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Sluchová trubice a středouší.
1 – zvukovod, 2 – kladívko, 3 – kostěná část sluchové trubice,
4 – m. tensor tympani, 5 – chrupavčitá část sluchové trubice

OBSAH (ET = EUSTACHOVA TRUBICE) snímek č.
ÚVOD
STRUKTURA ET
SVALY VE VZTAHU K ET A JEJICH FUNKCE
FUNKCE ET

3-6
7 - 13
14 - 18
19 - 24

ventilační – barofunkce 21
drenážní (clearence) 22
protektivní, imunitní a filtrace vzduchu 24

F UNKČNÍ DIAGNOSTIKA

25 - 36

základní testy průchodnosti 27
tympanometrické měření 30
tubosonometrie a testování clearence 31
tubomanometrie a endoskopie ET 32
test přelepení perforace bubínku 33
pneumatická otoskopie 34
MR a CT 36

PATOLOGIE A KLINIKA

37 - 43

příznaky 38,
záněty 39, tu a rozštěpy patra 40, tuba patens 41-42, atrézie 43

TERAPIE
konzervativní 44-45
chirurgická 47, balónková tuboplastika 48
CO NEVÍME O ET?
KONTROVERZE V PROBLEMATICE ET
INTERAKCE MEZI BAROFUNKCÍ ET A STŘEDOUŠÍ

44 - 46
49 - 56
57 - 59
60 - 65

Z historie:O tuba auditiva se dočteme již

u Aristotela,

podrobně ji popsal B. Eustachio (1524-1574)

Prof. F. Ninger, první
přednosta ORL kliniky v
Brně

První souhrné zpracování problematiky
sluchové trubice u nás sepsal MUDr. Josef
Kiml, DrSc. a publikoval v monografii
Funkce sluchové trubice, vydané v r.
1951.Monografie je pozoruhodná především
tím, že autor prováděl rozsáhlé pokusy sám
na sobě.
A jen pro orientaci čtenáře:
Bartolommeo Eustachio žil ve století 16.,
Antonio Maria Valsalva na přelomu 17. a 18.
století¨, JosephToynbee ve století 19.

Problematika sluchové trubice, diagnostika a léčba její
patologie a z ní vyvěrající dysfunkce, jak ji předkládá autor, je
čistě odborným pohledem

ÚVOD
Málokterá část orgánů oboru ORL je tak obtížně
přístupná zraku lékaře, jako je tomu u tuba auditiva,
Eustachovy trubice (ET). Současná endoskopie
přináší jen velmi skromné poznatky.
FUNKČNÍ ET JE NEPOSTRADATELNÁ PRO
FUNKČNÍ STŘEDOUŠÍ. POKUD TO NENÍ
ZAJIŠTĚNO, JE JAKÉKOLIV SNAŽENÍ
REKONSTRUKČNÍ STŘEDOUŠNÍ CHIRURGIE
NEÚSPĚŠNÉ .

ET byla v nedávné minulosti věnována velká
pozornost, teoreticky i prakticky, zejména v
souvislosti s tématikou:
- tympanoplastik (funkčně rekonsrukční
chirurgie, před 60 roky)
- sekretorické otitidy a latentní otomastoiditidy
(před 40-50 roky)
- indikací adenoidektomií, též s endoskopickou
asistencí (před 30-40 roky)
- rozštěpových vad (před 30 roky)

V posledních desetiletích se zájem
o význam sluchové trubice v léčbě
jakékoliv středoušní
nedoslýchavosti postupně
vytrácel a v problematice se
naopak objevovaly buď
konzervativní názory a nebo
naopak extrémně radikální.

Útlá knížka amerického a
německých autorů, vydaná r.
2014, problém dysfunkce
sluchové trubice v řadě
směrů znovu otevírá a klade
podnětné otázky.

Uvedená publikace a mnohé nejasnosti v teorii i klinické praxi ET
vedly autora k předkládané prezentaci se snahou vzbudit znovu zájem
ORL oboru o tuto oblast.

STRUKTURA ET
EMBRYOLOGIE ET.
ET, stejně jako středouší a zvukovod jsou pozůstatkem po
vývoji první žaberní štěrbiny a jsou obklopeny prvním a
druhým žaberním obloukem. Předěl mezi ektodermální a
entodermální výchlipkou tvoří bubínek. Vady vývoje oblasti
ektodermální části, především atrézie zvukovodu a
malformace boltce, jsou daleko častější, než oblasti
entodermální: zde převažují malformace sluchových kůstek
nad atréziemi ET. Do této kategodie spadá i kongenitální
(pravý) ušní cholesteatom.

ANATOMIE EUSTACHOVY TRUBICE (ET)
- ORIENTACE OSY: ET je u dospělých odkloněna o 45° od

všech rovin, ale u dětí v horizontální rovině je úhel významně
menší. V oblasti spoje chrupavčité a kostní části je velmi
mělký tupý úhel.
- DÉLKA ET u dospělých je udávána od 31 do 44 mm, u
novorozence je asi poloviční, ale poměr délky kostní porce k
chrupavčité je podstatně větší. Chrupavčitá část je v průměru
31 mm, ale protože se zasouvá do semicanalis tubae auditivae
spánkové kosti, je flexibilní část kratší – po tento istmus asi
24-28 mm (ale nejsou stanoveny přesné body pro měření).

CHRUPAVKA ET má na příčném průřezu tvar
obráceného písmene J s vyšší mediální stěnou (5,1 mm) a
nižší laterální (1,8), která se navíc na obou koncích
významně ztenčuje. MRI ukázala značnou variabilitu ve
tvaru chrupavky. Např. nezřídka se mediální lamina při
faryngeálním ústí na svém dolním obvodu hákovitě
podsouvá až pod dno ET, naopak vzácně dosahuje až do
tympanického ústí.

MEMBRANOZNÍ STĚNA ET je tvořena
- vazivem, od kterého je navnitř sliznice: ta se bohatě
řasí, zejména směrem ke spodině ET. Zevně od paries
membranacea je
- laterální Ostmannovo těleso, které je pak
- zevně překryté m. tensor veli palatini

VZTAHY CHRUPAVKY ET S OKOLÍM
- SVALY: Mediální bříško m. tensor
tympani se upíná na laterální stěnu
chrupavky, m. levator veli palatini naopak
nemá přímý kontakt s ET.

- LIGAMENTA spojují
▪ jednak chrupavčitou a kostěnou část ET
▪ jednak, jako závěsná, připojují chrupavku
k bázi lební: ligamentum suspensorium
laterale a mediale. Mezi nimi je umístěno
mediální Ostmannovo těleso (Otm), které se
nepodílí na uzavírací funkci.
- OSTMANNOVO tukové těleso laterální
(Otl) je funkční a často přídomek „laterální“
je vynecháván.

laterální

směr mediální
lební baze

Otm

Otl

paries membranacea ET

Z historické Wittmaackovy sbírky na ORL klinice v
Hamburku (vznikala před a po 1. světové válce, převzato
z výše uvedené publikace).

isl – ligamentum suspensorium mnediale

ll –lamina lateralis chrupavky
ml – lamina medialis

tvp – m. tensor veli palatini
of – Ostmannovo těleso

mf - slizniční nařasení
Slizniční výstelka je kryta klasickým respiračním
epitelem, s početnými pohárkovými buňkami,
řasinky kmitají směrem do nosohltanu. V dolních
dvou třetinách je nařasena podélnými klky, v
podslizničí s bohatstvím sekrečních žlázek a
směrem k ústí tuby narůstá množství lymfatických
folikulů , formujících posléze tonsilla tubaria.

PRŮSVIT ET je štěrbinovitý a na výšku měří poblíž
ostium pharyngeum až 10 mm, v kostní části až 3,5 mm.
Přímo v hltanovém ústí je ET výchlipkovitě rozšířena.
Starší dělení (Rüdinger 1870!) rozeznává dva oddíly: 1. nekolabující, trvale otevřený při
stropu ET, obklopenýjen chrupavkou, který má cylindrický tvar a průměr asi 0,5 mm s funkcí
ventilační a 2. kolabující pomocný kanál s funkcí drenážní a protektivní.

VERTIKÁLNĚ LZE DĚLIT PRŮSVIT NA TŘI ODDÍLY:
1 – horní oddíl, trvale otevřený, s hlenem nebo bublinkami
vzduchu
2 – střední oddíl se otevírá asi při každém 3-5 polknutí
3 – dolní oddíl se neotevírá, naopak při otevření oddílu středního
je komprimován.
Uvádí se, že všechny oddíly slouží drenáži, každý ale poněkud
jiným způsobem: horní především činností řasinek, střední též za
podpory „refluxu“ vzduchové bubliny, dolní pseudoperistaltikou
(ždímáním). (Tato otázka potřebuje dořešit.)

SVALY KRAJINY ET a JEJICH FUNKCE
► M. tensor veli palatini je hlavní sval, ovládající otevírací funkci
ET. Mediální část má úpon na spodině lební v oblasti spina ossis
sphenoidalis a fossa scaphoidea.
Laterální část se upíná na ventrolaterální okraj tubární
chrupavky. Šlacha se otáčí kolem hamulus pterygoideus a
vyzařuje do aponeurózy měkkého patra (n. mandibularis).

Funkce svalu jsou dvě:
1. Při stahu svalu dochází k rotaci laterální stěny ET a jejímu
vzdalování od stěny mediální, ET se otevírá.
2. Střední část (bříško) svalu tlačí současně na Ostmannovo těleso a
tak dochází ke stlačení dolní části průsvitu ET.
► M. pterygoideus med. leží zevně od tensoru a při stažení
komprimuje m. tensor veli palatini, tím je zvýšen tlak na laterální
Ostmannovo tukové těleso a uzávěr ET. Ve fázi uvolnění se stáčí
anteromediálně a tlak se snižuje.

Viz též 5.10.6

Některé žvýkací svaly:
17 – musculus buccinator
18 – musculus pterygoideus
medialis
19 – musculus pterygoideus
lateralis
20 – musculus temporalis

Inspirováno H. Feneis

zvukovod
proc. styloideus

resekován proc.
zygomaticus ossis temp.
a část jařmové a čelistní kosti
pohled zleva

► M. salpingopharyngeus se upíná na dorzomediální část tubární
chrupavky a vyzařuje do boční stěny hltanu a dosahuje na horní
roh chrupavky štítné (inervace z plexus pharyngeus). Do něj se
rozptyluje též ligamentum pharyngotubalis (Zuckerkandl). Ve
vztahu k ET má spíše, než funkci otevírací, funkci fixační: při
deglutinaci omezuje souhyb hltanového ústí ET.
► M. levator veli palatini odstupuje od pars petrosum kosti
spánkové, míjí hltanové svěrače a vyzařuje do měkkého patra. (n.
glossopharyngeus/vagus), na funkci ET se nepodílí.

***
Mimo uvedenou inervaci svalů dlužno uvést existenci

regulátorů provzdušňování středouší:
- presoreceptory jsou především v oblasti antrum mastoideum
- chemoreceptory v glomus tympanicum (viz též dále).

směr
laterální mediální

FRONTÁLNÍ ŘEZ :
SMĚRY SILOVÉHO
PŮSOBENÍ SVALŮ

baze lební

laterokudální tah za zevní
stěnu tubární chrupavky při
stahu mediální části m. tensor
veli palatini rozevírá ET
klidový tlak m. tensor veli
palatini na Ostmannovo
těleso se spíše snižuje

v klidu rotuje m. pterygoideus
medialis anterolaterálně

hamulus pterygoideus
jako opěrný bod páky
a burza

medio kraniální rotace
vnitřní stěny tubární
chrupavky
vlivem stahu m.
salpingopharyngeus (?)
je podkladem plica
salpingopharyngea

m levator veli palatini
se na funkcích ET
nepodílí

osa chrupavčité části ET

Anatomická preparace
lm

tc – tubární chrupavka
lm – lamina medialis
lvp - m. levator veli palatini
mn – n. mandibularis
tvp - m. tensor veli palatini
ca - ACI
spm – m. salpingopharyngeus
ph – hamulus pterygoideus
mpm – m. pterygoideus medialis
Převzato z výše uvedené monografie
a upraveno

FUNKCE ET
Rozdílná funkce horní, střední
a dolní etáže ET.
Horní část je otevřená trvale a buď
obsahuje bubliny vzduchu nebo hlen.
Střední část se otevírá při polknutí.
Střední a dolní část jsou bohatě
nařasené podélnými klky se sekrečními
žlázkami a má funkci drenážní a protektivní.

Dolní část se nikdy neotevírá
Je rozdíl mezi nařasenosti sliznice a
bohatostí lymfatického a sekrečního
aparátu u dětí a dospělých.

Jakou funkci má řasinkový epitel také v převážně kolabované části
ET, je otázkou.

FUNKCE ET jsou tři:
1. Ventilační funkce - vyrovnávaní tlaku vzduchu ve
zvukovodu před bubínku, s tlakem vzduchu ve
středouší - barofunkce
2. Drenážní funkce (clearence) má za úkol zbavovat ET
a za patologie též střední ucho přebytečného sekretu a
event. výpotku. Sekret se tvoří v pohárkových
buňkách a sekrečních žlázkách.
3. Protektivní funkce chrání před autofonií a průnikem
hluků, vznikajících při jídle, smrkání a aktivitách
kostněsvalových struktur hlavy a krku. (Abychom hluk
vnímali kostním vedením, musel by dosáhnout hladiny více jak 25 dB.) Dále
proti přetlaku vzduchu ze strany nosohltanu.
Významná je specifická a nespecifická obrana proti
infekci.

PODROBNOSTI
1 . Ventilační funkce – barofunkce – vyrovnávání
tlakového rozdílu vzduchu zevně od bubínku a ve
středouší. Udává se, že při otevření ET dochází bolusem vzduchu ke
vzniku malého přetlaku ve středouší, který se následným zpětným
únikem (refluxem) „přebytku“ vzduchu do nosohltanu vyrovnává. Děje
se tak obvykle při každém 3. až 5. polknutí. Tlakové poměry ve středouší
sledují presoreceptory ve středouší a ovlivňují asi i chemoreceptory v
plexus tympanicus mediální stěny dutiny bubínkové.

Perforace bubínku významně usnadňuje průchodnost ET. ET se pak
např. otevírá při smrkání a někdy i kýchání při malém přetlaku.

Vnímání podtlaku ve středouší subjektem je výsledkem
senzitivní percepce. To je pak podnětem pro volní snahu subjektu po
vyrovnání tlaku, jak to známe nejlépe z letecké dopravy a potápění.

Civilizace tuto funkci běžně přetěžuje.

2. Funkce drenážní (clearence): za normálních okolností
středouší neprodukuje sekret, sliznice nemá žlázky a
epitel nemá pohárkové buňky. Při
- podtlaku je produkován nejdříve serózní transudát, později při
- zánětu exudát a se vznikem pohárkových buněk mucinózní
sekret,

- po úrazech se setkáváme ve středouší s likvorem
hemotympanem :
▪ Likvor obvykle (který má vyšší tlak než barometrický), odtéká
kontinuálně ET do nosohltanu a nebo současně vzniklou rupturou
bubínku do zvukovodu.
▪ Hemotympanum po prvotní koagulaci se během týdne rozpadá a
rovněž se obvykle bez problémů evakuuje ET.

Drenáž zajišťují:
- Kmitající řasinky epitelu směrem do nosohltanu , sekret, který je
v poměrně hojném množství produkován samotnou sluchovou trubicí je
navíc posouván ve směru k ústí v nosohltanu.

- Činnost m. tensor veli palatini s pravděpodobnou podporou m.
pterygoideus medialis. Mechanismus lze popsat jako „ždímání“ ET.

Není jasné, jakým mechanismem se dokáže středouší a ET zbavit
poměrně měkkých, nicméně konsistentních hmot, jako např.
parafinových inlejí. Dobře jsou známé nádorové obstrukce ET, které
brání i drenáži serotympana: i po dlouhodobém trvání se nemění v
mukotympanum a po obnově funkce ET rychle mizí. Nejsou však zcela
jasné příčiny, za jakých ET naopak nedokáže zbavit středouší
mukotympana. Zřejmým důvodem není ani tak porucha drenáže, jako
neustávající novotvorba hlenu. Ta ustane, jakmile se epitel středouší vrátí
ke své normální podobě bez sekrečních elementů a to zase vyžaduje
návrat vzdušnosti do všech prostor středního ucha (pneumatizace).

3. Funkce protektivní: souvisí s funkcí uzávěrovou, kterou
má být zajištěno, aby nedocházelo cestou ET k autofonii a
slyšení dalších zvuků, vznikajících jinými mechanismy
(žvýkáním polykáním, ruktem, pohybem v kloubech, třením
svalových povázek při pohybu krkem atd.) a také aby se
nemohl realizovat ve středouší vzniklý nadměrný přetlak
cestou přes nosohltan.
Významná je funkce imunitní a filtrace vzduchu při
provzdušňování : to je úkolem sekreční a buněčné imunity a
další mechanismů protizánětlivé obrany. Středouší je za
normálních okolností (na rozdíl od paranazálních dutin)
sterilní a filtraci vzduchu uskutečňují řasinky epitelu, patogeny
odsouvá sekrece, která, společně s lymfatickými folikly v
submukóze, zajišťuje specifickou imunitu. Proto se také ve
středouší nesetkáme s projevy alergie.

FUNKČNÍ A STRUKTURÁLNÍ DIAGNOSTIKA
byla považována otology do nedávna za α a Ω pro
úspěšnou léčbu středouší. Nověji se projevuje skepse
- k účelnosti funkční diagnostiky,
- k účelnosti léčby dysfunkce
- a v souvislosti s atomizací našeho oboru se vytrácí z
výzkumného obzoru ORL
Toto zjištění není příznivé, když znovu a znovu si potvrzujeme, že v
léčbě zánětlivých a pozánětlivých stavů středního ucha je dobře
(když už ne normálně) funkční sluchová trubice zcela rozhodující.
Jinak řečeno, všechny naše funkčně rekonstrukční aktivity v
uvedené oblasti jsou zbytečné, pokud nezajistíme dobrou funkci
sluchové trubici. Substituce jinými mechanismy nejsou ve výsledku
srovnatelné.

Funkci ET nelze trvale nahradit tympanostomií
(myringostomií), zejména při středoušní patologii.
Tento postup je indikován teprve tehdy, když selhaly
všechny konzervativnější léčebné postupy. (Tč. v USA je udáván
půlroční odklad vsazení trubičky od vzniku sekretorické otitidy u dětí)

Důvod je jednoduchý: nedoslýchavost tympanostomií léčených je v
dlouhodobém sledování v průměru významně horší, než těch, kteří
byli ušetřeni aplikace ventilační trubičky.
Zdá se však, že toto pro ošetřující pohodlné a nenáročné řešení je
upřednostňováno dokonce nepoučenými rodiči nedoslýchavých
dětí.
Podobně se ukázaly nedostatečně funkční umělé vzdušné polštářky
vkládané do jamky okrouhlého okénka (fenestra tympani).

TESTY PRŮCHODNOSTI ET jsou známé, ale nejsou
známé „normy úspěšnosti“ těchto testů u skupiny probandů s „normální
funkcí“. Testy jsou závislé na zručnosti lékaře a úspěšnost lze tréninkem
podstatně zvýšit.

Fyziologické testy tubární průchodnosti jsou:
- Eppendorfův manévr (široké otevření úst a postavení dolní
čelisti a hlavy jako při zívání, kontrola je otomikroskopická)
- tubosonometrický test(průnik zvuku otevřenou ET z
nosohltanu do středouší a jeho snímání mikrofonem ve
zvukovodu)
- tubomanometrický test (změření malého tlakového výkyvu
při otevření ET manometrem v utěsněném zvukovodu).

Funkční sluchová trubice se otevírá asi při každém třetím až
pátém polknutí.

Za mírně forzírovaný test průchodnosti ET se
považuje
- Toynbeeho zkouška
Ani zde není známa „norma“ , tj. kolik pokusů na jedno otevření lze
považovat za normální.

Nad hranicí FYZIOLOGICKÉHO testování jsou
- Valsalvův test
- Politzerace, tj. pokus o otevření a provzdušnění ETpřetlakem
vzduchu, který se vhání do jedné nosní dutiny balonkem (z tlakové
nádoby ORL UNITU) při ucpaní druhého nosního vchodu. Současně
nemocný polyká buď „naprázdno“ nebo vodu (děti dobrou šťávu).
- Katetrizace je cílené provzdušnění ET katétrem zavedeným do
ústí dysfunkční sluchové trubice. Provádí se v povrchové slizniční
anestézii a anemizaci sliznice dutiny nosní. Umožňuje instilací léků,
a určité dozování tlaku. Vyžaduje zručnost. (V současnosti lékaři ORL málo zvládají.)
- Testování v tlakové komoře je v praxi jen ojediněle dostupné.

„NEFYZIOLOGIČNOST“ testů neznamená ale
NEUŽITEČNOST za patologických podmínek.
(Při vyšetřování sluchu a rovnováhy i dalších orgánů používáme rovněž
nefyziologické postupy a nikdo se nad tím nepozastavuje.)
Zjištění, zda jde i výrazně nadprahovým tlakem (až ± 300daPa) či
cíleným nasměrováním tlaku potvrdit průchodnost sluchové trubice a
odhadnout míru ztížené průchodnosti je podkladem pro naše úvahy o
možnosti a způsobu léčby.

REGISTRACE PRŮCHODNOSTI -NEPRŮCHODNOSTI
Při testech běžně selhává registrace toho, že došlo skutečně k
otevření ET a průniku vzduchu do středouší. Odposlech otofonem lze
hodnotit, jen když je pozitivní. Negativní může být i chybou
odposlechu. Ideální by byl záznam tubomanometrický.
Dobře lze však zjistit výsledek vyšetřením sluchu také po provzdušnění
a nebo tympanometrickým měřením.
OTOMIKROSKOPICKY lze hodnotit fyziologické a Toynbeeho test.

Schematicky jedna z možností
retrográdního provzdušnění
ET a princip katetrizace.

Tympanometrické testy: (též 3.7.2.8, 3.10.3)
-Zaznamenávají momentální stav tlaku ve středouší a tedy výsledky
ukážou nepřímo funkčnost ET.
- V souběhu s vyšetřením lze použít Valsalvův test.
- Při perforaci bubínku lze používat testy průchodnosti ortográdně i
retrográdně, bez nebo v souběhu s polknutím, čímž se získá informace
o aktivní či pasivní otevírací schopnosti. Používané tlaky: + 500
daPa a – 300 daPa

Tubosonometrie:
Užívá se sinusový tón, lépe ale širokospektrý šum a
snímá se mikrofonem ve zvukovodu zesílení zvuku,
pokud dojde při otevření ET. Problém tohoto testu je v
tom, že zřejmě ne vždy se otevírá sluchová trubice v
celém svém průběhu najednou, ale asi též v podobě
postupující vlny.
Testování drenážní funkce (clearence).
U nemocných s perforovaným bubínkem lze provádět:
- sacharinový test nebo methylenovou modří
(analogicky testování pasáže nosem)
- rtg pasáž kontrastu
- pasáž radioizotopu

TUBOMANOMETRIE
Vzdušná bublina, která projde ET do středouší, vyvolá malým
přetlakem výkyv bubínku. Přetlak se dále šíří do zvukovodu a
pokud je dobře utěsněn, tlaková změna je zde měřitelná
manometrem.
Měření lze aplikovat u testů jak fyziologických tak
nadprahových. Umožňuje určit potřebný otevírací tlak a
určovat i latenci od tlakového podnětu v nosohltanu, nebo
přímo v ostiu ET, k záznamu na manometru.

ENDOSKOPIE ET
Provádí se pomocí flexibilního přístroje s průměrem pod 1
mm. Dynamické vyšetření probíhá v souběhu s polykáním
vyšetřovaného, ale zatím praktický přínos není významný.

TEST PŘELEPENÍ PERFORACE BUBÍNKU.
Testem získáme informace:
1. Jak je velká naděje nemocného na zlepšení sluchu a
a z toho plynoucí rozhodnutí o postupu:
- nebude nutný jiný výkon než prostá MP
- bude nutná revize dutiny bubínkové s rekonstrukcí
převodního systému.
2. Pokud přelepení setrvá in situ 10 dnů a déle, je funkce
sluchové trubice dobrá a lze očekávat
bezproblémový průběh a trvalý výsledek MP.
Chybí srovnatelné údaje o úspěšnosti jednotlivých
diagnostických postupů.

PNEUMATICKÁ OTOSKOPIE: zůstává značně mimo
zájem, vyžaduje zručnost lékaře
Používá se SIEGLOVO (Brüningsovo) zrcátko (s lupou). Do praxe
se dostala již v počátcích otologie a až do zavedení tympanometru
byla spolehlivým optickým prostředkem ke zjištění ventilační
dysfunkce sluchové trubice při celistvém bubínku, také u dětí.
Vyšetření je jednoduché, nenákladné a ve spojení s lupou poskytující
kvalitní obraz. Výkon nemůžeme přenést, jako tympanometrii, na
sestru. Hodnotíme pohyblivost bubínku při kompresi a dekompresi
vzduchu ve zvukovodu.
Tuto metodu lze úspěšně používat i k
hodnocení funkčnosti ET při aplikaci
fyziologických testů průchodnosti a
k retrográdnímu a někdy i ortográdnímu
profukování ET při perforaci bubínku
nebo u tympanostomie aj.

JAKÁ DALŠÍ VYŠETŘENÍ, TESTY A ÚDAJE
NEMOCNÉHO MAJÍ VYPOVÍDACÍ HODNOTU
O FUNKČNOSTI ET?
Rozvinutá pneumatizace, zjistitelná i na prostém
snímku podle Schüllera.
- Neproblémové vyrovnání tlaku ve středouší při
přistání nebo jízdě rychlovýtahy v mrakodrapech.
- Bezproblémové vyrovnání tlaku při potápění již na
hloubce 1,5 m. (Vlání bubínku s dechem svědčí pro
tuba patens.)
-

MRI dává možností studia ET zobrazovací metodou,
praktické využití je však v diagnostice patologie
okolních struktur. Podobně i užití HRCT

ph – hamulus
pterygoideus
mpm – m. pterygoideus
med.
tvp – m. tensor veli
palatini
tc – chrupavka ET
of – Ostmannovo laterální
těleso
Převzato z výše uvedené
monografie

PATOLOGIE A KLINIKA
1. Poruchy ventilační funkce mohou být důsledkem:
– tubotympanálního zánětu
– adenoidní vegetace a zbytnění a zánětu tonsilla tubaria
– zánětu a srůstů v recessus Rosenmülleri (málo se sleduje)
– chronické rinosinusitidy: u dětí se sekretorickou otitidou
ji, jako „latentní“, zjistíme až v 50 %. Běžně jde o souběh
několika uvedených dg.
- poruchy svalových funkcí – obrny
rozštěpové vady měkkého patra
- komprese nebo obstrukce nádory
2. Nedostatečný uzávěr ET – tuba patens, je přičítána
nejčastěji atrofii Ostmannova tělesa.
3. Atrézie vrozené
získané posttraumatické
pozánětlivé (?)

PŘÍZNAKY
- z poruchy ventilační funkce: převodní nedoslýchavost,
šumění a pocit tlaku v uchu, vzácně závratě
- z poruchy drenážní funkce: retence sekretu ve
středouší; takto vzniklou obstrukcí labyrintových
okének dochází i k poklesu v kostním vedení, nejde o
percepční (sensorineurální) poruchu
- z poruchy protektivní funkce u tuba patens autofonie

***
Poruchy z přetížení funkce ET : barotrauma a barootitis (viz.
12.3.2.1)

PODROBNOSTI
Ad 1.
Tubotympanální zánět doprovází zejména u dětí běžně akutní
katary horních cest dýchacích. Obvykle odezněním zánětu se funkce
ET upraví, ale může přejít i v chronický stav, který vyústí postupně
v serotympanon a mukotympanon.

AV nejen udržuje vleklý zánět v nosohltanu a může působit i přímo
obstrukci faryngeálního ústí (byť je to některými autory popíráno).

Tubární tonzila může obturovat uvedené ústí přímo a přispívá k
zánětu a tvorbě synechií v recessus Rosenmülleri.

Rinosinusitis: doprovází u dětí sekretorickou otitis media daleko
častější, než se předpokládá (u více jak poloviny a zpravidla oboustranně),
čemuž se věnuje málo pozornosti. Sinusitida probíhá latentně a
hlavním příznakem je patologická sekrece s posmrkáváním, velká
část se zhojí po adenoidektomii a restituci dýchání nosem.

Svalové obrny při bulbárních a pseudobulbárních obrnách apod.,
obvykle společně s deglutinačními a respiračními obtížemi.

Rozštěpové vady: funkce m. tensor tympani je nezastupitelná, při
rekonstrukci měkkého patra musí být ušetřen hamulus pterygoideus.

Nádorové obstrukce: mohou být vzácně intraluminálně, častěji
extraluminálně, obvykle při rakovině nebo juvenilním angiofibromu
nosohltanu. Jakmile příčina pomine, funkce se obnoví, zpravidla
spontánně.
Cysty nosohltanu jsou vzácné, nejčastější je středočárová Tornwaldtova,
která vyvolává obstrukci ET podobně jako adenoidní vegetace.

Ad 2. TUBA PATENS (TP) - nedostatečný uzávěr ET

Problému je v současnosti věnována velká pozornost, snad v
některých zemích stoupá incidence v souvislosti s módou hubnutí,
výskytem poruch výživy (anorexie), možná též běžností sportovního
potápění (TP trvá obvykle krátce po sezoně potápění, vleže mizí),
cestování letadlem, užíváním kontraceptiv aj.

Problém je líčen některými nemocnými jako tíživý,
především pro autofonii a tíže je srovnávána se subjektivními ušními
šelesty.

Léčba je ve správné výživě, vysazení kontraceptiv, nepřetěžování
funkce ET, jsou aplikovány různé roztoky, kupodivu se ukázala jako
nejúčinnější instilace fyziologu do nosu (1 ml/každou hodinu, při
optimalizaci postavení hlavy tak, aby roztok stékal k ostium
pharyngeum ET).

Chirurgická léčba:
- Injekce Teflonu (riziko instilace do ACI),
- Implantace chrupavky nosní přepážky (metodou FES) do
míst, kde leží Ostmannovo těleso (podél m. tensor veli
palatini). Obě metody jsou principem podobné těm, jaké jsou
užívány při řešení obrny m. vocalis.
- Obstrukce ET v oblasti tympanálního ústí vyžadují
současnou tympanostomii.
- Další: Protíná se i šlacha m. tensor veli palatini a nebo se
odlamuje hamulus poterygoideus.

Fyzioterapeutická „dynamická stabilizace“. Je velmi
účinná: spočívá v posilování m.pterygoideus medialis, který
je schopen zvyšovat tlak, vedoucí k uzávěru ET,
prostřednictvím m. tensor veli palatini. Podobně se
mobilizují k tonizaci i další paratubární svaly.

AD 3. ATRÉZIE ET
-Vrozené, jako součást vývojové vady 1. žaberní štěrbiny: jsou
nepoměrně vzácnější, než atrézie zvukovodu a obvykle jsou spojeny
s malformaci též středoušních kůstek.

-Získané po zánětech jsou rovněž zcela výjimečné, i když jinak
zánět je daleko nejčastější příčinou poruchy funkcí ET.
-Získané po úraze: vznikají při zlomeninách lební spodiny a v
porovnání např. s počtem zlomenin spánkové kosti jsou rovněž
vzácné.
Operační rekanalizace ET jsou neúspěšné, stejně jako bypasy
paranazální dutina
středouší. Nejvýhodnější je u oboustranné
patologie sluchadlo pro kostní vedení ukotvené v kosti lebky
(BAHA).

OBECNÁ TERAPIE je většinou konzervativní, ojediněle
chirurgická
Jejím cílem je obnovení struktury a fyziologie ET.
1. Nejdříve je nutné ošetřit všechny záněty v horních cestách
dýchacích , u dětí zejména adenoidní vegetace a latentní sinusitidy
(analogon otitis media latens).
2. Hlavním léčebným postupem je obnovení funkce ventilační a
proto v popředí stojí provzdušňovací metody. Jsou shodné s
metodami testovacími a výběr metody vychází obvykle z
minimálního, ale již ÚSPĚŠNÉHO testu.
- Eppendorfův test znamená prakticky fyziologickou ET a tedy není
indikován.
- Toynbeeho test vyvolává u části léčených v závěru podtlak a může
být i kontraproduktivní.

-Politzerace: má výhodu v jednoduchosti, nevyžaduje slizniční
anestézii, přetlakem provzdušňuje mimo obě ET také paranazální dutiny
a nese riziko zanesení infekce. Vyžaduje dobrou
souhru manévru přetlaku, který vyvolává lékař a
fonace (polknutí), který provádí nemocný. Úspěšnost
lze potvrdit audiometricky nebo tympanometricky.

-Katetrizace: má výhodu v cílenosti, provzdušňuje potřebnou
postiženou stranu, částečně lze tlak kalibrovat, vyžaduje anestézii a jako
každé instrumentální ošetření vzbuzuje obavy u nemocného. Klade již
nároky na zručnost lékaře.

-Provzdušňování u nemocných s perforací bubínku
(tympanostomií) bylo zmíněno, retrográdně lze provádět i politzeračním
balónkem, zrcátkem na pneumatickou otoskopií, výhodnější je
tympanometrickým testem tubární průchodnosti.
-

-Anemizační roztoky, mukolytika a „surfaktanty“ usnadňují umělé

provzdušňování ET, ale v léčbě?

Otovent
Již Politzer ve své praxi používal pumpu s reservoárem vzduchu, ze kterého pomocí
páky byl přes olivu, nasazenou do nosního vchodu nebo katétr, prováděn příslušný
výkon. Později někteří otologové používali balon nafouknutý vzduchem, který
držela sestra pod paží (jako měch dudů) a na pokyn lékaře, který zavedl vývod z
balonu přes olivu do nosu, nebo katétr do ostia ET nemocného, balón stlačila.
Tento postup byl výhodný proto, že bylo možné podle potřeby velikost komprese
modulovat. Dnes je tlakově dávkovatelný vzduch k dispozici na ORL unitech.

Otovent je v hodný v domácí léčbě:
používá nafouknutý balonek, ze kterého
je tlakem prstů odpouštěn přes olivku
stlačený vzduch do nosního průduchu
při ucpané protistraně.
Metoda je dobře tolerována především
dětmi, zejména když pocítí úlevu tlaku
v uchu a zlepšení sluchu. Nácvik
souhry s fonací, uzavírající nosohltan,
vyžaduje trpělivost. Výhodnější než
fonace je polknutí doušku dobré šťávy.

CHIRURGICKÉ VÝKONY
Zcela zásadní význam má AT při zjištěné AV. Aktivně
prováděná sanace paranazálních dutin je nutná obvykle za měsíc
po AT, když nedošlo ke spontánní jejich reventilaci.

Přímé výkony na ET jsou většinou neúspěšné:
bužírování, balonková tuboplastika (viz dále), sondování, dlouhodobé
drenáže středouší ET nosohltan?

(Také bypasy z paranazálních dutin, chirurgie ostií, laserová tuboplastika.) Většina
výkonů může dlouhodobě funkci i zhoršit. Funkční složitost ET nelze tč. chirurgicky
napravit, jen trpělivá, soustavná konzervativní léčba má naději na úspěch.

Jsou prospěšné chirurgické výkony na torus tubalis?
Obezřetné a omezené ošetření v rozsahu sliznice za endoskopické kontroly může
být prospěšné, stejně jako rozrušení zjištěných synechií v recessus Rosenmülleri.

Co s vrozenou nebo získanou atrézií ET? Obvykle rozsah
dalších vývojových anomálií nedává šanci rekonstrukci, porucha sluchu se
substituuje sluchadly, při převodní poruše je výhodný systém BAHA.

BALÓNKOVÁ TRANSNAZÁLNÍ TUBOPLASTIKA (BTT)
Pokusy o rozšiřování stenotických tubulovaných orgánů jsou v oboru ORL prastaré,
známé i historicky při strikturách jícnu např. po poleptáních, při strikturách hrtanu či
průdušnice, také po chirurgických rekanalizacích vývodů čelních dutin, rekonstruovaných
zevních zvukovodů či choán a slzovodů při atreziích, aj. V posledním dvacetiletí s rozvojem
mikroendoskopie, např. vývodů gl. parotis a tuba faryngotympanica (ET) a s rozvojem
balónkových dilatací orgánových vývodů, prováděných např. gastroenterology nebo
urology, vstoupila tato technologie i do léčby v ORL, např. jako balónková sinoplastika
ostium maxillare (většinou již opuštěná) a nověji do léčby dysfunkcí sluchové trubice.
Obecně je známo, že výsledky těchto lékařských výkonů jsou obvykle dočasné, jak plyne z
anatomie a funkce ošetřovaných orgánů.

BTT provádí mechanickou dilataci chrupavčité části sluchové trubice
pomocí zavedeného mikrodrénu s balónkem, který lze plnit pomocí pumpy pod
manometrickou kontrolou. Drén s balónkem se zavádí pomocí katétru, podobnému
tomu na provzdušňování katetrizací, zde ovšem pod dohledem endoskopem. Cílem
dilatace není např. trvalé roztažení chrupavky, ale traumatizace submukózy s
následnou její fibrózou a potlačením ostrůvků lymfatických foliklů, čímž má být
dosaženo rozšíření lumina ET.
Efekt této léčby je zatím sporný, nejlepšího výsledku je dosaženo jen u
nemocných s nepříjemným pocitem tlaku v uších bez sluchových ztrát. Nejde tedy
o metodu, která by jakkoliv mohla suplovat např. metody provzdušňovací či
tympanostomii při jejich neúspěchu. Zdá se, že v popředí mnohých „balónkových
plastik" je uspokojení spíše potřeb výrobců techniky než nemocných.

CO NEVÍME O ET?
-Málo víme o strukturální vazbě lymfatických
folikulů se sekrečními žlázkami a to nejen v
tubární tonzile, ale též v ostatní submukóze.
Ta je nám dobře známa v tonsilla lingualis, v submukóze
hltanu a dolních dýchacích cestách. U tonzil palatinálních
žlázky zanikly a je vazba na pozůstalé vývody po nich. V
tonsilla pharyngea jsou vedle sebe bez přímé spojitosti
sekreční žlázky a lymfatické folikuly.
S vazbou folikulů a vývodů žlázek souvisí i vazba tvorby
sekreční a buněčné imunity.

V oblasti fyziologie je mezer v našich vědomostech více:
-Otevírá se vždy sluchová trubice v celém průběhu v jeden
okamžik? V jedné době v celé délce se ET otevírá např. při
významně nadprahovém tlaku, např. při Valsalvově pokuse, při
smrkání a pod, což navíc významně usnadňuje perforace bubínku (a
tympanostomie).
-Nebo v ET probíhá „peristaltická vlna“? Tedy od ostia
faryngeálního k ostiu tympanálnímu? Prochází vzduch jako
bolus, nebo se otevře „záklopka“ mezi nosohltanem a středním
uchem? Při úniku přetlaku vzduchu v bubínkové dutině, tedy
při retrográdním postupu vzduchové bubliny je tomu stejně?

-Nebo ET funguje oběma způsoby.
Tato otázka je oprávněná proto, že při Toynbeeho pokusech je
tubomanometrickým testem zaznamenáván větší počet
otevření ET než sonotubometrií.

PROBLEMATIKA ČINNOSTI ŘASINEK:
- Za normálních podmínek: není jasné, jak pracují v
převážně nebo trvale kolabované části ET?
- Za patologických podmínek: z analogie vzniku
druhotných ciliárních dyskinezí respiračního epitelu, např.
v paranazálních dutinách, měli bychom vyvozovat léčebné
postupy: tedy aktivní odstranění sekretu nejen ze středouší,
ale také ze sluchové trubice.
Toho lze docílit retrográdní „politzerací“ po paracentéze a
nebo při tympanostomii. Možno použít tympanometr v
režimu retrográdního testování průchodnosti sluchové
trubice a nebo pneumatické ušní zrcátko (Siegel), nebo
politzerační balonek.

PROBLEMATIKA CLEARENCE – DRENÁŽE ET.

Jakými mechanismy je zajišťována?
- Jak ET dokáže ze středouší „nasát“ a svým průsvitem protlačit
a vypudit parafinovou inlej (viz. poznatky F. Zöllnera z TP operací)

Proč si „neporadí“ vždy s mukotympanem, ale pomine-li i
dlouhodobá obstrukce, dobře se serotympanem.
Je to dáno fyzikálními a chemickými vlastnostmi sekretu, povrchovým
napětím, dyskinezí řasinek, setrvávající novotvorbou hlenu?
-

- Příspívá otevírací mechanismus - ventilace ET k evakuaci
výpotku? Refluxem vzduchové bubliny, pseudoperistaltikou,
„ždímáním“ dolního kompartmentu? Správnou kinetikou svalů při
deglutinaci, žvýkání, zívání?

JAKÝ JE CÍL PROVZDUŠŇOVÁNÍ? Víme, co léčíme?
Podtlak a patologii ve středouší nebo dysfunkci ET?

Spory se vedou o způsoby provzdušňování ET. Jaké jsou
správné?
- jen metody fyziologické
- i metody s nadprahovým tlakem?
- jen ortográdní nebo při možnosti
- i retrográdní?
Retrográdní provzdušňování (zmíněno opakovaně): při perforaci
bubínku nebo při tympanostomii, podporuje drenážní funkci, tedy zbavuje
dutinu bubínkovou a sluchovou trubici sekretu. V této situaci není nebezpečí, že
by došlo k zavlečení infekce do pneumatického systému: ten je vyplněn stejným
sekretem, jako dutina bubínková. Po pracentéze (tympanostomii) lze sekret z
dutiny bubínkové odsát, z pneumatizace ne. Po evakuaci dutiny bubínkové je do
ní znovu a znovu sekret odváděn kmitáním novotvořenými řasinkami z antra
a sklípků pneumatizace, kde se neustále doplňuje z pohárkových buněk.

Proč v léčbě dysfunkce sluchové trubice selhává samotná
tympano(myringo)stomická dlouhodobá drenáž? (Proč
pozdní sluchové nálezy u takto léčených jsou horší, než u
neléčených?)
-Ventilační trubička nedrénuje středouší (mimo přetlak), řasinky pokud
kmitají tak do ústí ET, která je ale nefunkční jak ventilačně, tak drenážně.
- Funkčnost ET lze vrátit jen pokud bude ET zbavena patologického
sekretu, povrch sliznice získá normální povrchové napětí, zmírní se až
vymizí anatomické překážky (otok, zánětlivá infiltrace) a budou dobře
procházet bolusy vzduchu, lhostejno ve kterém směru. Pro zhojení
sekretorické otitidy je navíc nutné zbavit sekretu středouší včetně
pneumatizace, umožnit návrat epitelu „do normy“, tj. bez řasinek a
pohárkových buněk.
- Z jednoduchých chirurgických postupů je po neúspěchu
konzervativních postupů nejpřínosnější paracentéza s odsátím a je-li to
možné, souběžné i opakované provádění retrográdního testu tubární
průchodnosti pomocí tympanometru.

Toho lze docílit jedině
- cíleným protizánětlivým léčením afekcí v nosohltanu
(AT) a při neúspěchu také
- léčbou paranazálních dutin, které souběžně trpí
• asi v 50 % latentní sinusitidou u dětí se SOM
• a běžně chronickou hnisavou sinusitidou u
nemocných s MT chronickou otitidou.
- umělým provzdušňováním ET a středouší podle potřeby
odstupňovanými manévry. U dětí s tympanostomií lze s
výhodou využít i retrográdní „čištění“ a provzdušnění,
navíc tlakově kontrolované tympanometricky
(tubárními testy).

Lze nějakým dalším způsobem (vedle manévrů, které
provádí nemocný sám (Valsalva, Eppendorf, Otovent),
podporovat obnovení otevírací funkce ET?
(- Opomíjím cvičení, která po AT rehabilitují dýchání
nosem, jinak AT byla zbytečná)
- Všechny cviky, které zlepšují kondici m. tensor veli
palatini. (Zlepšení patrohltanového uzávěru, zvýšení
tlaku vzduchu v nosohltanu při polykání atd.)
V této oblasti jsou největší zkušenosti u dětí po operacích
rozštěpů patra (zde je rehabilitace ztížena až
znemožněná po odtranění hamulus pterygoideus.)
- ÚKOLY FYZIATRIE? Dynamická stabilizace hyponebo hyperfunkčních kraniomandibulárních a
cervikálních svalů (žvýkací + deglutinační svaly,čelistní
kloub, skus, krční páteř). Tyto postupy jsou aktuální!

KONTROVERZE
Zvyšuje nebo snižuje posmrkávání (pomineme-li
estetické hledisko) riziko patologie ET a středouší?
Posmrkávání (a podobně vzlykání, usilovný nádech nosem při
fyzické námaze) vytváří v nose a nosohltanu, na rozdíl od
vysmrkávání, podtlak a měl by tedy spíše sáním působit pozitivně
na výměnu obsahu paranazálních dutin a také na očistu ostia ET.
Tento volní odsun se děje navíc ve směru kmitání řasinek. Současně
však dochází k aspiraci kapének sekretu do dolních cest dýchacích.
Největším rizikem posmrkávání je stagnace sekretu v nose, když
nedojde k jeho „odsátí“ až do hltanu a odstranění např. vykašláním.
Riziko, že se při již nefunkční ET bude vyvolávat podtlak ve
středouší, není. Samotný „nešvar“ posmrknutí není příčinou
dysfunkce ET.

V tomto směru je jedním z nejdůležitějších úkolů rodičů
naučit dítě co nejdříve správně si čistit nos smrkáním.

Zvyšuje nebo snižuje dudlík (šidítko) riziko
patologie ET a středouší?
►Dudlík může pozitivně, podobně jako kojení, sacími manévry
zlepšovat funkci dýchacích, žvýkacích, patrových, mimických a
dalších svalových skupin v oblasti obličeje a krku a tak zlepšovat
respiraci a deglutinaci, ale také funkci ET.
Pozitivní je především omezení pláče při stresu.
►Ve středoušním sekretu u mukotympana je nalézán občas pepsin.
To je bráno jako důkaz, že patologie vznikla v důsledku refluxu
žaludečních šťáv až do středouší. Vzhledem k rozpadu pepsinu s
časem by však jeho průkaz ve středouší s mukotympanem znamenal,
že je kontinuálně doplňován novými refluxáty. A to i přesto, že
způsobuje zánětlivou infiltraci ET: ta je tedy pro refluxát průchodná
(selhala protektivní funkce) , ale není průchodná pro vzduch ani odtok
(selhaly funkce drenážní a ventilační )? Podobně je zvažován význam
Helicobacter pylori. Ke studiu bude zřejmě vhodnější sekret z dutin.

Škodolibá „postotázka“: komu připadne „kompetence“
v péči o ET až se rozpadne obor na otologii a rinologii?
Funkčnost ET je α +Ω slyšení, patří péče o ní
otologům?
Nebo:
protože v diagnostice a léčbě poruch ET je používáno
převážně rinologických postupů,
je to úkolem rinologa?
Z léčby otorinolaryngologa prakticky mizí jednoduché drobné
chirurgické výkony, jako je punkce čelistní dutiny, paracentéza
bubínku, katetrizace atd. a za tyto metody pokračující onemocnění si
vynucuje posléze FES a myringostomie.

INTERAKCE MEZI BAROFUNKCÍ ET A STŘEDOUŠÍ.
ET slouží především ventilaci středouší, kde dochází k resorpcí
plynů a vzájemná „spolupráce“ není dána jen výše zmíněnými
presoreceptory a chemoreceptory ve sliznici.

Středouší zajišťuje:
1. převod zvuku ze zvukovodu do vnitřního ucha
2. výměnu plynů a kompenzaci tlakových výkyvů
3. drenáž tvořícího se sekretu.

Podle povahy slizniční výstelky, která se především podílí
na funkci 2. a 3., lze středouší rozdělit na dva prostory:
- přední dolní = mesotympanum + hypotypanum a protympanum, který
má epitel dlaždicový až kubický se stoupajícím počtem pohárkových a
ciliárních buněk směrem k ET a

- horní zadní, tj.

epitympanum + antrum + sklípky spánkové kosti, kde
je epitel až endoteloidního vzhledu bez cilií a sekrečních buněk.

Anatomickým předělem je mezoepitympanální bariera =
(atikotympanální diafragma), tvořená kůstkami a jejich závěsy,
plikami a valem n. VII. Mezi oběma prostory jsou dvě spojení:
- přední před collum mallei a
- zadní za crus longum kovadlinky
1 – recessus membranae tympani ant.,
2 – dtto posterior ( Prussakův prostor),
3 – plica incudis,
4 –recessus membranae tympani post.,
5 – plica mallearis post.,
6 – plica mallearis ant.,
7 – plica chlordae tympani,
8 – ostium tympanicum tubae
auditivae,
9 – ligamentum malei et incudis
superior.
linie mesoepitympanální bariery
(atikotympanální diafragma)

Funkce předního dolního prostoru plyne z jeho struktury:
- Sekreční funkce: s ohledem na nepočetné pohárkové buňky a
absenci žlázek je skromná.
- Drenážní funkce je zajišťována řasinkovým epitelem a
ne zcela objasněným sacím efektem ET.
Z histologie fyziologické sliznice tohoto prostoru i prostoru horního zadního víme,
že svoji původní podobu respiračního epitelu dalekosáhle ztratila: řasinky a
pohárkové buňky mimo oblasti protympana jsou spíše ojedinělé a větší jejich
přítomnost svědčí již pro protizánětlivou aktivitu. Při zánětu pak se projeví
povaha respiračního epitelu v celém rozsahu, jen sekreční žlázky chybí a jsou
napodobeny pseudoglandulárními útvary: vznikající slizniční klky zanořují epitel
do hloubky, pohárkové buňky se množí a někdy odškrcením vznikají cystičky.
Přeměna klidové sliznice v zánětlivou je základem pro následný vznik
mukotympana. Vysvětlení se hledá mj. v absenci paracentézy u supurujících
zánětů a sterilizaci těchto zánětů antibiotiky ještě dříve, než se obnovila funkce ET.
Výměna plynů v této části je omezená.
Plyny ve středouší představují modifikovaný vzduch: sliznicí je vstřebáván kyslík
a dusík (přičemž ve zdravém středouší je vysoká koncentrace NO) a je vydáván
CO2 a vodní páry. Ty vedou, jako zánět, k novotvorbě pohárkových buněk.

Již po týdnu trvání otitis media acuta dochází k
přeměně klidového plochého epitelu ve středouší v
typický respirační epitel s cylindrickými buňkami s
řasinkami, rychle se objevují i pohárkové buňky.
Zbytnělá sliznice se řasí a v záhybech postupnou
převahou pohárkových buněk vznikají
pseudoglandulární útvary (HE)

PROČ JE
DŮLEŽITÁ
PARACENTÉZA U
OTITIS MEDIA
SUPPURATIVA?

V dalším průběhu může dokonce dojít k přeměně v cystu,
ve které se přetlakem hlenu epitel znovu oplošťuje.
Regrese uvedených změn po odeznění patologie
probíhá při dysfunkci ET až několik týdnů. Hlen je
základem pro mukotympanon (barvení na kyselé
mukopolysacharidy).

Funkce horního zadního prostoru:
- Sekrece a drenáž jsou potlačené (omezené na minimální transudaci, což se i
zde mění za patologických podmínek) .
- Resorpce a výdaj plynů jsou hlavní a to je dáno:
- epiteloidní povahou buněk (jako v plicích) a
- významným rozdílem rozsahu a vztahu cév bazální membrány s povrchem
v obou prostorách: v horním zadním prostoru je nejen intimnější vztah,
ale téměř dvojnásobný cévní rozsah n a jednotku plochy a tak určující pro
permeabilitu plynů.
Tento prostor má rigidní stěny a sám omezeně ventiluje přes přední dolní
prostor a ET. Slouží jako nárazník pro kompenzaci tlakových
výkyvů. Při zablokování
- obou spojů v mesoepitympanální barieře je vsávána pars flaccida do
epitympana (což je základem pro vznik retrakčního cholestestomu a destrukci hlavičky
kladívka) a

-posteriorního spojení dochází k retrakci zadního horního čtverce bubínku
do retrotympana (což vytváří podmínky vzniku cholesteatomu /tensa cholesteatom/ s
nástěnnou perforací a destrukcí nejčastěji crus longum incudis).

Význam pars flaccida pro regulaci středoušního tlaku je malý a plyne z podílu na
objemu středouší , který činí 0,2 %, výhodou je však okamžitá pohotovost.

Pneumatizace, ventilace a výměna plynů v dutinách
středouší po operacích.
- Po antromastoidektomiích ve věku do 6 roků při správném hojení dochází k
obnově pneumatizace v téměř původním rozsahu, u starších se vytvoří obvykle
jen dutina zvětšeného antra mastoidea a periantrální sklípky.
- Po trepanaci pro atikoantrální cholesteatom s uchováním zadní stěny
zvukovodu se znovu formuje dutina obvykle v podobě zvětšeného antra
mastoidea.
- Po trepanaci s dutinou spojenou se zvukovodem (CWD) se při TP tvoří:
■ malá dutina bubínková, zaujímající prostor mezotympana po val n. VII. a
■ zbytková dutina bubínková, zaujímající protympanum, hypotympanum a
mesotympanum nad úroveň fenestra cochlae.
Teoreticky se jeví rehabilitace rozsahu pneumatizace jako výhodná jak pro sluch,
tak pro vyrovnávání tlakových výkyvů. Při postižení epitympanálním
cholesteatomem obou výše uvedených typů je ET dobře funkční před i po operaci
a ventilační problémy se neprojeví. Vytvářet operačně kapacitně dostatečně velkou
vzdušnou dutinu v prostoru antra s rizikem nedokonalé sanace cholesteatomu
není správné. Naopak centrální perforace bubínku vznikají (mimo traumatické
ruptury) vždy v souvislosti s dysfunkční ET. Zde dobrý rozsah pneumatizace
vytváří funkční rezervoár pro tlakové výkyvy a prognózuje dobrý výsledek MP.

