Ucho

Przewód słuchowy zewnętrzny

Unerwienie

zewnętrzne
długość – 3 cm

środkowe

unerwienie czuciowe poprzez:
– nerw trójdzielny

część chrzęstna

wewnętrzne

część kostna

– nerw uszny wielki
– nerw błędny
– włókna czuciowe nerwu twarzowego

Ucho środkowe
trąbka uszno-gardłowa (Eustachiusza)

Trąbka uszno-gardłowa
składa się z:

jama bębenkowa

ruchomej części chrzęstnej (2/3)

jama sutkowa

części kostnej (1/3)

Ucho środkowe
przestrzeń powietrzna podzielona na:
piętro górne – zachyłek nadbębenkowy
zwany attyką
piętro środkowe – mesotympanum

przestrzenie pneumatyczne kości
piętro dolne – hypotympanum –

skroniowej

zachyłek podbębenkowy

Błona bębenkowa składa się z

Błona bębenkowa

Badanie

podzielona jest na cztery kwadranty
części napiętej

przednio-górny

badanie palpacyjne

części wiotkiej

przednio-dolny

otoskopia

tylno-dolny
tylno-górny

ocena radiologiczna

Patologia błony bębenkowej

uczucie bulgotania z powodu wysięku

projekcja wg Schüller’a – uwidacznia układ
pneumatyczny kości skroniowej: wyrostek sutkowaty,

przekrwienie

w obrębie jamie bębenkowej

krwiak

zmiany zanikowe błony bębenkowej

wysięk surowiczy

pogrubienie błony bębenkowej

jamę sutkową, zatokę esowatą
Wskazania: zapalenie wyrostka sutkowatego, perlak,
podłużne złamanie piramidy kości skroniowej
projekcja wg Stenversa – uwidacznia szczyt piramidy
kości skroniowej, błędnik, przewód słuchowy

wciągnięcie błony bębenkowej – obniżone

wewnętrzny

ciśnienie w obrębie ucha środkowego

żółto-brązowa masa składająca się z wydzieliny

Zapalenie ucha zewnętrznego

różnicowanie – ciało obce, skrzepy, wyciek ropny
leczenie – płukanie ucha wodą o temp. 37°C,
usuwanie haczykiem

perforacja błony bębenkowej – centralna

Zapalenie ucha zewnętrznego
leczenie: antybiotykoterapia ogólna,

rozlane – bakteryjne i wirusowe

gruczołów łojowych i woskowinowych,
złuszczonego nabłonka, zanieczyszczeń

blizny w obrębie błony bębenkowej

lub obwodowa

tomografia komputerowa

Woskowina i ciała obce

Patologia błony bębenkowej

antybiotykoterapia miejscowa, krople alkoholowe

ograniczone – bakteryjne i wirusowe – czyrak

herpes zoster oticus – półpasiec uszny – liczne

objawy:

pęcherzyki uszeregowane w grupy na małżowinie

– obrzęk przewodu słuchowego zewnętrznego,

usznej oraz w przewodzie słuchowym

zaczerwienienie
– ból przy pociąganiu małżowiny usznej
lub nacisku na skrawek

zewnętrznym
w niektórych przypadkach pojawić się mogą
zaburzenia słuchu oraz równowagi, jak też
porażenie obwodowe nerwu twarzowego

Grypowe zapalenie ucha środkowego
zwykle występuje wraz z infekcją grypową
niedosłuch typu przewodzeniowego
krwiste pęcherzyki obejmujące ścianę przewodu
słuchowego zewnętrznego i mogące przechodzić
na błonę bębenkową

Złośliwe zapalenie ucha zewnętrznego
u chorych z cukrzycą
etiopatologia – Pseudomonas aeruginosa
rozległość zapalenia – część chrzęstna przewodu
słuchowego zewnętrznego – dół zażuchwowy –

Niedrożność trąbki słuchowej
Patogeneza
brak odpowiedniego napięcia napinacza
podniebienia miękkiego
obrzęk błony śluzowej trąbki słuchowej

podstawa czaszki do otworu żyły szyjnej
wewnętrznej
leczenie: leczenie cukrzycy oraz intensywna
antybiotykoterapia

zamknięcie ujścia gardłowego trąbki poprzez
przerośnięty migdałek gardłowy
naciek nowotworowy trąbki słuchowej

Ostra niedrożność trąbki słuchowej

Niedrożność trąbki słuchowej

objawy – jednostajny ból, upośledzenie słuchu

wciągnięcie błony bębenkowej wraz

oraz uczucie szelstu w uchu

z wysiękiem

otoskopia – wciągnięcie błony bębenkowej,

niedosłuch typu przewodzeniowego

przekrwienie rękojeści młoteczka oraz

leczenie – paracenteza oraz drenaż ucha

poszerzenie naczyń w obrębie błony

środkowego

bębenkowej
paracenteza – kwadrant przednio-dolny –
leczenie – obkurczające krople do nosa, leki

odessanie wydzieliny z założeniem drenażu

uszczelniające naczynia, leki antyhistaminowe

do jamy bębenkowej – szpulka

świeży krwiak małżowiny usznej

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

guz małżowiny usznej

hematotympanum w wyniku poprzecznego złamania kości
skroniowej

przetoka przeduszna

kwiak podnabłonkowy (H) oraz woskowina spowodowana
czyszczeniem ucha patyczkiem

grypowe zapalenie ucha

