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STRESZCZENIE:    Wstęp: Zapalenia górnych dróg oddechowych są częstymi chorobami wieku dziecięcego. Dzieci są bardziej po-
datne na zakażenia ucha środkowego, ponieważ ich trąbka słuchowa jest krótka, prosta i szeroka. W konsekwencji 
powyższych zmian zapalnych z jednoczesnym upośledzeniem drożności trąbki słuchowej bardzo często powstaje 
niedosłuch przewodzeni owy.

  Cel: Celem pracy była ocena skuteczności leczenia dysfunkcji trąbek słuchowych za pomocą inhalatora AMSA

  Materiał i metoda: Grupę badaną stanowiło 30 pacjentów. Tyle samo było w grupie kontrolnej. U wszystkich badanych 
stwierdzono upośledzenie słuchu typu przewodzeniowego. Grupa badana leczona była za pomocą inhalatora AMSA. 
Grupę kontrolną leczono farmakologicznie. Pacjentów zbadano z wykorzystaniem audiometrii tonalnej oraz imped-
ancyjnej na początku terapii, po tygodniu oraz po czterech tygodniach.

  Wyniki: Analiza statystyczna wykazała poprawę badanych parametrów u chorych leczonych inhalatorem AMSA w 
znacznie krótszym czasie niż u osób leczonych farmakologiczne.

SŁOWA KLUCZOWE:   dysfunkcja trąbek słuchowych, niedosłuch przewodzeniowy, inhalator AMSA

ABSTRACT:   Introduction: Upper respiratory tract infections are common childhood diseases. Children are more susceptible to 
middle ear infections since their Eustachian tubes are short, straight and wide. These inflammatory changes associ-
ated with impaired patency of the Eustachian tubes often lead to the development of conductive hearing loss.

  Objective: The aim of this study was to assess the effectiveness of the treatment of Eustachian tube dysfunction using 
AMSA inhalers.

  Material and Methods: The study group comprised 30 patients. The same number of patients were included in the 
control group. All patients reported conductive hearing loss. The test group was treated using AMSA inhalers while 
the control group received pharmacotherapy. Patients were examined with the use of pure-tone and impedance audi-
ometry at baseline, one week, and four weeks after the initiation of treatment.

  Results: Statistical analysis showed that the improvement in the studied parameters in patients treated with AMSA 
inhalers occurred in a much shorter time than in patients receiving pharmacotherapy. 
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WSTĘP

Zapalenia górnych dróg oddechowych o podłożu wiruso-
wym, bakteryjnym czy alergicznym są częstymi chorobami 
wieku dziecięcego. Dzieci są bardziej podatne na zakażenia 
ucha środkowego, ponieważ ich trąbka słuchowa jest krót-
ka, prosta i szeroka. Na podwyższoną częstotliwość zaka-
żeń dróg oddechowych może mieć wpływ również przerost 
tkanki pierścienia chłonnego gardła, słabe upowietrzenie 
przestrzeni ucha środkowego, które są jeszcze wypełnione 
częściowo tkanką śluzakowatą lub przerośniętą błoną śluzo-
wą. Przy dłużej trwających zaburzeniach wentylacji wzrasta 
wytwarzanie śluzu, który zalega w jamie bębenkowej. Do-
chodzi również do obrzęku okolic ucha środkowego. Zwięk-
szenie lepkości śluzu i obrzęk błony sprzyja zatykaniu trąbki 
słuchowej śluzem. Taki stan prowadzi do niedosłuchu prze-
wodzeniowego [3, 7, 11, 16, 21]. Zmiany zapalne ostre lub 
przewlekłe w większości przypadków potrafimy skutecznie 
leczyć. Standardowa terapia obejmuje przede wszystkim 
ogólne podanie antybiotyków lub sulfonamidu, stosowanie 
leków przeciwbólowych, przeciwzapalnych, przeciwgorącz-
kowych i przeciwhistaminowych, oraz wykonanie paracente-
zy – jeżeli proces zapalny obejmuje ucho środkowe i istnieją 
do niej wskazania. Istotną składową terapii jest miejscowe 
i ogólne podanie leków obkurczających błonę śluzową nosa 
i nosogardła w celu poprawy dostępu do trąbki słuchowej 
[2, 5, 6, 12, 14, 17, 19, 20]. Coraz częściej do terapii lekarze 
włączają zabiegi z zakresu fizjoterapii. Mogą być one wyko-
rzystywane jako leczenie uzupełniające lub stanowić pod-
stawową formę terapii. Z dotychczas uznanych metod w za-
paleniu trąbek słuchowych stosowane są m.in.: nagrzewanie 
tkanek za pomocą lamp o silnym świetle podczerwonym. 
Korzysta się również z pola magnetycznego dużej częstotli-
wości lub diatermii krótkofalowej, która przegrzewa tkan-
ki pod wpływem pola elektrycznego. Jednym z najczęściej 
stosowanych zabiegów fizykoterapeutycznych u chorych 
z jednoczesnym niedosłuchem przewodzeniowym są jono-
forezy śróduszne z roztworem jodku wapnia. Prąd powodu-
je zwiększenie ukrwienia skóry, a tym samym ułatwia wni-
kanie cząsteczek leku w chorobowo zmienioną tkankę [10, 
15]. Równie powszechnym i chętnie stosowanym leczeniem 
są inhalacje. Metoda ta polega na wdychaniu pary wodnej 
lub leków dzięki zastosowaniu urządzeń wytwarzających 
aerozole lecznicze o różnym stopniu rozproszenia. Rozwój 
myśli technologicznej umożliwił skonstruowanie inhalato-
ra dyszowego AMSA, którego głównym przeznaczeniem 
jest leczenie chorób ucha środkowego, zatok przynosowych 
oraz upośledzonej drożności trąbki słuchowej. Urządzenie 
to ma możliwość wytwarzania wibroaerozolu podawanego 
pod krótkotrwałym nadciśnieniem. Powstający w inhalato-
rze aerozol jest wzbogacony o dodatkową energię pocho-

dzącą z nałożenia nań fali akustycznej o częstotliwości 100 
Hz. Dzięki nadciśnieniu aerozol penetruje do ucha środko-
wego poprzez trąbkę Eustachiusza, której często nie można 

Ryc. 1.  Średnia wielkość rezerwy ślimakowej dla 2 grup osób: leczonych 
farmakologicznie(pełne koła) i leczonych inhalatorem (puste koła). 
Gwiazdkami zaznaczono wyniki, które były znamienne statystycznie 
(p<0,05).

Ryc. 2.  Progowe wartości odruchu strzemiączkowego w dB dla 2 grup: leczonych 
farmakologicznie ( pełne koła) i leczonych inhalatorem (puste koła). ). 
Gwiazdkami zaznaczono wyniki, które były znamienne statystycznie (p<0,05). 
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udrożnić metodami klasycznymi, takimi jak manewr Valsa-
vy’ego czy próba przy pomocy balonu Politzera. W inhala-
torze AMSA nadciśnienie uruchamiane jest automatycznie 
w momencie przełykania. Przez odpowiednią końcówkę no-
sową nadciśnienie wtłacza wibroaerozol do zamkniętej prze-
strzeni nosogardzieli, a stamtąd do trąbki słuchowej [1, 9]. 

CEL PRACY

Celem tej pracy była ocena skuteczności leczenia upośledzeń 
dysfunkcji trąbek słuchowych z wykorzystaniem inhalatora 
dyszowego AMSA.

MATERIAŁ I METODY

Badanie objęło grupę 60 osób leczonych z powodu upośle-
dzenia słuchu typu przewodzeniowego, powstałego w wyniku 
upośledzenia drożności słuchowej w przebiegu infekcji gór-
nych dróg oddechowych. Pacjenci zakwalifikowani do badań 
posiadali niedosłuch obustronny. Grupa badana składała się 
z 30 pacjentów leczonych z wykorzystaniem aparatu AMSA. 
W grupie badanej znajdowało się 18 dziewczynek i 12 chłop-
ców w wieku 4–17 lat (średnia wieku 10 lat). Inhalacje apara-
tem AMSA wykonywane były 2 razy dziennie, przez 5 dni po 
10 minut. Leki stosowane w inhalacji to: Pulmicort (0,25 ml) 
i ACC (1 ml).

Grupę kontrolną stanowiło 30 osób – 16 dziewczynek i 14 
chłopców w wieku 4–17 lat (średnia wieku 10 lat). Pacjen-
ci w tej grupie byli leczeni wyłącznie farmakologicznie, 
z wykorzystaniem preparatów sterydowych, leków mu-
kolitycznych oraz leków przeciwobrzękowych stosowa-
nych doustnie.

Narząd słuchu oceniano w dniu zgłoszenia się pacjenta do 
lekarza, po tygodniu terapii oraz po miesiącu od rozpoczę-
cia leczenia. Ocenę przeprowadzono metodą psychofizycz-
ną z wykorzystaniem audiometrii progowej tonalnej, oraz 
metodą elektrofizyczną przy pomocy audiometrii impedan-
cyjnej. Oznaczenie progu słyszenia dla przewodnictwa po-
wietrznego i kostnego wykonano przy pomocy audiometru 
klinicznego MADSEN ITERA II. Audiometria impedancyj-
na obejmowała tympanometrię oraz pomiar odruchu z mię-
śnia strzemiączkowego. Do pomiarów użyto tympanometru 
MADSEN ZODIAC 901P. Analizę statystyczną wykonano 
przy pomocy pakietu STATISTICA 8.0 (StatSoft Inc.). Do 
analizy zastosowano test t dla prób zależnych oraz test ko-
lejności par Wilcoxona. Za znamienne statystycznie uznano 
testy z wartością p niższą niż 0,05.

WYNIKI

1. Audiometria progowa tonalna

Średnie arytmetyczne wielkości rezerwy ślimakowej mierzone 
w dB, dla częstotliwości 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz i 3000 
Hz pozwoliły porównać je między sobą w zależności od 
zastosowania leczenia. Wyniki przedstawia tabela 1 oraz ry-
cina 1.

Wyniki analizy statystycznej wykazują istotny statystycznie 
wpływ leczenia aparatem AMSA na średnią wielkość rezerwy 
ślimakowej. Stwierdzono również znamienne statystycznie 
różnice już po pierwszym tygodniu leczenia. Można zatem 
wnioskować, że u osób leczonych za pomocą inhalatora AMSA 
obserwuję się poprawę badanych parametrów w znacznie 
krótszym czasie niż u osób leczonych tylko farmakologicznie. 

2. ODRUCH STRZEMIĄCZKOWY

Średnie arytmetyczne progów odruchów strzemiączkowych 
mierzone w dB, dla częstotliwości 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz 
i 4000 Hz w zależności od zastosowanego leczenia przedsta-
wiono w tabeli 2 i na rycinie nr 2.

Ryc. 3.  Liczby prawidłowych tympanogramów (typ A) w kolejnych punktach 
czasowych dla grup leczonych farmakologicznie (pełne koła) i grupy 
leczonej inhalatorem (puste koła). Test Wilcoxona wykazał, że obie krzywe 
znacząco różnią się statystycznie.
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mat skuteczności tej terapii zostały opublikowane przez Mar-
kowską i wsp [13]. Badania te obejmowały 21-osobową grupę 
dorosłych z przewlekłym nieżytem trąbek słuchowych trwa-
jącym od kilku miesięcy do kilku lat, u których wcześniejsze 
sposoby leczenia nie przynosiły żadnej poprawy, bądź poprawę 
krótkotrwałą. Zastosowano pięciodniową terapię inhalatorem 
AMSA. Inhalacje odbywały się trzy razy dziennie po 20 min. 
Za pomocą wibroaerozolu wprowadzano leki: mistabron, hy-
drokortyzon, witaminy A, D3, E mentoclar rozpuszczone w soli 
fizjologicznej. Po zakończeniu terapii odnotowano poprawę 
u 88,9% pacjentów . Leczeniem inhalacjami aparatem AMSA 
już wcześniej zajmowała się Szkiełkowska i wsp [22]. Badania 
dotyczyły dzieci w wieku 3–7 lat z wysiękowym zapaleniem 
uszu. Autorzy w swoich doniesieniach udowodnili skutecz-
ność działania leków mukolitycznych podawanych w postaci 
wibroaerozolu. Wykonywano 2 zabiegi dziennie przez 5 dni. 
Czas trwania jednego zabiegu wynosił 10 min. Drogą wziewną 
wprowadzono lek mukolityczny – Ambroxol. Bezpośrednio po 
terapii uzyskano poprawę u 81% pacjentów z zapaleniem jed-
nostronnym wysiękowym i u 30% z zapaleniem obustronnym. 
Przy kolejnych badaniach – robionych po miesiącu i po trzech 
miesiącach – u wszystkich dzieci z grupy pierwszej odnotowa-
no całkowity powrót do zdrowia, a w grupie drugiej odsetek 
dzieci zdrowych osiągnął ponad 60%. Mając na uwadze prze-
wlekłość opisywanego schorzenia, jest to bardzo dobry wynik, 
który potwierdza obserwacje poczynione w tej pracy. Badania 
na podobnej grupie pacjentów opisały Zielnik-Jurkiewicz i Ol-
szewska-Sosińska [23]. Oceną zostały objęte dzieci z zapale-
niem trąbki słuchowej i wysiękowym zapaleniem uszu. Po 10 
inhalacjach aparatami AMSA z wibroaerozolem zawierającym 

Wyniki przeprowadzonej analizy wykazują znamienny staty-
stycznie efekt wpływu leczenia inhalatorem AMSA na popra-
wę wartości progowej odruchu strzemiączkowego. Pozwala to 
jednoznacznie stwierdzić, iż zastosowanie inhalatora zwiększa 
poprawę rozważanego parametru, i podobnie jak w przypadku 
audiometrii progowej, poprawa ta następuje szybciej.

3. TYMPANOMETRIA

Podczas oceny wstępnej u wszystkich pacjentów stwierdzono 
nieprawidłowe wyniki badań. Nie było ani jednego tympano-
gramu typu A. Uzyskane wyniki pokazuje tabela 3 oraz ryci-
na 3.Analizując statystycznie wyniki badań, stwierdzono zna-
mienną różnicę między obiema badanymi grupami. W badaniu 
wstępnym u wszystkich pacjentów wykazano nieprawidłowe 
tympanogramy (73% –tympanogram C, 27 % – tympanogram 
B). Już po tygodniu w grupie badanej ilość prawidłowych tym-
panogramów wzrosła do 7%. W grupie kontrolnej po tym sa-
mym czasie nie zaobserwowano ani jednego prawidłowego 
tympanogramu. Po miesiącu leczenia w grupie korzystającej 
z inhalacji zaobserwowano 22 prawidłowe tympanogramy 
(73%), gdy tymczasem w grupie kontrolnej typ A zaobserwo-
wano tylko u 8 pacjentów (27%).

DYSKUSJA

Upośledzenie drożności trąbki słuchowej prowadzi do zmian 
chorobowych w obrębie ucha środkowego, co inspiruje naukow-
ców do poszukiwania doskonalszych metod leczenia. Celem 
skutecznej terapii jest niedopuszczenie do powstawania po-
wikłań pod postacią trwałego uszkodzenia ucha środkowego. 
Typowym leczeniem wstępnym po zdiagnozowaniu zapalenia 
górnych dróg oddechowych, trąbki słuchowej i uszu jest ogólne 
zastosowanie antybiotyków lub sulfonamidu oraz preparatów 
znoszących objawy stanu zapalnego: ból, obrzęk czy podwyższo-
ną temperaturę. Powinno się również podawać leki działające 
miejscowo, które wprowadzone przez nos dostają się w okolicę 
ujścia gardłowego trąbki słuchowej [4]. Po przejściu ostrej fazy 
choroby warto zastosować zabiegi z zakresu fizykoterapii. Są 
znane od dawna, jednak ich rola w leczeniu jest nadal niedo-
ceniana. Wprowadzenie wibroaerozolu bezpośrednio do ucha 
środkowego za pomocą aparatu AMSA jest jednym z takich 
zabiegów. W Polsce stosunkowo nowym – z zabiegów inha-
latorami AMSA można skorzystać w nielicznych placówkach 
fizykoterapeutycznych. Głównie są wykorzystywane w ośrod-
kach specjalizujących się w leczeniu dzieci. Jest to zrozumiałe, 
ponieważ to właśnie u najmłodszych pacjentów zapalenie gór-
nych dróg oddechowych często połączone jest z zapaleniem 
trąbek słuchowych i uszu. Pierwsze wstępne doniesienia na te-

Tab. I.  Audiometria progowa tonalna – średnie wartości rezerwy ślimakowej dla 
częstotliwości 0,5 kHz, 1kHz, 2 kHz i 3 kHz mierzone w dB. 

BADANIE 
WSTĘPNE

BADANIE PO TYGODNIU  
OD ROZPOCZĘCIA 
LECZENIA

BADANIE PO CZTERECH 
TYGODNIACH  
OD ROZPOCZĘCIA 
LECZENIA

Chorzy leczeni 
inhalatorem AMSA 32.2 dB 20.97 dB 4.67 dB

Chorzy leczeni 
farmakologicznie 30.87 dB 24.03 dB 9.83 dB

Tab. II. Średnie wartości progów odruchu strzemiączkowego, mierzone w dB. 

BADANIE 
WSTĘPNE

BADANIE PO 
TYGODNIU OD 
ROZPOCZĘCIA 
LECZENIA

BADANIE PO CZTERECH 
TYGODNIACH OD 
ROZPOCZĘCIA 
LECZENIA

Chorzy leczeni 
inhalatorem AMSA 113.91 dB 97.67 dB 80.67 dB

Chorzy leczeni tylko 
farmakologicznie 115.39 dB 102.37 dB 100.67 dB
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wnątrz. Podsumowując, wiele badań wskazuje na skuteczność 
inhalacji w procesie leczenia. Nie tylko przy niedrożności trą-
bek słuchowych. Goectas i wsp. zaobserwowali skuteczność 
leczenia inhalatorem AMSA w przewlekłym zapaleniu zatok 
przynosowych [8]. Po wprowadzeniu kortykosteroidów za po-
mocą inhalatora stwierdzono znaczną poprawę węchu. Może 
coraz większa liczba badań i ich publikacji przyczynią się do 
rozpowszechnienia inhalacji jako skutecznej metody leczniczej, 
a co za tym idzie powszechnego korzystania z tego rodzaju te-
rapii w coraz większej liczbie ośrodków w Polsce. 

WNIOSKI

1.  Zastosowanie inhalatora AMSA jest skuteczną metodą w te-
rapii dysfunkcji trąbek słuchowych i towarzyszącym im nie-
dosłuchom przewodzeniowym.

2.  Inhalator AMSA poprzez jednoczesne wytwarzanie wibro-
aerozolu wzbogaconego o zaordynowanie przez lekarza leki, 
podawany pod krótkotrwałym nadciśnieniem automatycz-
nie w momencie przełykania, wydaje się być najlepszym 
niechirurgicznym sposobem dotarcia do wnętrza chorej 
jamy bębenkowej.

3.  Zastosowanie inhalatora AMSA w dysfunkcji trąbek słucho-
wych u dzieci skraca czas leczenia oraz przyspiesza ustąpie-
nie dolegliwości i poprawę słuchu.

4.  Badania dowiodły, że inhalator AMSA stanowi wartościowe 
narzędzie w leczeniu dysfunkcji trąbek słuchowych u dzieci.

4 mg dexametasonu, dokonano pomiarów z wykorzystaniem 
audiometrii tonalnej oraz tympanometrii. U 76,7% pacjentów 
zaobserwowano całkowite ustąpienie objawów choroby. Au-
torki nie uzyskały jednak satysfakcjonującego efektu leczenia 
wysiękowego zapalenia uszu. Zalegający w uchu środkowym 
gęsty płyn musiały usuwać poprzez nacięcie błony bębenkowej 
i założenie drenów wentylacyjnych. Zbadaniem skuteczności 
inhalacji AMSA przy wysiękowym zapaleniu ucha u dzieci zajął 
się również Saga C. i wsp. [18]. Ich badania objęły 37-osobową 
grupę dzieci o średniej wieku 7 lat. Pacjenci zostali poddani 
aerozolterapii i zbadani audiometrycznie przed inhalacjami, 
po miesiącu, 3 i 6 miesiącach od zakończenia leczenia. Auto-
rzy stwierdzili poprawę porównywalną z wynikami po operacji 
uszu aż u 76% badanych. Zaznaczyli jednak niewielką grupę 
poddaną badaniom, co daje jedynie wstępny pogląd. Ich praca 
może być wstępem do kontynuowania badań z większą grupą 
badawczą. Niniejsza praca jest próbą odpowiedzenia na pytanie, 
czy podanie leku przy pomocy inhalatora daje lepsze rezultaty 
niż leczenie w tradycyjny sposób. Analiza statystyczna wyników 
badań tympanometrycznych potwierdziła znamienną różni-
cę pomiędzy obiema badanymi grupami i dowiodła istnienia 
zdecydowanych korzyści płynących z leczenia inhalacjami. Po 
4 tygodniach od rozpoczęcia terapii prawidłowe tympanogra-
my rejestrowano w grupie badanej u 73% chorych, natomiast 
w grupie kontrolnej tylko u 27% chorych. Prawdopodobnie 
szybsza normalizacja podatności błony bębenkowej w grupie 
badanej związana jest z bezpośrednim kontaktem aerozolu 
z lekarstwem z błoną bębenkową i uchem środkowym od we-
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