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Wprowadzenie.Wprowadzenie.Wprowadzenie.Wprowadzenie.Wprowadzenie. Przewlek³e wysiêkowe zapalenie ucha œrodkowego (PWZU)
jest schorzeniem, w którym dochodzi do gromadzenia siê p³ynu w jamie
bêbenkowej. Nieliczne doniesienia wskazuj¹ na negatywny wp³yw PWZU
na stan funkcjonalny narz¹du równowagi.
Cel.Cel.Cel.Cel.Cel. Celem pracy by³o ustalenie wp³ywu stopnia zaawansowania PWZU oraz
przeprowadzonej liczby drena¿y jam bêbenkowych na wydolnoœæ uk³adu
równowagi u dzieci.
Materia³ i metodyMateria³ i metodyMateria³ i metodyMateria³ i metodyMateria³ i metody..... Analiz¹ objêto 29 dzieci w wieku od 6 do 12 lat z rozpo-
znanym PWZU, które podzielono na dwie grupy w zale¿noœci od stopnia
zaawansowania schorzenia oraz liczby przeprowadzonych drena¿y wentyla-
cyjnych. Do grupy pierwszej (G I) zaliczono 15 dzieci z pierwszym stopniem
zaawansowania PWZU, poddanych po raz pierwszy drena¿owi wentylacyj-
nemu. Grupê drug¹ (G II) stanowi³o 14 dzieci, kwalifikowanych ponownie
do drena¿u z powodu nawrotu choroby; grupê tê podzielono na dwie
podgrupy - z pierwszym i drugim stopniem zaawansowania choroby. U pa-
cjentów wykonano badania audiologiczne oraz statoposturograficzne przed
zabiegiem oraz 4-8 tygodni po zabiegu. Grupê kontroln¹ stanowi³o 15 zdro-
wych dzieci. W ocenie brano pod uwagê pole powierzchni rozwiniêtej oraz
œredni¹ prêdkoœæ wychyleñ œrodka ciê¿koœci cia³a pacjenta.
Wyniki.Wyniki.Wyniki.Wyniki.Wyniki. Przed drena¿em uzyskano wy¿sze wartoœci œrednich parametrów
stabilogramów w obu badanych grupach (G I i G II) w porównaniu z grup¹
kontroln¹. Porównuj¹c stan uk³adu równowagi po 4-8 tygodniach od dre-
na¿u wentylacyjnego obserwowano tendencjê do poprawy analizowanych
parametrów w obu grupach, które jednak dla wiêkszoœci testów pozosta-
wa³y gorsze od parametrów grupy kontrolnej. Przed drena¿em w grupie I
i II stwierdzono zbli¿one wartoœci œrednich parametrów stabilogramów
w wiêkszoœci testów. Poprawa parametrów po drena¿u by³a najwiêksza
w grupie II dzieci z drugim stopniem zawansowania choroby.
Wnioski.Wnioski.Wnioski.Wnioski.Wnioski. Obecnoœæ wysiêku w przebiegu PWZU ma negatywny wp³yw na
stan czynnoœciowy uk³adu równowagi, uzale¿niony miêdzy innymi od czasu
trwania schorzenia.

S³owa kluczowe:S³owa kluczowe:S³owa kluczowe:S³owa kluczowe:S³owa kluczowe: stabilogramy, drena¿ wentylacyjny, pole powierzchni
rozwiniêtej

Introduction.Introduction.Introduction.Introduction.Introduction. Otitis media with effusion (OME) is characterised by an accu-
mulation of fluid in the middle ear. A few studies indicate adverse effects of
OME on the balance system.
Aim.Aim.Aim.Aim.Aim. The aim of the study was to assess the effect of OME stage and the
number of applied drainages on the performance of balance system in
children.
Materials and methods.Materials and methods.Materials and methods.Materials and methods.Materials and methods. Twenty nine patients with OME (6-12 years old)
were divided into two groups, depending on the stage of the disease and
the number of effected drainages. Group I comprised 15 children undergo-
ing the drainage for the first time. Group II included 14 children with
recurrent incidents of OME and drainages, this group was divided into two
subgroups depending on the stage (I° or II°) of the disease. Audiologic
assessment and static posturography - were performed before drainage and
4-8 weeks after drainage in all patients. The control group consisted of
15 healthy children. Parameters including the sway area and mean value of
sway velocity of center of gravity.
Results.Results.Results.Results.Results. Before drainage the stabilogram parameters were elevated in both
groups of children with OME as compared to the control group. After 4-8
weeks, the stabilogram parameters tended to improve in study groups (G I
and G II), although they were still worse than in the control group. The
mean values of the stabilogram from the majority of the tests before the
drainage procedure were similar in the group G I and G II. The most
significant improvement of stabilogram parameters in all the tests was obse-
rved after drainage in the group II and the stage II°.
Conclusion.Conclusion.Conclusion.Conclusion.Conclusion. Persistent fluid secretion in the middle ear in children with OME
along with the duration of the disease negatively affect balance system
function.
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WSTÊP

Przewlek³e wysiêkowe zapalenie ucha œrodkowego
(PWZU) jest jednym z najczêstszych schorzeñ laryn-
gologicznych wieku dzieciêcego, w którym na skutek
upoœledzenia funkcji wentylacyjnej tr¹bki s³uchowej,
przy braku cech ostrej infekcji, dochodzi do wytwarza-
nia i gromadzenia siê p³ynu w jamie bêbenkowej.
W przypadkach leczonych nieprawid³owo zalegaj¹cy wy-
siêk mo¿e prowadziæ do postêpuj¹cego i trwa³ego upoœle-
dzenia s³uchu o typie przewodzeniowym oraz trwa³ych
zmian w obrêbie b³ony bêbenkowej. Ze wzglêdu na z³o-
¿on¹ etiopatogenezê oraz postêpuj¹cy charakter, choroba
stanowi istotny problem zdrowotny.

W niektórych postaciach PWZU wystêpuje niedo-
s³uch przewodzeniowo-odbiorczy [1]. W piœmiennic-
twie istniej¹ równie¿ nieliczne doniesienia na temat ne-
gatywnego wp³ywu wysiêku na stan funkcjonalny na-
rz¹du równowagi [2-12], podnosi siê tak¿e wi¹¿¹cy siê
z tym problem prawid³owego rozwoju motorycznego
i spo³ecznego dziecka [7,8,13,14].

Celem przeprowadzonych badañ by³o ustalenie wp³y-
wu stopnia zaawansowania PWZU oraz przeprowadzo-
nej liczby drena¿y jam bêbenkowych na wydolnoœæ uk³a-
du równowagi u dzieci w oparciu o ocenê odruchów
przedsionkowo-rdzeniowych.

PACJENCI I METODY

Pacjenci
Analiz¹ objêto 29 dzieci w wieku od 6 do 12 lat

(œrednia wieku 8,3 lat), w tym 9 dziewczynek i 20 ch³op-
ców z rozpoznanym PWZU, leczonych w tutejszej Kli-
nice drena¿em jam bêbenkowych.

U ka¿dego dziecka zebrano wywiad dotycz¹cy scho-
rzenia podstawowego, chorób przebytych w obrêbie na-
rz¹dów laryngologicznych, ze szczególnym uwzglêdnie-
niem ucha œrodkowego, a tak¿e ewentualnych zawrotów
g³owy lub zaburzeñ równowagi. U wszystkich dzieci
przeprowadzono przedmiotowe badanie laryngologicz-
ne, w tym otomikroskopowe, zwracaj¹c uwagê na stan
b³ony bêbenkowej. W ka¿dym przypadku wykonano
audiogram i tympanometriê oraz badanie odruchów
przedsionkowo-rdzeniowych – statoposturografê
w dwóch punktach czasowych: na dzieñ przed zabie-
giem oraz 1-2 miesiêcy po zabiegu.

W ocenie stopnia zaawansowania PWZU pod uwagê
brano obraz kliniczny, czas trwania schorzenia, obecnoœæ
nawrotów oraz wyniki badania audiometrycznego i tym-
panometrycznego. Kryteria stopnia zaawansowania cho-
roby przyjêto za Gryczyñsk¹ [15]. Za pierwszy stopieñ
zaawansowania schorzenia (I°) uznano obecnoœæ niewiel-
kich zmian otomikroskopowych, w niektórych przypad-
kach z przeœwitywaniem p³ynu i ograniczeniem rucho-
moœci b³ony bêbenkowej oraz niedos³uch przewodzenio-
wy z rezerw¹ œlimaka nie przekraczaj¹c¹ 25 dB. Za drugi

stopieñ zaawansowania (II°) uznano przypadki z nawro-
tami, bardziej nasilonymi zmianami patologicznymi, ³¹cz-
nie ze zmianami retrakcyjnymi w obrêbie czêœci wiotkiej
oraz napiêtej b³ony bêbenkowej, miejscow¹ atrofi¹ oraz
rezerw¹ œlimaka przekraczaj¹c¹ 25-30 dB, czasami ze
wspó³istnieniem komponentu odbiorczego niedos³uchu.

Badane dzieci podzielono na dwie grupy w zale¿no-
œci od stopnia zaawansowania schorzenia oraz liczby prze-
prowadzonych drena¿y wentylacyjnych. Do grupy
pierwszej (G I) zaliczono 15 dzieci, w tym 8 ch³opców
i 7 dziewczynek, w wieku od 6 do 12 lat (œrednia wieku
8,3 lat), z pierwszym stopniem zaawansowania PWZU,
poddanych drena¿owi wentylacyjnemu po raz pierw-
szy. Grupê drug¹ (G II) stanowi³o 14 dzieci, w tym
12 ch³opców i 2 dziewczynki, w wieku od 6 do 12 lat
(œrednia wieku 8,1 lat) ponownie zakwalifikowanych do
drena¿u z powodu nawrotu schorzenia. Dzieci te uprzed-
nio by³y drenowane co najmniej jeden raz. Grupê tê
podzielono na dwie podgrupy: podgrupê z pierwszym
(I°) i z drugim stopniem zaawansowania PWZU (II°).
Do podgrupy z I° zaawansowania zaliczono 5 dzieci,
w tym 2 dziewczynki i 3 ch³opców (œrednia wieku 7,2
lata), a do podgrupy z II° - 9 dzieci, w tym 2 dziew-
czynki i 7 ch³opców (œrednia wieku 8,3 lata).

Grupê kontroln¹ stanowi³o piêtnaœcioro zdrowych
dzieci w wieku od 6 do 16 lat z prawid³owym s³uchem
i nie zg³aszaj¹cych zaburzeñ równowagi lub zawrotów
g³owy.

Statoposturografia
Ocenê odruchów przedsionkowo-rdzeniowych prze-

prowadzono w oparciu o test statokinezjometryczny,
przy u¿yciu posturografu PE 62 MODEL 04.
W sk³ad zestawu wchodz¹:
1. Mikrokomputer IBM Pentium 133 MHz z do-

datkowymi kartami konwertera.
2. Platforma posturograficzna o wymiarach 40x40 cm,

z umieszczonymi czujnikami nacisku, osadzona na
czterech podporach tensometrycznych, rejestruj¹ca
ugiêcia w zakresie +/- 10 cm z dok³adnoœci¹ 0,05
mm.

3. Stymulator wzrokowy bêd¹cy przystawk¹ do mo-
nitora telewizyjnego. Aktualne po³o¿enie rzutu œrod-
ka ciê¿koœci badanego uwidocznione jest na ekranie
bioskopu w postaci ruchomego punktu œwietlnego.
Umo¿liwia to ocenê autokorekcji pozycji cia³a
w stosunku do sta³ego punktu odniesienia na dro-
dze sprzê¿enia zwrotnego.

Równowagê statyczn¹ oceniano wykonuj¹c, trwaj¹ce
po 30 sekund, trzy testy w zestawie: przy oczach otwar-
tych, przy oczach zamkniêtych oraz w warunkach sprzê-
¿enia zwrotnego. Test pierwszy: po umieszczeniu stóp na
platformie posturograficznej, pacjent, maj¹c otwarte oczy,
patrzy prosto przed siebie. Test drugi: stopy badanego
spoczywaj¹ na platformie posturograficznej , oczy
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zamkniête. Test trzeci, tzw. test ze sprzê¿eniem zwrot-
nym, w którym stopy pozostaj¹ na platformie posturo-
graficznej, przy oczach otwartych badany obserwuje
punkt œwietlny, odzwierciedlaj¹cy obecne po³o¿enie
œrodka jego ciê¿koœci. Wykonywanie nieznacznych ru-
chów cia³a umo¿liwia dokonanie autokorekcji obecnego
po³o¿enia.

W ocenie brano pod uwagê: pole powierzchni roz-
winiêtej (mm2) oraz œredni¹ prêdkoœæ (mm/sek) wychy-
leñ œrodka ciê¿koœci cia³a pacjenta. Do obliczeñ staty-
stycznych zastosowano test t-Studenta przyjmuj¹c za
poziom istotnoœci wartoœæ p<0,05.

WYNIKI

W wywiadzie w obu grupach ¿adne z dzieci nie po-
dawa³o zawrotów g³owy ani nie skar¿y³o siê na wystêpo-
wanie zaburzeñ równowagi.

W grupie I w 27 uszach (90%) wykazano tympano-
gram typu B, w 3 uszach (10%) otrzymano tympano-
gram typu C. W badaniu audiometrycznym we wszyst-
kich uszach (100%) stwierdzono niedos³uch przewodze-
niowy, z rezerw¹ œlimakow¹ do 25 dB. W grupie II tym-
panogram typu B zarejestrowano w 100% uszu. Bada-
nie audiometryczne wykaza³o niedos³uch przewodzenio-
wy z rezerw¹ œlimakow¹ do 40-50 dB we wszystkich
uszach w podgrupie I°, podczas gdy w podgrupie II°
w 45% uszu wystepowa³ niedos³uch przewodzeniowy
z komponent¹ odbiorcz¹. Po przeprowadzonym zabie-
gu operacyjnym w G I i I° zaawansowania choroby pa-
rametry s³uchu uleg³y normalizacji, w II° zaawansowa-
nia choroby nast¹pi³a znaczna poprawa s³uchu ze wspó³-
istnieniem komponenty odbiorczej w 45% przypadków.

Dokonuj¹c oceny badañ posturograficznych porów-
nano parametry stabilogramów pomiêdzy badanymi gru-
pami (G I i G II) a grup¹ kontroln¹ przed drena¿em
wentylacyjnym oraz 4-8 tygodni po zabiegu (tab. I i II).
Przed drena¿em uzyskano wy¿sze wartoœci œrednich pa-
rametrów stabilogramów w obu badanych grupach (G I
i G II) w porównaniu z grup¹ kontroln¹ w odniesieniu
do pola powierzchni rozwiniêtej w zakresie wszystkich
testów a w odniesieniu do prêdkoœci wychyleñ k¹towych
- we wszystkich badanych próbach z wyj¹tkiem testu
sprzê¿enia zwrotnego. Istotnie statystycznie ró¿nice wy-
kazano dla grupy pierwszej (G I) w porównaniu z grup¹
kontroln¹ we wszystkich testach odnoœnie pola powierzch-
ni rozwiniêtej oraz w teœcie przy oczach otwartych prêd-
koœci wychyleñ k¹towych, a dla grupy drugiej (G II) pod-
grupy z drugim stopniem zaawansowania PWZU (II°)
w testach przy oczach otwartych i zamkniêtych odnoœnie
pola powierzchni rozwiniêtej oraz we wszystkich testach
prêdkoœci wychyleñ k¹towych (tab. I).

Porównuj¹c stan uk³adu równowagi po 4 do 8 tygo-
dniach od drena¿u wentylacyjnego zaobserwowano
znaczn¹ tendencjê do poprawy wiêkszoœci analizowanych
parametrów w obu grupach, które pozostawa³y jednak

Tabela I. Œrednie wartoœci parametrów i istotnoœæ ró¿nic przed zabiegiem
drena¿u w badanych grupach G I i G II w stosunku do grupy kontrolnej

Pole powierzchni Prêdkoœæ wychyleñ
rozwiniêtej k¹towych

Liczba (mm2) (mm/sek)

dzieci O-O O-Z S-Z O-O O-Z S-Z

Kontrola 15 455 685 548 9,2 12,7 12,5

GI 15 572,2* 1217,8* 725* 10,6* 15,2 12,2

GII  I° 5 565,4 850,6 850,6 10,8 15,8 11,2

      II° 9 1124* 1321* 669 14,8* 17,9* 9,7*

* p< 0,05
O-O - oczy otwarte; O-Z - oczy zamkniête; S-Z - sprzê¿enie zwrotne
L - liczba pacjentów; G I - grupa pierwsza; G II - grupa druga;
I° - pierwszy stopieñ zaawansowania PWZU;
II° - drugi stopieñ zaawansowania PWZU

Tabela II. Œrednie wartoœci parametrów i istotnoœæ ró¿nic po zabiegu
drena¿u w badanych grupach G I i G II w stosunku do grupy kontrolnej

Pole powierzchni Prêdkoœæ wychyleñ
rozwiniêtej k¹towych

Liczba (mm2) (mm/sek)

dzieci O-O O-Z S-Z O-O O-Z S-Z

Kontrola 15 455 685 548 9,2 12,7 12,5

GI 18 557,4* 883,6* 611,2* 10,6* 13,6 11,4

GII  I° 5 440 527,6 552 10,2 13,2 9

      II° 9 670* 916 795* 11,6* 15 11,8

opis skrótów pod tabel¹ I

dla wiêkszoœci testów wy¿sze od parametrów grupy kon-
trolnej. W grupie I statystycznie gorsze wartoœci w po-
równaniu z grup¹ kontroln¹ stwierdzono we wszystkich
testach oceniaj¹cych pola powierzchni rozwiniêtej.
W grupie II w grupie dzieci z drugim stopniem zaawan-
sowania schorzenia (II°) zmiany by³y statystycznie istot-
ne w testach przy oczach otwartych w odniesieniu do
pola powierzchni rozwiniêtej oraz prêdkoœci wychyleñ
k¹towych (tab. II).

Oceniaj¹c parametry posturograficzne przed drena-
¿em pomiêdzy grup¹ I a grup¹ II stwierdzono zbli¿one
wartoœci œrednich parametrów stabilogramów w wiêkszoœci
testów zarówno w odniesieniu do pola powierzchni roz-
winiêtej, jak i prêdkoœci wychyleñ w grupie G II o pierw-
szym stopniu zaawansowania PWZU w porównaniu
z G I jak i grup¹ G II o drugim stopniu zaawansowania
PWZU. Wy¿sze wartoœci ocenianych parametrów uzy-
skano w grupie G II z drugim stopniem zaawansowania
w testach przy oczach otwartych i zamkniêtych, zarów-
no w ocenie pola powierzchni rozwiniêtej jak i prêdko-
œci wychyleñ k¹towych w porównaniu z podgrup¹
z pierwszym stopniem zaawansowania oraz G I. Ró¿ni-
ce te by³y jednak istotne statystycznie jedynie w odnie-
sieniu do pola powierzchni rozwiniêtej. 4-8 tygodni po
drena¿u wentylacyjnym zaobserwowano wyraŸn¹
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tendencjê do poprawy wiêkszoœci analizowanych para-
metrów we wszystkich grupach badanych dzieci, acz-
kolwiek w grupie II o drugim stopniu zawansowania cho-
roby poprawa by³a najwiêksza. Zmiany te nie by³y jed-
nak istotne statystycznie (tab. III).

wywo³uj¹c jego stan zapalny [4]. Czeœæ autorów twier-
dzi, ¿e zaburzenia równowagi u dzieci z PWZU s¹ bez-
poœrednim wynikiem czêstych epizodów ostrego zapa-
lenia ucha œrodkowego [17].

Wyniki przeprowadzonych przez nas badañ potwier-
dzaj¹ istnienie zaburzeñ w funkcjonowaniu narz¹du rów-
nowagi u dzieci z przewlek³ym wysiêkowym zapaleniem
ucha œrodkowego. Nieprawid³owe wartoœci stabilogramów
zaobserwowano w obu grupach dzieci – zarówno za-
kwalifikowanych do drena¿u wentylacyjnego po raz
pierwszy, jak i poddawanych kolejnemu drena¿owi, we
wszystkich analizowanych próbach w porównaniu z gru-
p¹ kontroln¹. Podobne wyniki otrzymali tak¿e inni au-
torzy zajmuj¹cy siê problematyk¹ stabilnoœci postawy
i wp³ywu drena¿u jam bêbenkowych na odruchy przed-
sionkowo-rdzeniowe u dzieci z PWZU [2,3,5,6,10].

Uzyskane przez nas wyniki wykazuj¹ tendencjê do
poprawy parametrów posturograficznych po 4 do 8 ty-
godni od zabiegu operacyjnego. Jednak¿e analizowane
wartoœci wci¹¿ pozostawa³y podwy¿szone w porówna-
niu z grup¹ dzieci zdrowych. Autorzy zajmuj¹cy siê tym
problemem zwracaj¹ uwagê, ¿e mo¿e to wskazywaæ na
przewlek³y charakter deficytów, co w efekcie mo¿e pro-
wadziæ do upoœledzenia rozwoju motorycznego dziecka
[2]. Zauwa¿a siê tendencjê do szybszego wycofywania
siê zmian w obrêbie narz¹du przedsionkowego w gru-
pach o mniejszym stopniu nasilenia schorzenia.

Stwierdzone przed drena¿em w grupie drugiej, o wiêk-
szym stopniu obserwowanych zmian, znaczne podwy¿-
szenie wartoœci parametrów stabilogramów zarówno w po-
równaniu z grup¹ kontroln¹, jak i podgrup¹ drug¹ o mniej-
szym stopniu nasilenia choroby (I°) oraz grup¹ pierwsz¹,
a tak¿e ich utrzymywanie siê w pomiarach dokonanych
w ci¹gu czterech do oœmiu tygodni po drena¿u jam bê-
benkowych przypisaæ nale¿y prawdopodobnie zaawan-
sowaniu PWZU. Poprawa wydolnoœci uk³adu równowagi
wydaje siê byæ procesem d³ugofalowym, podczas gdy po-
prawa parametrów s³uchu, w wiêkszoœci przypadków, na-
stêpuje bardzo szybko po zabiegu operacyjnym. Jest to
przedmiotem naszych dalszych badañ. Brak ca³kowitej
poprawy s³uchu w grupie II° mo¿e œwiadczyæ o trwa³ym
uszkodzeniu uk³adu przewodz¹cego dŸwiêk.

WNIOSKI

Przeprowadzone badania wskazuj¹ na niekorzystny
wp³yw zalegania wysiêku w przestrzeniach ucha œrodko-
wego na stan równowagi dziecka, uzale¿niony od stopnia
zaawansowania choroby oraz liczby drena¿y wentylacyj-
nych. Uzyskane wyniki wydaj¹ siê uzasadniaæ stosowanie
drena¿u, nawet kilkukrotne, w wybranych przypadkach.
Ponadto odzwierciedlaj¹ pewn¹ dynamikê stwierdzanych
zaburzeñ. Jednak¿e z uwagi na fakt, ¿e uk³ad równowagi
podlega u dzieci nieustannemu rozwojowi, badanie po-
sturograficzne mo¿e stanowiæ jedynie jeden z elementów
uzupe³niaj¹cych diagnostykê PWZU.

Tabela III. Ró¿nice wartoœci parametrów badania posturograficznego
w grupach G I i G II przed i po drena¿u wentylacyjnym

Pole powierzchni Prêdkoœæ wychyleñ
rozwiniêtej k¹towych

Liczba (mm2) (mm/sek)

dzieci O-O O-Z S-Z O-O O-Z S-Z

G I 15/18** -14,8* -334,2* -113,8* 0* -1,6 -0,8

GII  I° 5 -125,4 -323 -298,6 -0,6 -2,6 -2,2

      II° 9 -454* -405 126 -3,2* -2,9 2,1

* p< 0,05
** - wyniki badañ dla 15 osób przed drena¿em wentylacyjnym i 18 osób po
drena¿u
ujemna wartoœæ oznacza poprawê wyników badañ po drena¿u wentylacyjnym
dodatnia wartoœæ oznacza pogorszenie wyników badañ po drena¿u wentylacyjnym
opis skrótów pod tabel¹ I

DYSKUSJA

Problem uszkodzenia uk³adu równowagi w przebie-
gu przewlek³ego wysiêkowego zapalenia ucha œrodkowe-
go jest marginalnie opisany w literaturze. Jednak na prze-
strzeni ostatnich lat pojawi³y siê doniesienia na temat
niekorzystnego wp³ywu wysiêku w obrêbie ucha œrod-
kowego na stan narz¹du przedsionkowego u dzieci.

Dok³adny patomechanizm powstawania zaburzeñ
równowagi w przebiegu PWZU pozostaje niewyjaœnio-
ny. Na podstawie badañ przeprowadzonych w po³owie
XX wieku przez Merica i wsp. [cyt. za 4] w grupie 135
dzieci wykazano, ¿e niewydolnoœæ funkcjonalna tr¹bki
s³uchowej jest przyczyn¹ wystêpowania zawrotów g³o-
wy. Busis i wsp. uznaj¹ natomiast obecnoœæ wysiêku
w przestrzeniach ucha œrodkowego w przebiegu prze-
wlek³ego wysiêkowego zapalenia ucha œrodkowego za
g³ówn¹ przyczynê zaburzeñ równowagi dzieci [6]. Zwra-
ca siê tak¿e uwagê na negatywny wp³yw zmian ciœnienia
hydrostatycznego w uchu œrodkowym, które przenoszo-
ne przez okienko okr¹g³e prowadz¹ do wtórnych zmian
w obrêbie p³ynów ucha wewnêtrznego [16-18]. Niektó-
rzy autorzy podaj¹, ¿e pó³przepuszczalnoœæ b³ony okien-
ka okr¹g³ego umo¿liwia przep³yw jonowy, co poprzez
oddzia³ywanie na perylimfê mo¿e powodowaæ zmianê
sk³adu chemicznego endolimfy [3]. Nastêpowe zmiany
przepuszczalnoœci w obrêbie kana³ów jonowych kinoci-
liów oraz stereociliów determinuj¹ nie tylko odchylenia
w obrêbie narz¹du równowagi, ale tak¿e mog¹ mieæ wp³yw
na powstawanie komponenty odbiorczej niedos³uchu.
W zwi¹zku z licznymi doniesieniami wykazuj¹cymi
obecnoœæ bakterii w p³ynie wysiêkowym u 20-70% ba-
danych uszu, uwa¿a siê, ¿e zawarte w wysiêku substan-
cje toksyczne mog¹ przenikaæ do przestrzeni b³êdnika
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