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Diagnostyka i sposoby postêpowania leczniczego w przypadku  prze-
tok ucha wewnêtrznego, czyli przetok b³êdnikowych i przych³onki, s¹ nadal
Ÿród³em licznych w¹tpliwoœci i kontrowersji. Przetoki b³êdnikowe stanowi¹
powa¿ny problem w leczeniu przewlek³ego zapalenia ucha œrodkowego.
Wi¹¿¹ siê one z mo¿liwoœci¹ wyst¹pienia ca³kowitej g³uchoty ju¿ w czasie
zabiegu operacyjnego lub bezpoœrednio po nim. Ze wzglêdu na trudnoœci
diagnostyczne czêstoœæ podawanych w piœmiennictwie przetok jest niedo-
szacowana. Z punktu widzenia otochirurga stanowi¹ istotny czynnik decy-
duj¹cy o niepowodzeniach w operacyjnym leczeniu otosklerozy. Poni¿sze
opracowanie jest prób¹ przedstawienia pogl¹dów na diagnostykê i terapiê
przetok ucha wewnêtrznego zespo³u Kliniki Otiatrii Uniwersytetu Medyczne-
go w £odzi.
Otorynolaryngologia, 2005, 4(1), 19-23
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Diagnosing and treatment of the inner ear fistulas are still very contro-
versial issues. The labyrinthine fistulas represent a serious problem in the
treatment of chronic otitis media, possibly resulting in complete hearing loss
already during the surgery or immediately afterwards. Due to diagnostic
problems, the prevalence of perilymphatic fistulas reported in the literature is
underestimated. From the otosurgical point of view, the perilymphatic fistu-
las are an important factor in the postoperative failures during the surgical
treatment of otosclerosis. This paper reports the diagnostic and therapeuti-
cal algorithms used at the Otosurgery Department, Medical University of
Lodz, Poland.
Otorynolaryngologia, 2005, 4(1), 19-23

Key words: Key words: Key words: Key words: Key words: labyrinthine fistulas, perilymphatic fistulas, chronic otitis media,
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Diagnostyka i sposoby postêpowania leczniczego
w przypadku przetok ucha wewnêtrznego, czyli prze-
tok b³êdnikowych i przych³onki, s¹ nadal Ÿród³em licz-
nych w¹tpliwoœci i kontrowersji (ryc. 1).

Przetoki b³êdnikowe stanowi¹ powa¿ny problem
w leczeniu przewlek³ego zapalenia ucha œrodkowego
[1-4]. Wi¹¿e siê to z mo¿liwoœci¹ wyst¹pienia ca³kowi-
tej g³uchoty ju¿ w czasie zabiegu operacyjnego lub bez-
poœrednio po nim. Czêstoœæ wystêpowania przetok b³êd-
nikowych waha siê od 5-10% chorych operowanych z po-
wodu perlakowego zapalenia ucha œrodkowego [5,6].

Z kolei przetoki przych³onki, z punktu widzenia
otochirurga, stanowi¹ istotny czynnik decyduj¹cy o wy-
stêpowaniu niepowodzeñ w operacyjnym leczeniu oto-
sklerozy [7,8]. Z powodu trudnoœci diagnostycznych
spotyka siê je czêœciej ni¿ mo¿na przypuszczaæ.

Poni¿sze opracowanie jest prób¹ przedstawienia po-
gl¹dów na diagnostykê i terapiê przetok ucha wewnêtrz-
nego zespo³u Kliniki Otiatrii Akademii Medycznej
w £odzi.

Ryc. 1. Algorytm postêpowania w przetokach ucha wewnêtrznego
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PRZETOKI B£ÊDNIKOWE

Przetoka b³êdnikowa jest to ubytek kostny masywu
b³êdnika powoduj¹cy bezpoœredni¹ stycznoœæ torebki
perlaka lub ziarniny z b³on¹ wewnêtrzn¹ b³êdnika kost-
nego lub œcian¹ b³êdnika b³oniastego.

Ze wzglêdu na etiologiê przetoki b³êdnikowe dziel¹
siê na: przewlek³e perlakowe zapalenie ucha œrodkowe-
go, przewlek³e zapalenie ucha œrodkowego z ziarnin¹,
jatrogenne, pourazowe.

Przyczyn¹ powstawania ubytków w kana³ach pó³ko-
listych jest bezpoœredni kontakt macierzy perlaka ze œcian¹
kostn¹ b³êdnika. Uwa¿a siê, ¿e aktywna resorbcja tkanki
kostnej w miejscu jej zetkniêcia z perlakiem zwi¹zana jest
z obecnoœci¹ enzymów osteoklastycznych zawartych w to-
rebce perlaka, a w szczególnoœci w komórkach Langer-
hansa [3,9, 10]. Jednak nie mo¿na te¿ wykluczyæ proce-
sów resorbcji tkanki kostnej spowodowanych przewlek³ym
procesem zapalnym ucha œrodkowego przebiegaj¹cym
z ziarnin¹. Przemawia za tym wystêpowanie przetok b³êd-
nikowych w uszach, w których nie stwierdzono obecnoœci
perlaka [3,6].

Podzia³
Istniej¹ce podzia³y przetok b³êdnikowych oparte s¹

na lokalizacji, stopniu zniszczenia œciany kostnej oraz
ocenie rozmiaru przetoki [2,3,5,6].

Podzia³ przetok ze wzglêdu na lokalizacjê:
- kana³ pó³kolisty boczny,
- kana³ pó³kolisty górny,
- kana³ pó³kolisty boczny i przedsionek,
- kana³ pó³kolisty boczny, górny i przedsionek,
- okolica okienka przedsionka (oko³ostrzemi¹czkowa),
- okolica okienka œlimaka (oko³o-wtórnej b³ony bêben-

kowej).
Podzia³ przetok ze wzglêdu na stopieñ zaawanso-

wania zmian destrukcyjnych œciany kostnej masywu b³êd-
nika:
- Typ 1 – zniszczeniu ulega okostna z warstw¹ œrod-

kow¹, a pozostaje nienaruszona warstwa wewnêtrzna
– zbudowana z w³óknistej istoty zbitej o pod³u¿nym
przebiegu w³ókien – tzw. „blue line” (ryc. 2);

- Typ 2 – zniszczenie warstwy wewnêtrznej b³êdnika
kostnego – bezpoœrednia stycznoœæ torebki perlaka
z przestrzeni¹ przych³onki (ryc. 3);

- Typ 3 – nastêpstwo przetoki typu 2 – zniszczenie
œciany przewodu pó³kolistego z wnikniêciem torebki
perlaka do przestrzeni œródch³onki (ryc. 4).
Podzia³ przetok ze wzglêdu na rozmiar zmian de-

strukcyjnych œciany kostnej masywu b³êdnika:
- przetoki ma³e – œrednica nie przekracza 1 mm,
- przetoki œrednie – ubytki kostne od 1 do 2 mm,
- przetoki du¿e – powy¿ej 2 mm.

Ryc. 2. Przetoka b³êdnikowa typu 1
1. Masy perlaka lub ziarniny
2. Warstwa zewnêtrzna –okostnowa
3. Warstwa œrodkowa
4. Warstwa wewnêtrzna
5. Przestrzeñ przych³onki
6. B³êdnik b³oniasty

Ryc. 3. Przetoka b³êdnikowa typu 2
1. Masy perlaka lub ziarniny
2. Warstwa zewnêtrzna –okostnowa
3. Warstwa œrodkowa
4. Warstwa wewnêtrzna
5. Przestrzeñ przych³onki
6. B³êdnik b³oniasty

Ryc. 4. Przetoka b³êdnikowa typu 3
1. Masy perlaka lub ziarniny
2. Warstwa zewnêtrzna –okostnowa
3. Warstwa œrodkowa
4. Warstwa wewnêtrzna
5. Przestrzeñ przych³onki
6. B³êdnik b³oniasty
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Objawy i diagnostyka
Typowe objawy przetoki b³êdnikowej to:

- d³ugotrwa³y wyciek z ucha cuchn¹cej treœci ropnej,
- zawroty g³owy,
- zaburzenia równowagi,
- oczopl¹s,
- postêpuj¹ce odbiorcze uszkodzenie s³uchu.

Dla rozpoznania choroby istotne s¹:
• badania dodatkowe

a. próba przetokowa (dodatnia w 22-72% przypadków),
b. zawroty g³owy i oczopl¹s podczas badania otosko-

powego lub toalety jamy bêbenkowej,
c. audiometria tonalna,
d. badanie ENG bez prób kalorycznych (samoistny

oczopl¹s – oczy otwarte/zamkniête, test œledzenia
wahad³a, testy optokinetyczne),

e. tomografia komputerowa piramidy koœci skronio-
wej,

f. rezonans magnetyczny ucha œrodkowego i we-
wnêtrznego,

• ocena œródoperacyjna
a. ocena wynios³oœci kana³u pó³kolistego bocznego,
b. identyfikacja przebiegu nerwu twarzowego w czêœci

bêbenkowej i sutkowatej – ocena stopnia destruk-
cji œciany przedsionka i okolicy okienek,

c. ocena okolicy kana³u pó³kolistego górnego,
d. próba oceny ruchomoœci œcian przetoki po uciœniê-

ciu podstawy strzemi¹czka.

Postêpowanie lecznicze
Postêpowanie lecznicze zale¿y od umiejscowienia

i rozleg³oœci przetoki [1,2,5,6,9,10]. Z tego wzglêdu naj-
bardziej przydatnym w praktyce otochirurgicznej jest
podzia³ uwzglêdniaj¹cy stopieñ zaawansowania destruk-
cji œciany kostnej masywu b³êdnika (ryc. 5, 6).

Typ 1 – tympanoplastyka zamkniêta:
a. mo¿liwoœæ usuniêcia perlaka z torebk¹ bez uszko-

dzenia b³êdnika b³oniastego,
b. ucisk na podstawê strzemi¹czka nie powoduje od-

kszta³cenia œciany okolicy przetoki;
Typ 2 – operacja radykalna zmodyfikowana:

a. ucisk podstawy strzemi¹czka wywo³uje ruchomoœæ
œciany okolicy przetoki,

b. pozostawienie torebki perlaka w okolicy œwiat³a
przetoki,

c. w dalszym etapie zabiegu zabezpieczenie okolicy
œwiat³a przetoki powiêzi¹ m. skroniowego lub
ochrzêstn¹ skrawka;

Typ 3 – operacja radykalna:
a. usuniêcie perlaka wraz z torebk¹ z przestrzeni ucha

wewnêtrznego, co zapobiega jego wznowom,
b. wype³nienie przetoki proszkiem kostnym z dodat-

kiem kleju fibrynowego.
Zabieg ten mo¿e byæ przyczyn¹ ca³kowitego wy³¹czenia
czynnoœci ucha wewnêtrznego.

PRZETOKI PRZYCH£ONKI

Przetoka przych³onki jest to po³¹czenie przestrzeni
przych³onki z jam¹ bêbenkow¹ spowodowane przerwa-
niem ci¹g³oœci wtórnej b³ony bêbenkowej lub ubytkiem
w p³ytce strzemi¹czka.

Ryc. 6. Algorytm leczenia operacyjnego przetok b³êdnikowych
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Ryc. 5. Algorytm postêpowania diagnostycznego w przetokach b³êdnikowych
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Leczenie operacyjne

dodatnie
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Ze wzglêdu na etiologiê przetoki przych³onki dziel¹
siê na:
- pourazowe

a. uraz koœci skroniowej (ze z³amaniem lub bez z³a-
mania)

b. uraz ciœnieniowy
c. erozja struktury kostnej (perlak, nowotwory k. skro-

niowej)
- jatrogenne – niedostateczne zamkniêcie ubytku po

stapedektomii
- wrodzone
- idiopatyczne

Ze wzglêdu na trudnoœci diagnostyczne brak wiarygod-
nych danych dotycz¹cych czêstoœci wystêpowania prze-
tok przych³onki [8, 11-13].

Wiêkszoœæ autorów uwa¿a, ¿e przyczyn¹ jest gwa³-
towny wzrost ciœnienia p³ynu mózgowo-rdzeniowego
spowodowany dŸwiganiem, kaszlem, kichaniem, urazem
ciœnieniowym [8, 13, 14].

Objawy i diagnostyka
Typowe objawy przetoki przych³onki to:

- napadowe zawroty g³owy,
- fluktuacja s³uchu,
- postêpuj¹ce upoœledzenie s³uchu o charakterze œli-

makowym,
- szumy uszne,
- uczucie pe³noœci w uchu.

Praktycznie jedynym zabiegiem diagnostycznym
potwierdzaj¹cym obecnoœæ przetoki jest tympanotomia
zwiadowcza [11-13]. Test przetokowy w wielu przy-
padkach jest fa³szywie ujemny.

Dla rozpoznania choroby istotne s¹:
- starannie zebrany wywiad z nastêpuj¹cymi badania-

mi dodatkowymi (ryc. 7):
a. próba przetokowa
b. audiometria tonalna
c. badanie ENG + próby kaloryczne
d. tomografia komputerowa piramidy koœci skroniowej
e. rezonans magnetyczny ucha œrodkowego i we-

wnêtrznego
- szczególnie wa¿n¹ rolê odgrywa diagnostyka ró¿ni-

cowa obejmuj¹ca przede wszystkim:
a. choroba Menière‘a (wodniak b³êdnika)
b. upoœledzenie s³uchu o pod³o¿u immunologicznym
c. guzy OUN
d. niedos³uchy pourazowe
e. powik³ania po zabiegach otochirurgicznych
f. choroby naczyniowe
g. neuroinfekcje
h. choroby neurologiczne (stwardnienie rozsiane)

- ocena œródoperacyjna
a. ocena okolicy niszy okienka przedsionka (owalnego)
b. ocena okolicy niszy okienka œlimaka (okr¹g³ego)

Postêpowanie lecznicze
W postêpowaniu leczniczym istotne s¹:

- leczenie zachowawcze
a. re¿im ³ó¿kowy
b. leki sedatywne
c. diuretyki
W przypadku nieustêpowania objawów przez 5-7

dni nale¿y rozwa¿yæ podjêcie leczenia chirurgicznego.
- leczenie chirurgiczne – tympanotomia zwiadowcza:

a. obecnoœæ przezroczystego p³ynu w okolicy niszy
okienka okr¹g³ego, który nap³ywa po odessaniu

b. uszczelnienie przetoki – najczêœciej u¿ywane ma-
teria³y (powiêŸ, tkanka t³uszczowa, okostna)

c. zabieg zwi¹zany z ryzykiem pog³êbienia odbior-
czego upoœledzenia s³uchu

PODSUMOWANIE

W leczeniu przetok b³êdnikowych nale¿y braæ pod
uwagê dwa problemy. Pierwszy to wybór metody ope-
racyjnej. Drugim problemem jest podjêcie decyzji o po-
zostawieniu lub usuniêciu torebki perlaka znad przeto-
ki b³êdnikowej.

Jeœli destrukcja tkanki kostnej jest powierzchowna
(typ 1), dotyczy okostnej zewnêtrznej i czêœciowo koœci
w³aœciwej objawiaj¹cy siê wytworzeniem tzw. „blue line”
to usuniêcie macierzy perlaka jest mo¿liwe, poniewa¿
nie prowadzi do otwarcia przestrzeni przych³onkowej
i ewentualnego zniszczenia œciany b³êdnika b³oniastego.

Ryc. 7. Algorytm postêpowania w przetokach przych³onki

Ust0 �����
dolegliwo3"�

w0� /���

TK, RM ko3"�	'��������$
i ucha wewn������&�

Badanie
otolaryngologiczne

Wywiad

Próba przetokowa
Audiometria tonalna

ENG z próbami kalorycznymi

Podejrzenie przetoki przych�����

dodatnie

Tympanotomia zwiadowcza

Ocena okolicy niszy okienka
owalnego i okr0&��&�

Leczenie zachowawcze

Uszczelnienie przetoki przy u7!"�.=
powi���8	������	��.'�"����$8

okostnej

Brak poprawy

Wyklucz:
- chorob�	Meniere`a
- upo3/�������	'�."#.

o pod��7.	�22.��-
logicznym

- guzy OUN
- niedos�."#!

pourazowe
- powik�����	 �	�����-

gach otochirurgicz-
nych

- choroby naczyniowe
- neuroinfekcje
- stwardnienie rozsiane

��������	���
�������	��������������������������������������
����
������

�����������
�����	���������������	��������	��������	������
�������������



23Durko M.: Przetoki ucha wewnêtrznego – diagnostyka i leczenie

Je¿eli ubytek œciany b³êdnika kostnego obejmuje
okostn¹ wewnêtrzn¹ i torebka perlaka bezpoœrednio ma
kontakt z przestrzeni¹ przych³onkow¹ (typ 2), nale¿y
wówczas zastanowiæ siê nad pozostawieniem macierzy
perlaka nad przetok¹. W oparciu o nasze doœwiadcze-
nia, w przypadku stwierdzenia przetoki b³êdnikowej typu
2 wskazane jest wykonanie operacji radykalnej zmody-
fikowanej. W tego typu zabiegach jest zapewniony sze-
roki dostêp do zachy³ka nadbêbenkowego i okolicy ka-
na³u pó³kolistego bocznego. Umo¿liwia to ocenê rozle-
g³oœci przetoki oraz jej umiejscowienia.

W przypadku zniszczenia struktury kostnej b³êd-
nika (typ 3), obejmuj¹cego nie tylko kana³y pó³koliste
ale równie¿ okolicê przedsionka, z towarzysz¹cym g³ê-
bokim upoœledzeniem s³uchu lub ca³kowit¹ g³uchot¹ ope-

Piœmiennictwo
1. Davis RE. Diagnosis and management of perilymph fistula: the

University of North Carolina approach. Am J Otol 1992; 13: 85.
2. Durko T, Durko M. Operacja radykalna zmodyfikowana w

chirurgicznym leczeniu zaburzeñ s³uchu. Otolaryng Pol 1999;
53(Supl. 30): 194.

3. Durko T, Latkowski B, Gryczyñski M. Przetoki b³êdnikowe
postêpowanie i leczenie. Otolaryng Pol 1999; 53(Supl. 30): 403.

4. Durko T. Chirurgiczne leczenie przewlek³ego zapalenia ucha
œrodkowego – rozwa¿ania nad optymalnym wyborem metody
operacyjnej. Otolaryng Pol 1999; 53(Supl. 30): 398.

5. Gersdorff MC, Nouwen J, Decat M i wsp. Labyrinthine fistula
after cholesteatomatous chronic otitis media. Am J Otol 2000;
21(1): 32.

6. House HP. The fistula problem in otosclerosis surgery.
Laryngoscope 1967; 77: 1410.

7. Jang ChH, Merchant SN. Histopatology of labyrinthine fistulae
in chronic otitis media with clinical implications. Am J Otol
1997; 18: 15.

rowanego ucha – nale¿y usun¹æ perlak wraz z torebk¹ co
zapobiega jego ewentualnej wznowie.

W przypadku stwierdzenia, w trakcie zabiegu ope-
racyjnego zapadniêcia œciany kostnej w okolicy kana³u
pó³kolistego bocznego nale¿y oceniæ rozleg³oœci przeto-
ki, wykonuj¹c tzw. zmodyfikowan¹ próbê przetokow¹
polegaj¹c¹ na ocenie ruchomoœci œciany okolicy przetoki
po ucisku na podstawê strzemi¹czka.

Problem leczenia przetok b³êdnikowych pozostaje na-
dal otwarty, budz¹c wiele w¹tpliwoœci zarówno diagnostycz-
nych jak i terapeutycznych. Otochirurg powinien liczyæ
siê z mo¿liwoœci¹ œródoperacyjnego rozpoznania przetok
b³êdnikowych. Równie¿ zbyt radykalne postêpowanie w
usuwaniu torebki perlaka ze zniszczonej okolicy masywu
b³êdnika mo¿e prowadziæ do ca³kowitej g³uchoty.

8. Magliulo G, Terranova G, Varacalli S, Sepe C. Labyrinthine fistula
as a complication of cholesteatoma. Am J Otol 1997; 18: 697.

9. Pullen FW. II: Perilymphatic fistula induced by barotrauma.
Am J Otol 1992; 13: 270.

10. Rizer FM, House JW. Perilymph fistulas: the House Ear Clinic
experience. Otolaryngol Head Neck Surg 1991; 104: 239.

11. Sanna M, Zini C, Gamoletti R. Closed versus open technique in
management of labyrinthitis fistulae. Am J Otol 1988; 9: 470.

12. Schuknecht HF, Witt RL. Suppressed sneezing as a cause of
hearing loss and vertigo. Am J Otol 1985; 6: 468.

13. Shea JJ. The myth of spontaneous perilymph fistula. Otolaryngol
Head Neck Surg 1992; 107: 613.

14. Sheehy JL, Brackmann DE. Cholesteatoma surgery: management
of the labyrinthine fistula – a report of 97 cases. Laryngoscope
1979; 89: 78.


