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Kanałsłuchowykotówpozbawionyjest
włosów,upsównatomiastilośćwłosów
wkanalesłuchowymróżnisięwzależ-
nościodrasy,przyczymnajwięcejmają
pudle.Psyrasycockerspanielposiadają
największąliczbęmieszkówwłosowych
wkanalesłuchowym.Wzdrowymuchu
znajduje się znacznie więcej gruczołów
łojowych niż woskowinowych, które
sązmodyfikowanymigruczołamipoto-
wymi(Stout-Grahametal.,1990).

Główne objawy to rumień, wysięk
i przykry zapach, którym towarzyszą
świąd,bólorazpotrząsaniegłową.Ucho
wyposażone jest w mechanizm samo-
oczyszczający oparty na migracji na-
błonka, jednak w przypadku zaburzeń
dochodzi do nagromadzenia się treści
złożonejzkomóreknabłonka,woskowi-
nyikeratynywkanalesłuchowymoraz
powstania stanu zapalnego (Gotthelf,
2000).

drReginaWagner

Częstotliwość występowania zapa-
lenia ucha wewnętrznego u psów
kształtuje się na poziomie 20%
(McKeever/Globus,1995).Wprzy-
padkukotówszacujesię,iżjestona
niższao4%(Ascher,1988),względ-
nieo7%(Mason/Griffin,1995).Jest
tozapaleniemałżowinyusznejoraz
zewnętrznegokanałusłuchowego.

zapalenie
uchazewnętrznego

ektopasożyty Otodectescynotis

Sarcoptesscabieivar.canis

Demodexspp.

Notoedrescati

Cheyletiellaspp.

Neothrombiculaspp.

stawonogi(muchówki,błonkówki,kleszcze)

ciałaobce ciałaobcepochodzeniawewnętrznego

ciałaobcepochodzeniazewnętrznego

uczulenie atopowezapalenieskóry

alergiapokarmowa,nietolerancja

alergiakontaktowa

alergianaukąszeniapcheł

uczulenienaukąszeniaowadów

dermatofity np.M.canis,Trichophytonmentagrophytes

zaburzenia
procesurogowacenia

łojotokpierwotny

chorobażółtegotłuszczu(pansteatitis)

zaburzeniagospodarkitłuszczowej

zaburzenia
wydzielaniawewnętrznego

niedoczynnośćtarczycy

zaburzeniahormonówpłciowych

czynnikimetaboliczne dermatozawywołanareakcjąnacynk

schorzenia
opodłożuimmunologicznym

pęcherzycaliściasta

pęcherzycazwykła

pęcherzycarumieniowa

układowytoczeńrumieniowaty

skórny(dyskoidalny)toczeńrumieniowaty

reakcjanalek

młodzieńczeropnezapalenieskóry

czynnikiurazowe ropowica,ropień
Tab.1.Czynnikietiologicznewzapaleniuuchazewnętrznego

Ryc.1.Zapalenieuchawewnętrznego,wybrzuszona
błonabębenkowa(zamieszczonodziękiuprzejmości
dr.GregaBurtona)
Ryc.2.Komórkaakantolitycznaotoczonaobojęt-
nochłonnymi granulocytami (charakterystyczna
wpęcherzycyliściastej)
Ryc.3.Wewnętrzuzdegenerowanychobojętnochłon-
nychgranulocytówznajdująsięwchłoniętepałeczki
bakterii,coświadczyoczynnejinfekcjibakteryjnej
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August(1986)zaproponowałdermato-
logicznepodejściedoproblemudiagno-
stykizapaleniaucha,zgodniezktórym
wprzypadkuzapaleniaucha zewnętrz-
negoznaczącąrolęodgrywają:
• czynnikietiologiczne,
• czynnikipredysponujące,
• czynnikipodtrzymujące.

Dokładnadiagnozawymagauwzględ-
nieniawszystkichwymienionychczyn-
ników. Plan leczenia musi obejmować
pełnądiagnostykę,gdyżwprzeciwnym
raziemożedochodzićdonawrotóworaz
przejścia zapalenia ucha zewnętrznego
wpostaćchroniczną.

Zapalenie ucha zewnętrznego mogą
wywołać jedynie czynniki etiologicz-
ne,aniesameczynnikipredysponujące
ipodtrzymujące.Czynnikietiologiczne
przedstawionowtabeli1.

W tabeli 2 zostały wyszczególnione
czynniki predysponujące. Podczas gdy
spektrumczynnikówetiologicznychjest
bardzozróżnicowane,czynnikipredys-
ponującecharakteryzująsiędużąjedno-
rodnością,gdyżprawiewszystkieprowa-
dządoograniczeniacyrkulacjipowietrza
izwiększeniawilgotności.Zanimczyn-
nikietiologiczneniezostanąopanowa-
ne(alergie),niemożebyćmowyoopa-
nowaniuzapaleniauchazewnętrznego.
Ważnejest,abywłasnymdziałaniemnie
przysparzaćnowychczynnikówpredys-
ponujących, co w szczególności może
miećmiejscewówczas,gdywprzypad-
kuzapaleniauchazewnętrznego ipra-
widłowej flory bakteryjnej, w wyniku
zastosowania zbędnego leczenia anty-
biotykowegodojdziedonaruszeniade-
likatnegoekosystemuskóry(konieczna
cytologia). Istotny iznaczącyzklinicz-
nego punktu widzenia aspekt zapale-
nia ucha zewnętrznego stanowią po-
drażnienia.

W przypadku stwierdzenia obecno-
ści drobnoustrojów często uważa się,
iżtowłaśnieonesąprzyczynązapalenia
ucha. Faktem jest wprawdzie, że droż-
dżeibakteriewwieluprzypadkachza-
paleniauchazewnętrznego–aprzynaj-
mniej w jego chronicznym przebiegu
–stanowiączynnikpodtrzymujący,lecz
zcałąpewnościąniewywołujązapalenia
uchazewnętrznego.Z tegowzględute-
rapia koncentrująca się na wyelimino-
waniu tychże drobnoustrojów z reguły
niejestskuteczna.

Czynnikipodtrzymująceprzedstawio-
nowtabeli3.

Wprzypadkuzapaleniauchazewnętrz-
negoocharakterzechronicznymwarun-
kiemskutecznegoleczeniajestidentyfi-
kacjawszystkichczynników.

Badaniawskazują,iżw82,6%wszyst-
kichprzypadkówchronicznegozapale-

nia ucha zewnętrznego przyczyną jest
zapalenieuchaśrodkowego(Coleetal.,
1998). W ok. 3/4 wszystkich przypad-
ków chronicznego zapalenia ucha ze-
wnętrznegoobecnośćwysiękuuniemoż-
liwiabadaniebłonybębenkowej(Harvey
etal.,2003).Wprzypadkuzapaleniaucha
środkowegobłonabębenkowanajpierw
ulega wybrzuszeniu, a następnie pęka.
W zaawansowanych przypadkach za-
palenia ucha wewnętrznego błona bę-
benkowa może się ponownie zamknąć
wciągu2-4miesięcy(Gotthelf,2000;Ha-
rveyetal.,2003).Działaniapodejmowa-
newceluzdiagnozowaniazapaleniaucha
środkowegoobejmujączęstotomografię
komputerowąbądźrezonansmagnetycz-
nyzkontrastem.

ZnacZeniecytologii
wZapaleniu
uchaZewnętrZnego
Dopobraniapróbkipotrzebnesąszkieł-
ko podstawowe z matową krawędzią,
ołówek do opisania, suszarka lub za-
palniczka umożliwiająca utrzymanie
odpowiednio wysokiej temperatury,
w szczególności w przypadku obec-
ności woskowiny oraz oczywiście od-
powiedni roztwór barwiący. Dostępne
sąróżnepreparaty, jednaknajprostsze
wużyciusąpreparatydoszybkiegobar-
wienia.Próbkęmateriałuzkanałusłu-
chowego pozyskuje się wprowadzając
do kanału patyczek z wacikiem, a na-
stępnieobtaczająckońcówkępatyczka
popowierzchniszkiełkapodstawowego.
Wprzypadkutłustegomateriałuszkieł-
konależyutrwalićwwysokiejtempera-
turze. W tym celu należy posłużyć się
suszarką bądź zapalniczką, podgrze-
wając przez chwilę preparat od dołu
(nienależypodgrzewaćpreparatuzbyt
długo,apozakończeniuczynnościze-
trzeć sadzę, gdyż w przeciwnym razie
może dojść do zanieczyszczenia roz-
tworubarwiącego).Griffinetal.(2007)
stwierdziłjednak,iżutrwalaniewwyso-
kiejtemperaturzeniemawpływunawy-
nikbadania.

Badaniemikroskopowe
Preparatnależynajpierwpoddaćoględzi-
nomwmałympowiększeniu(40x),aby
odnaleźćodpowiedniemiejsce.Następ-
niemożnazmienićpowiększeniewedle
uznania na 600-krotne lub 1000-krot-
ne (immersyjne),umożliwiająceanali-
zęnapoziomiekomórek.Wprzypadku
stanuzapalnegoobrazzawierazregu-
łygranulocytyobojętnochłonneizasa-
dochłonneorazwzależnościodscho-
rzenia mniejszą bądź większą liczbę
granulocytów eozynofilnych, keraty-
nocytów i komórek akantolitycznych,
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czyli zaokrąglonych keratynocytów
typowych dla pęcherzycy liściastej.
Wprzebieguzapaleńchronicznychob-
serwuje się także limfocyty i komórki
plazmatyczne.

Bakterie (ziarenkowce – często są
to bakterie Staphylococcus interme-
dius,pałeczki–częstobakterieGram-
ujemne) mogą występować wewnątrz
bądźnazewnątrzkomórek.Występu-
jącwewnętrzukomórek,czyliwposta-
ciwchłoniętej,sąoznakąostrejinfekcji
bakteryjnej. Diagnoza zapalenia ucha
wywołanegogrzybamiMalasseziamoż-
liwajestrównieżcytologicznie.Wba-
daniuklinicznymczęstoniejestmożli-
westwierdzenie,czymamydoczynienia
zzapaleniemuchaopodłożubakteryj-
nym,czyteżzzapaleniemuchaoetio-
logiimieszanej,zapaleniemwywołanym
grzybamiMalasseziaczyjedynieznad-
miernymnagromadzeniemsięwosko-
winy.Dziękicytologiidiagnozamożli-
wajestwciągukilkuminutniewielkim
kosztem.

Wysyłającdolaboratoriumpreparaty
cytologiczne,koniecznejestrównieżzałą-
czeniedowybarwionychszkiełekconaj-
mniejjednegopreparatuniebarwionego,
aby osoba wykonująca badanie mogła
użyćwłasnegobarwnika.

lecZenieZapalenia
uchaZewnętrZnego
Leczenie zapalenia ucha zewnętrznego
niepoparteokreśleniemiopanowaniem
choroby podstawowej (np. alergii) nie
prowadzidodługotrwałegoefektu.

Leczenieogólnoustrojowe.Wprzypad-
kuzaangażowaniagranulocytówobojęt-
nochłonnychibakteriiGram-ujemnych
należy podjąć leczenie ogólnoustrojo-
we. Często, a w szczególności na po-
czątku konieczne jest zastosowanie
prednisolonu w dawce 2 mg/kg, aby
doprowadzić do ustąpienia opuchlizny
w obrębie kanału słuchowego. Należy
pamiętać,abywcześniejewentualniepo-
braćizamrozićkrewdotestówalergicz-
nych,któremogąokazaćsiękonieczne.
Wskazane może być również włącze-
nie antybiotyków (zgodnie z antybio-
gramem)orazlekównabazieimidazolu
(Malassezia).

Reguła to leczenie miejscowe. Przy
pomocycytologiiuchamożliwejestna-
kreślenie czterech sytuacji różniących
sięodsiebiepodwzględemudziałumi-
krobiologicznych czynników podtrzy-
mujących:
• zapalenieuchazewnętrznegobezza-

siedleniaprzezdrobnoustroje;
• zapalenieuchazewnętrznegopołączo-

nezinfekcjąbakteryjną(pałeczkilub
ziarenkowce);

• zapalenieuchazewnętrznegopołączo-
nezzakażeniemdrożdżami;

• zapalenie ucha zewnętrznego po-
łączone z zakażeniem drożdżami
ibakteriami.
Leczenieuzależnionejestodwyników

cytologii, badania bakteriologicznego
iantybiogramu.Dochodzitakżedoroz-
rostugruczołówłojowychiwoskowino-
wych,cozkoleiprowadzidozwężenia
kanału słuchowego, ograniczenia cyr-
kulacji powietrza i podwyższenia wil-
gotności w kanale słuchowym (czyn-
niki predysponujące). We wczesnym
stadiumzapaleniauchawewnętrznego
przy zachowanej równowadze mikro-
biologicznejzalecasięstosowaniepre-
paratówkortyzonuwceluzahamowania
dalszegorozwojustanuzapalnegooraz
opisanychpowyżejzmian,awrezultacie
uniknięciapotencjalnejinfekcji.Dodat-
kowozalecasięwykonywaniekontrol-
nych badań cytologicznych co 2-3 dni
(przedewszystkimzewzględunaryzy-
koinfekcji).

Często obserwuje się również zaka-
żenia wywołane wyłącznie drożdżami,
w których zasiedlenie florą bakteryj-
nąutrzymujesięwnormie(Gineletal.,
2002). W takich wypadkach zastoso-
wanielekuopotrójnymdziałaniumoże
jedyniezniszczyćistniejącąrównowagę
bakteryjnąorazspowodowaćzaostrze-
nieobjawów(dodatkowyczynnikpre-
dysponujący),wzwiązkuzczymzaleca
się lekiprzeciwkogrzybomMalassezia
lub kortykoidy. Często brak również
odpowiednich preparatów weteryna-
ryjnych,costwarzakoniecznośćzasto-
sowanialekuprzeznaczonegodlaludzi
(np. klotrimazolu albo dipropionianu
betametazonu).

Dotyczytorównieżzakażeńopodło-
żu wyłącznie bakteryjnym (cyproflok-
sacyna lub dipropionian betametazo-
nuisiarczangentamycyny).

W przypadku zakażeń mieszanych
wywołanych bakteriami i drożdżami
dostępnych jest wystarczająco dużo
preparatówweterynaryjnychopotrój-
nymdziałaniu.

Antybiogram ujawnia często leko-
oporność, szczególnie w przypad-
ku zakażenia bakteriami Pseudomonas
spp. oraz innymi bakteriami Gram-
-ujemnymi. Przed włączeniem lokal-
nej terapii antybiotykowej istnieje
możliwość zastosowania Tris-EDTA.
Obecniewsprzedażydostępnesąod-
powiednie preparaty weterynaryjne
(z chlorheksydyną i bez). Tris-EDTA
jest substancją tworzącą chelat, któ-
ryuszkadzaścianękomórkowąbakte-
rii,uwalniając zniejokreśloneczęści
składowe(kationy).Dziękitemunawet
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bakteriewykazującelekoopornośćule-
gają uszkodzeniu w takim stopniu,
iżponownieuwrażliwiająsięnadziała-
niemiejscowejterapiiantybiotykowej.
Ponadtopreparatytakieposiadająbez-
pośredniewłaściwościbakteriobójcze,
przyczymważnejest,abylekpozosta-
wićdowchłonięciaprzezok.10minut.
Następniemiejscowostosujesięlekza-
wierającyantybiotyk. q

Piśmiennictwodostępnewredakcji.
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Ryc.4.Typowyobrazmieszanejbakteryjnejinfekcjiucha:granulocytyobojętnochłonne,pałeczki,ziarenkowce,bakteriewewnątrzkomórkowe
Ryc.5.DrożdżewkształcieorzeszkówziemnychwskazująnainfekcjęgrzybemMalasseziapachydermatis
Ryc.6.i7.Zapalenieucha

nadmierne
owłosienieuszu

np.spaniel,pudel,terier możliwośćwykonania
zabieguchirurgicznego

wrodzonezwężenie
kanałusłuchowego

np.spaniel,rottweiler „

nabytezwężenie
kanałusłuchowego

 „

zwisająceuszy np.basset,spaniel „

polipy,neoplazje  „

zaburzeniamigracji
komóreknabłonka

np.spaniel,basset „

rozmiękczenietkanki np.labrador,retriever zakazpływaniawwodzie

klimat regionyciepłeiwilgotne 

podrażnieniawywołane
pielęgnacjąlub

czyszczeniemuszu
bądźleczeniem

podrażnieniamechaniczne
(patyczkidouszu!)
bądźchemiczne

koniecznośćkonsultacji
orazzaprzestanie

opisanychzabiegów

leczenieantybiotykowe
przyprawidłowej
florzebakteryjnej

dochodzidozachwiania
równowagiekosystemu

skóry,tworząsię
dogodnewarunki

dlainfekcjiusznych

badaniecytologiczne
umożliwiakwantyfikację

spektrumdrobnoustrojów
orazrozróżnienie

pomiędzyzasiedleniem
ainfekcją

chorobyosłabiające
organizm

np.zespółwątrobowo-skór-
ny,nowotworyzłośliwe

zapalenieuchazewnętrz-
negomaznaczenie

podrzędne
Tabela2.Czynnikipredysponującewzapaleniuuchazewnętrznego

drożdże Malasseziaspp.,Candidaspp.

bakterie gronkowcekoagulazo-dodatnie,głównieStaphylo-
coccusintermedius,paciorkowcebeta-hemolizują-

ce,Pseudomonasspp.,główniePseudomonas
aeruginosa,Proteusspp.,E.coli,

Corynebakteriumspp.

zmianypatologiczne
ocharakterze

zaawansowanym

obrzęki,zwłóknienia,nadmiernerogowacenie,
chorobaVerneuila,przerostapokrynowychgruczo-

łówcewkowych,rozrost,owrzodzenie,martwica

zapalenieuchaśrodkowego 
Tabela3.Czynnikipodtrzymującewzapaleniuuchazewnętrznego
tabele1-3wgOstholdiBeck(1999),tabela3takżewgkleinimüller(1999)
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