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ZAPALENIE UCHA 
ŚRODKOWEGO
Chwila nieuwagi podczas przezię-
bienia czy spadku odporności może 
doprowadzić do zapalenia ucha, 
które jest częstym powikłaniem po 
niewyleczonej infekcji wirusowej, 
grzybiczej czy bakteryjnej. 

Ucho, jako narząd słuchu, nie jest 
wcale tak proste w budowie jak 
może nam się wydawać. Część, do 
której mamy łatwy dostęp nazywa-
na jest uchem zewnętrznym. Składa 
się ono z małżowiny usznej i prze-
wodu słuchowego zewnętrznego, 
który prowadzi aż do błony bęben-
kowej. Małżowina uszna ma za za-
danie zbierać fale dźwiękowe i kie-
rować je do przewodu słuchowego, 
który to doprowadza fale głębiej. 
Pokryty jest on włoskami wydziela-
jącymi substancje woskowe, które 
zabezpieczają ucho przed wnika-
niem zanieczyszczeń. Nadmierne 
nagromadzenie wosku może do-
prowadzić do zatkania ucha i ogra-
niczenia słuchu. Stąd też higiena 
ucha zewnętrznego jest bardzo 
ważna. NALEŻY PAMIĘTAĆ, ABY NIE 
CZYŚCIĆ UCHA PATYCZKAMI HIGIE-
NICZNYMI, PONIEWAŻ MOŻEMY 
DOPROWADZIĆ DO PRZEPCHNIĘCIA 
ZGROMADZONEJ WYDZIELINY aż do 
końca przewodu słuchowego i do 
jeszcze poważniejszego zatkania ka-
nału. W aptekach dostępne są prepa-
raty zawierające oleje lub też aktywny 
tlen, które pomagają rozpuścić wosk 
i usunąć go z przewodu słuchowego.

Kolejną częścią narządu słuchu jest 
ucho środkowe. Jest to niewielka 
przestrzeń w czaszce, która wypeł-
niona jest powietrzem. Ucho środ-
kowe ma za zadanie wzmocnić syg-
nał dźwiękowy i przeprowadzić go 
do ucha wewnętrznego. W skład 
ucha środkowego wchodzi: błona 
bębenkowa, jama bębenkowa, trzy 
kosteczki słuchowe oraz trąbka 
słuchowa - tzw. trąbka Eustachiu-
sza.

Najbardziej skomplikowaną częś-
cią narządu słuchu jest ucho we-
wnętrzne. Składa się ono ze ślima-
ka, trzech kanałów półkolistnych 
oraz nerwu słuchowego. To właś-
nie ślimak, nazwany w ten spo-
sób ze względu na swój wygląd 
przypominający zwiniętą musz-
lę ślimaka, odpowiada za słuch. 
W uchu wewnętrznym znajduje się 
również błędnik będący narządem 
równowagi.

Kiedy mówimy o stanie zapalnym 
ucha, zazwyczaj mamy na my-
śli zapalenie ucha środkowego.  
NAJCZĘŚCIEJ NA TĘ CHOROBĘ ZA-
PADAJĄ DZIECI. U starszych dzieci 
ryzyko zachorowania maleje. Łatwiej 
jest także przewidzieć potencjalne za-
chorowanie, ponieważ często zapale-
nie ucha jest powikłaniem po infekcji 
górnych dróg oddechowych.

Główną przyczyną tak częstych in-
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fekcji ucha środkowego u dzieci jest 
anatomia. U małych dzieci trąbka 
słuchowa przebiega poziomo, jest 
szeroka i krótka. Łączy ona jamę 
bębenkową z gardłem, skąd do 
ucha mogą przenikać bakterie i wi-
rusy. Stąd też około 90% WSZYST-
KICH STANÓW ZAPALNYCH UCHA 
ŚRODKOWEGO POPRZEDZANA JEST 
INFEKCJĄ GÓRNYCH DRÓG ODDE-
CHOWYCH. Winą za nawracające 

stany zapalne ucha u dzieci może-
my również obarczyć niewykształ-
cony w pełni układ immunologicz-
ny. Dopiero po ukończeniu siedmiu 
lat infekcje ucha zdarzają się rza-
dziej. Wśród innych czynników ryzy-
ka infekcji ucha środkowego może-
my wymienić: narażenie dziecka na 
dym papierosowy, który podrażnia 
śluzówkę gardła i nosa, przewlekłe 
zapalenie zatok, choroby zakaźne 

typu odra, ospa, alergie, które do-
prowadzają do niedrożności trąbki 
słuchowej powodując obrzęk błony 
śluzowej ucha, przerost migdałków 
skutkujący zamknięciem ujścia trąb-
ki słuchowej oraz nieprawidłowości 
w budowie anatomicznej podnie-
bienia.

Za zapalenie ucha środkowego 
w 70% odpowiadają prze-
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de wszystkim bakterie Streptococus 
pneumoniae i Haemophilus influenze, 
które są również przyczyną stanów 
zapalnych gardła i krtani. Szacuje 
się, że tylko 30% wszystkich infek-
cji ucha środkowego spowodowa-
nych jest wirusami np. wirusem 
grypy. W zainfekowanym uchu 
dochodzi do przerostu błony ślu-
zowej wyścielającej trąbkę słucho-
wą co ostatecznie upośledza jej 
drożność. Dochodzi do zaburzenia 
ciśnienia wewnętrznego ucha co 
skutkuje obrzękiem błony bęben-
kowej i wzmożeniem wydzielania 
śluzu. Nagromadzony śluz, który nie 
ma możliwości wypłynąć z powodu 
zamknięcia trąbki słuchowej, osta-
tecznie może się wydostać przez 
błonę bębenkową doprowadzając 
do jej pęknięcia. Wówczas z ucha 
zaczyna sączyć się wydzielina.

DOMINUJĄCYM OBJAWEM W IN-
FEKCJI UCHA ŚRODKOWEGO JEST 
BÓL, KTÓRY NASILA SIĘ W POZYCJI 
LEŻĄCEJ. Ból przemija dopiero pod-
czas pojawienia się wysięku, ponie-
waż dochodzi do perforacji błony 
bębenkowej i wyrównania ciśnie-
nia w uchu. Podczas infekcji mogą 
pojawić się także: wysoka gorącz-
ka, wymioty czy uczucie pełności 
w uchu. Dziecko może uskarżać się 
na pogorszenie słuchu. Pacjenci są 
niespokojni i mają problem z zasy-
pianiem.

Ostre zapalenie ucha u dziecka ob-
jawia się przede wszystkim wysoką 
gorączką, wymiotami czy nawet 
biegunką oraz bardzo silnym bólem 
ucha. W przypadku zaobserwowania 
takich objawów u swojego dziecka 
nie można zwlekać i trzeba natych-

miast skontaktować się z lekarzem. 
Należy także pamiętać o podaniu 
dziecku leku przeciwgorączkowego.

Jeśli nasze potomstwo przechodzi 
infekcje łagodnie, nie ma tendencji 
do nawrotów zapalenia, a także nie 
jest narażone na inne czynniki ryzy-
ka, wizytę lekarską można odłożyć 
do następnego dnia podając dzie-
cku przez ten czas środki przeciw-
bólowe. Łagodny przebieg infekcji 
leczy się podając naprzemiennie 
leki przeciwbólowe i przeciwgorącz-
kowe (ibuprofen na zmianę z para-
cetamolem lub też sam ibuprofen 
co 6-8h albo paracetamol co 4h). 
Jeśli w przeciągu 24-48h nie nastąpi 
poprawa lekarz decyduje o włącze-
niu antybiotyku. Po kurację antybio-
tykową lekarz zazwyczaj sięga także 
w przypadku, gdy chore dziecko ma 
mniej niż pół roku, gorączka utrzy-
muje się długo i jest bardzo wysoka, 
pojawia się wyciek z ucha lub też 
dochodzi do obustronnego zapale-
nia ucha.

Czasami, w ostrym zapaleniu ucha 
potrzebne jest przeprowadzenie 
zabiegu paracentezy - czyli nacię-
cia błony bębenkowej umożliwiając 
tym samym wyciek nagromadzone-
go śluzu. Zabieg przynosi natych-
miastową ulgę w bólu. Dodatkowo 
podczas zabiegu pobierany jest 
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Szacuje się, że 65% dzieci choruje  
na zapalenie ucha środkowego 

w ciągu pierwszych dwóch  
lat życia przynajmniej raz,  

a około 30% więcej niż 3 razy.
www. poradnikzdrowie.pl
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materiał do badania bakteriolo-
gicznego. Pęknięta błona z czasem 
regeneruje się i odrasta. Należy pa-
miętać, aby podczas leczenia wysię-
ku z ucha odpowiednio korzystać 
z przepisanych przez laryngologa 
kropli dousznych oraz dbać o higie-
nę uszu i systematycznie zmieniać 
opatrunki.

PAMIĘTAJMY, ŻE NIE JESTEŚMY 
W STANIE SAMI ZDIAGNOZOWAĆ 
INFEKCJI UCHA ŚRODKOWEGO. DO-
PIERO PROFESJONALNE BADANIE 
OTOSKOPOWE UCHA PRZEPROWA-
DZONE PRZEZ OTOLARYNGOLOGA 
MOŻE NAM JASNO PRZEDSTAWIĆ 
CO SIĘ DZIEJE WEWNĄTRZ UCHA. 
Badanie otoskopowe polega na zaj-
rzeniu w głąb ucha zewnętrznego, 
aż do błony bębenkowej, poprzez 

specjalny wziernik i obejrzeniu 
dzięki temu błony śluzowej ucha 
pod kątem potencjalnego rozrostu 
i obrzęku. Niestety nie ma jasno 
określonego sposobu na uniknięcie 
infekcji ucha środkowego. Przede 
wszystkim musimy odpowiednio 
dbać o higienę uszu, a także staran-
nie leczyć wszystkie infekcje w ob-
rębie gardła i nosa.

Leczenie ostrej infekcji ucha środko-
wego może trwać nawet do 3 tygo-
dni. Po zakończonej kuracji należy 
ponownie udać się do laryngologa, 
aby upewnić się, że infekcja została 
całkowicie wyleczona, a także skon-
trolować czy nie doszło podczas niej 
do uszczerbku słuchu. Stan zapalny 
ucha środkowego nie wyleczony do 
końca może bowiem przekształcić 

się w przewlekłą, nawracającą in-
fekcję. Innym powikłaniem choroby 
może być porażenie obwodowe-
go nerwu twarzowego. Może także 
dojść do zapalenia ucha wewnętrz-
nego i niedosłuchu.

Uszy to bardzo delikatne i wrażli-
we narządy. Należy pamiętać, aby 
odpowiednio o nie dbać poprzez 
higienę zewnętrzną jak i dbałość 
o prawidłowe funkcjonowanie gór-
nych dróg oddechowych - zatok, 
nosa, gardła i krtani. Pamiętajmy, że 
każdy niepokojący objaw zaburze-
nia słuchu, czy bólu ucha powinien 
być skonsultowany z lekarzem spe-
cjalistą.
 

Katarzyna Kowal
Pracownik Apteki Niezapominajka
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