamiany automatycznie w momencie
aktu prze³ykania u dziecka. Czas trwania jednego zabiegu
wynosi³ 10 min. Wykonywano maksymalnie 2 zabiegi dziennie przez 5 kolejnych dni.

Wyniki
Po zakoñczeniu terapii u wszystkich dzieci wykonano
kontrolne badanie videootoskopowe oraz audiometriê impedancyjn¹. Bezpoœrednio po terapii na podstawie badania
videotoskopowego stwierdzono brak p³ynu wysiêkowego
w jamie bêbenkowej u 81% badanych (9 dzieci) w przypad-

ku jednostronnego wysiêkowego zapalenia ucha i odsetek
ten wykazywa³ tendencje wzrostow¹. Miesi¹c po zakoñczeniu terapii brak p³ynu wysiêkowego stwierdzono u 100%
badanych (11 dzieci), zaœ po 3 miesi¹cach nadal obserwowano brak p³ynu wysiêkowego w jamie bêbenkowej u 90
% pacjentów (10 dzieci ). W przypadku obustronnego OMS
nie stwierdzono p³ynu wysiêkowego w obu uszach zaledwie
u 30% badanych pacjentów (11 dzieci) natomiast u 68% pacjentów (27 dzieci) tak¹ poprawê obserwowano tylko w jednym uchu. W tej grupie badanych, bezpoœrednio po terapii,
brak p³ynu w jamie bêbenkowej przynajmniej w jednym uchu
obserwowano u 30% dzieci (11 osób), po miesi¹cu odsetek
ten wzrós³ do 66% (26 dzieci), zaœ po 3 miesi¹cach brak
p³ynu w jamie bêbenkowej obserwowano u 62% badanych
(24 dzieci).
Jednoczeœnie wykonano audiometriê impedancyjn¹,
uzyskuj¹c w wiêkszoœci przypadków poprawê zapisu bezpoœrednio po leczeniu. Analizie poddano ka¿de ucho oddzielnie. Spoœród 89 uszu u 26% ogólnej liczby uszu stwierdzono tympanogram typu 'A", u 50% typ "C", zaœ u 13% uszu
nadal wystêpowa³ tympanogram typu "B". Po miesi¹cu od
zakoñczenia terapii wzrós³ odsetek tympanogramów typu "A"
i wystêpowa³ u 38% badanych uszu, natomiast tympanogram typu "C wystêpowa³ u 28% uszu, a typu "B" u 23% badanych uszu. Po up³ywie 3 miesiêcy od zakoñczenia terapii
ponownie wykonano badanie audiometrii impedancyjnej obserwuj¹c zdecydowany wzrost odsetka zapisów prawid³owych, który wyniós³ 52% ogólnej liczby badanych uszu.
Znacznie zmala³a liczba uszu z zapisem typu "C" i zaledwie
wystêpowa³a w 10%.uszu. Natomiast zaobserwowano jednoczeœnie wzrost liczby tympanogramów "B" po 3 miesiêcznym okresie obserwacji do 27% badanych uszu.

Podsumowanie i dyskusja
Przewlek³e, bezobjawowe zaleganie p³ynu wysiêkowego
w jamie bêbenkowej w OMS mo¿e byæ nastêpstwem jednorazowego przebycia ostrego zapalenia ucha œrodkowego,
wynikiem powtarzaj¹cych siê ostrych zapaleñ albo pojawiæ
siê bez ostrego stanu zapalnego. Badania z koñca lat 70,
oparte na wynikach audiometrii impedancyjnej, wykazuj¹, ¿e
wysiêk w jamie bêbenkowej po przebytym ostrym zapaleniu
ucha œrodkowego utrzymuje siê u 70% dzieci do 2 tygodni,
a u 10% a¿ do 3 miesiêcy [Tos 1983; Szyfter (i in.) 1999].
Wœród czynników etiologicznych podkreœla siê tak¿e rolê
alergii. Udowodniono, ¿e w obrêbie tr¹bki s³uchowej
dochodzi do powstawania nacieków z eozynofilii i obfitego
wytwarzania wydzieliny œluzowej, co poœrednio mo¿e wp³ywaæ na stan ucha œrodkowego [Szyfter (i in.) 1999]. W pracy,
w badanej grupie 11 dzieci mia³o potwierdzon¹ testami alergiê. Jednym z czynników predysponuj¹cych do wystêpowania zmian wysiêkowych w jamie bêbenkowej jest przerost
migda³ka gard³owego sprzyjaj¹cy czêstszym infekcjom górnych dróg oddechowych oraz dysfunkcji tr¹bek s³uchowych
poprzez mechaniczne zamkniêcie ich œwiat³a. U wszystkich
dzieci stanowi¹cych materia³ w pracy, w wykonanym badaniu
fiberoskopowym nosogard³a, wielkoœæ migda³ka gard³owego
nie przekracza³a 1/3 powierzchni nozdrzy tylnych, nie powoduj¹c mechanicznej obturacji ujœæ tr¹bek s³uchowych, jak
równie¿ nie wp³ywa³a w sposób istotny na przep³yw powietrza przez jamy nosa.
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Czêstsze wystêpowanie OMS u dzieci jest równie¿ zwi¹zane z odmienn¹ budow¹ tr¹bki s³uchowej, która u dzieci jest
krótsza, szersza i po³o¿ona bardziej poziomo. B³ona œluzowa
wyœcie³aj¹ca œwiat³o tr¹bki s³uchowej posiada niski, walcowaty urzêsiony nab³onek, który w pobli¿u gard³a zmienia siê w
nab³onek wielorzêdowy migawkowy. Przy ujœciu gard³owym
tr¹bki znajduje siê wiele komórek kubkowych. Natomiast
b³ona œluzowa ucha œrodkowego pozbawiona jest gruczo³ów,
jej nab³onek zmienia siê stopniowo od nab³onka urzêsionego
w okolicy tr¹bki do szeœciennego w komórkach wyrostka
sutkowatego [Szmeja (i in.) 1997].
Niewydolnoœæ tr¹bki s³uchowej to przede wszystkim niewydolnoœæ czynnoœciowa w postaci zmniejszonej zdolnoœci
œluzowo-rzêskowej nab³onka tr¹bki, co obni¿a wydolnoœæ
mechanizmu wentylacyjno-oczyszczaj¹cego [Czerwonka
(i in.) 1995, Szyfter (i in.) 1999].
Przy nieprawid³owej czynnoœci tr¹bki s³uchowej stosunkowo ³atwo dochodzi do gromadzenia siê wysiêku w jamie
bêbenkowej. Bardzo wa¿n¹ rolê w up³ynnianiu gêstej wydzieliny œluzowej z jamy bêbenkowej odgrywa leczenie mukolityczne, mukokinetyczne i w³aœciwy drena¿. Mukolityki
rozrzedzaj¹ i zmniejszaj¹ lepkoœæ, u³atwiaj¹ drena¿ wydzieliny œluzowej. Jednym z czêœciej stosowanych jest czynny metabolit bromhexyny – ambroksol, który w postaci
wziewnej (vibroaerozol) by³ podawany dzieciom w badanej
przez nas grupie. W wyniku jego dzia³ania dochodzi m.in. do
depolimeryzacji kwaœnych mukopolisacharydów, zmian
w³aœciwoœci fizykochemicznych œluzu, który staje siê mniej
lepki, zmniejszona jest zawartoœæ polisacharydów i albumin,
co prowadzi to do usprawnienia transportu œluzowo-rzêskowego. Udowodniono równie¿ dzia³anie antyoksydacyjne
i przeciwzapalne ambroksolu [Chodera (i in.) 1986; Dzier¿anowska (i in.) 2002; Kupczyk (i in.) 2002; Radzikowski 2002].
Szmeja i wsp.[1997] ocenia³ przydatnoœæ stosowania
mukolityków podawanych ogólnie i/lub dotr¹bkowo w leczeniu uzupe³niaj¹cym wysiêkowe zapalenie ucha œrodkowego
w grupie 15 chorych (12 dzieci i 2 osoby doros³e). Wszystkie
12 dzieci mia³y wczeœniej wykonan¹ adenotomiê. U wszystkich chorych z niedos³uchem przewodzeniowym lekkiego
stopnia (25-30 dB) i tympanogramem typu B autorzy uzyskali
poprawê s³uchu potwierdzon¹ w audiometrii tonalnej oraz
normalizacjê stanu czynnoœciowego ucha potwierdzon¹
uzyskaniem tympanogramu typu A. Natomiast u chorych
z OMS i z niedos³uchem stopnia œredniego (powy¿ej 30 dB)
nie uzyskano poprawy i za³o¿ono u nich dreny wentylacyjne
oraz kontynuowano podawanie preparatów mukolitycznych.
W niniejszej pracy poprawê u 100% dzieci zaobserwowano w badaniu kontrolnym wykonanym miesi¹c po zakoñczeniu terapii, ale tylko w przypadku jednostronnego OMS.
Bezpoœrednio po zakoñczeniu leczenia, jak równie¿ w odleg³ym okresie obserwacji, zarówno w przypadku jednostronnego jak i obustronnego OMS, ust¹pienia p³ynu wysiêkowego
z jamy bêbenkowej jak normalizacjê wyników badañ
audiometrii impedancyjnej uzyskano u wiêkszoœci, ale nie
u wszystkich dzieci z badanej grupy. U tych chorych, u których nie uzyskano ¿adnej poprawy przynajmniej w jednym
uchu, nie stwierdzono jej równie¿ po 3 miesi¹cach od zakoñczenia terapii. Dzieci te zakwalifikowano do drena¿u jamy
bêbenkowej. U czêœci z nich zaobserwowano wzrost wielkoœci migda³ka gard³owego i jednoczasowo wykonano adenotomiê. Badania Markowskiej i wsp. [2003] potwierdzaj¹
skutecznoœæ vibroaerozoli jako drogi podawania leków w le-
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czeniu dysfunkcji tr¹bek s³uchowych. Passali i Zavattini
[Szmeja (i in.) 1997] oceniaj¹c przydatnoœæ mukolityków
(ambroksol) w leczeniu grupy 435 chorych z OMS uzyskali
znacz¹ poprawê objawów klinicznych, cofanie siê zmian
w badaniu otoskopowym a w badaniach audiometrycznych
podwy¿szenie progu s³uchowego i normalizacjê krzywych
tympanometrycznych. Wiêkszoœæ autorów podkreœla, ¿e
najlepsze efekty osi¹ga siê we wczesnych postaciach OMS,
natomiast w stanach znacznego zaawansowania choroby
mukolityk jedynie wspomaga ewakuacjê wydzieliny przez
za³o¿one dreniki wentylacyjne [Zielnik 1995, Virolainen (i in.)
1980; Szyfter (i in.) 1999; Szmeja (i in.) 1997].

Wnioski
1. Zastosowanie preparatów mukolitycznych podawanych przy pomocy wibroaerozoli jest metod¹ skuteczn¹
i mo¿e stanowiæ uzupe³nienie lub alternatywê w leczeniu
OMS u dzieci.
2. Skutecznoœæ leczenia OMS przy zastosowaniu preparatów mukolitycznych w postaci wibroaerozoli jest ró¿na
u dzieci z jednostronnym i obustronnym OMS i jest znacznie
lepsza w przypadku jednostronnego wysiêkowego zapalenia
ucha.
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