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Defi nice

Chronická sekretorická otitida 
■  přítomnost tekutiny ve středouší za celistvým bubínkem bez známek akutního 

středoušního zánětu
■ stav trvá déle než 3 měsíce
■  synonyma: tubotympanální katar, exsudativní středoušní zánět, serotympanum, 

mukotympanum, glue ear – klihové ucho

Latentní hnisavý středoušní zánět (latentní mastoiditida)
■  obdobná symptomatologie, ale liší se nálezem ve středouší (hnisavá sekrece) 

a terapií (systémová antibiotika, operace – antromastoidektomie)

Pravé ucho. Serotympanum

Levé ucho. Mukotympanum
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Etiologie

Dysfunkce Eustachovy trubice (ET)
■  obstrukce ET:  adenoidní vegetace

chronické nebo recidivující infekce horních cest dýchacích 
tumor nosohltanu       

■ patentní ET: kraniofaciální deformity (rozštěpové vady)

Následek akutního středoušního zánětu
  

Adenoidní vegetace. 
Endoskopický pohled, optika 
zavedena transorálně 

Schéma – sagitální řez nosohltanem

jazyk

klínová dutina
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Diagnostika 
 
■ anamnéza
 • nedoslýchavost, event. tlak v uchu, bez bolesti či výtoku z ucha 
■  otoskopie
 •  bubínek s různým stupněm vpáčení, reflex roztříštěný, může prosvítat hladinka 

tekutiny za bubínkem či bubliny vzduchu v serózní tekutině, u mukotympana 
(hlen ve středouší) obvykle bubínek bývá mléčně zkalený nebo nažloutle 
prosvítající

■  pneumatická otoskopie
 • bubínek je omezeně pohyblivý nebo zcela nepohyblivý            
■ audiometrie: převodní nebo smíšená nedoslýchavost

Pneumatická otoskopie

Tónový audiogram: oboustranná převodní nedoslýchavost
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■ tympanometrie: B křivka, event. C2 křivka   

■  epifaryngoskopie: diagnostika příčiny onemocnění, je indikována u všech pacientů 
 • u dětí je vyšetření zaměřeno na diagnostiku adenoidních vegetací 
 • u dospělých je vyšetření zaměřeno na vyloučení tumoru nosohltanu

■ RTG (CT) pyramid: fakultativně, k vyloučení latentní mastoiditidy
■ Skríning: celoplošný skríning ani skríning u předškolních dětí není doporučen 

HRCT spánkové kosti vpravo. 
Kompletní zastření středouší, utlumená 
pneumatizace spánkové kosti

HRCT spánkové kosti vpravo. 
Zavedená ventilační trubička (šipka)

HRCT spánkové kosti vpravo. 

Tympanogram. 
Tympanometriská křivka 
typu B

Tympanogram. 
Tympanometrická křivka 
typu C2

HRCT spánkové kosti vpravo. 
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Léčba

Konzervativní léčba 
■ léčba zánětů horních cest dýchacích 
■  autoinsuflace středouší (politzerace): provzdušňování středouší zvýšením tlaku 

v dutině nosní se současným polykáním 
■  efekt medikamentózní terapie na OMS není prokázán 

(antihistaminika, nosní dekongestiva, antibiotická terapie, intranazálně 
aplikované nebo systémově podávané kortikosteroidy)

Chirurgické léčba
■  adenotomie (adenoidektomie): pod endoskopickou kontrolou s cíleným 

odstraněním lymfatické tkáně v blízkosti tubárních torů 
■  zavedení ventilační trubičky (VT): v celkové nebo lokální anestézii je zavedena 

VT do předního nebo zadního dolního kvadrantu bubínku (synonyma: ventilační 
trubička, grometa, stipula, tlak vyrovnávající trubička)

Levé ucho. Bubínek se zavedenou ventilační 
trubičkou na přechodu dolních kvadrantů

Adenotomie St. Clair Thomsonovou kyretou. 
Pohled endoskopem 70 ° transorálně 
do nosohltanu

Adenotomie St. Clair Thomsonovou kyretou. 

Levé ucho. Bubínek se zavedenou ventilační 

Adenotomie. Schéma transorálního 
zavedení Beckmannovy kyrety
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Indikace k chirurgické léčbě 
OMS déle než 3 měsíce a současně přítomnost jednoho z následujících kritérií: 
■	 nedoslýchavost > 30 dB, kostně vzdušný rozdíl > 20 dB  
■	 	strukturální abnormality bubínku nebo středouší  

(retrakční kapsy, počínající adhezivní proces středouší)
■	 opožděný vývoj řeči a intelektu
■	 kraniofaciální deformity (rozštěpové vady)
■	 těžká zraková vada 

Komplikace a následky OMS
■	  strukturální změny: retrakční kapsa bubínku, atelektáza, adhezivní proces 

ve středouší, defekt středoušních kůstek, vznik cholesteatomu
■	  porucha vývoje řeči a intelektuálního rozvoje dítěte v důsledku dlouhotrvající 

převodní nedoslýchavosti

Časté otázky
■	 koupání při zavedení VT
 •  ucho se zavedenou VT nemusí být chráněno při koupání a hře ve vodě,  

není doporučeno potápění 
■	 otorea při zavedení VT
 • lokální terapie 5–7 dní (lokální ATB + kortikosteroid v ušních kapkách) 
 •  systémová ATB terapie cíleně dle kultivace (v případě selhání  

lokální terapie či celkových příznaků akutní infekce)
 • odstranění VT (v případě selhání výše uvedené konzervativní léčby)
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