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zapalenie

uchazewnętrznego
Częstotliwość występowania zapalenia ucha wewnętrznego u psów
kształtuje się na poziomie 20%
(McKeever/Globus, 1995). W przypadkukotówszacujesię,iżjestona
niższao4%(Ascher,1988),względnieo7%(Mason/Griffin,1995).Jest
tozapaleniemałżowinyusznejoraz
zewnętrznegokanałusłuchowego.

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

ektopasożyty

Kanałsłuchowykotówpozbawionyjest
włosów,upsównatomiastilośćwłosów
wkanalesłuchowymróżnisięwzależnościodrasy,przyczymnajwięcejmają
pudle.Psyrasycockerspanielposiadają
największąliczbęmieszkówwłosowych
wkanalesłuchowym.Wzdrowymuchu
znajduje się znacznie więcej gruczołów
łojowych niż woskowinowych, które
są zmodyfikowanymi gruczołami potowymi(Stout-Grahametal.,1990).

Otodectescynotis
Sarcoptesscabieivar.canis
Demodexspp.
Notoedrescati
Cheyletiellaspp.
Neothrombiculaspp.
stawonogi(muchówki,błonkówki,kleszcze)

ciałaobce

1

ciałaobcepochodzeniawewnętrznego
ciałaobcepochodzeniazewnętrznego

uczulenie

atopowezapalenieskóry
alergiapokarmowa,nietolerancja
alergiakontaktowa
alergianaukąszeniapcheł
uczulenienaukąszeniaowadów

dermatofity

np.M.canis,Trichophytonmentagrophytes

zaburzenia
procesurogowacenia

chorobażółtegotłuszczu(pansteatitis)

2

łojotokpierwotny
zaburzeniagospodarkitłuszczowej

zaburzenia
wydzielaniawewnętrznego

zaburzeniahormonówpłciowych

niedoczynnośćtarczycy

czynnikimetaboliczne

dermatozawywołanareakcjąnacynk

schorzenia
opodłożuimmunologicznym

pęcherzycaliściasta
pęcherzycazwykła
pęcherzycarumieniowa
układowytoczeńrumieniowaty
skórny(dyskoidalny)toczeńrumieniowaty
reakcjanalek
młodzieńczeropnezapalenieskóry

czynnikiurazowe
Tab.1.Czynnikietiologicznewzapaleniuuchazewnętrznego

ropowica,ropień

3
Ryc.1.Zapalenieuchawewnętrznego,wybrzuszona
błonabębenkowa(zamieszczonodziękiuprzejmości
dr.GregaBurtona)
Ryc. 2. Komórka akantolityczna otoczona obojętnochłonnymi granulocytami (charakterystyczna
wpęcherzycyliściastej)
Ryc.3.Wewnętrzuzdegenerowanychobojętnochłonnychgranulocytówznajdująsięwchłoniętepałeczki
bakterii,coświadczyoczynnejinfekcjibakteryjnej
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August(1986)zaproponowałdermatologicznepodejściedoproblemudiagnostykizapaleniaucha,zgodniezktórym
w przypadku zapalenia ucha zewnętrznegoznaczącąrolęodgrywają:
• czynnikietiologiczne,
• czynnikipredysponujące,
• czynnikipodtrzymujące.
Dokładnadiagnozawymagauwzględnieniawszystkichwymienionychczynników. Plan leczenia musi obejmować
pełnądiagnostykę,gdyżwprzeciwnym
raziemożedochodzićdonawrotóworaz
przejścia zapalenia ucha zewnętrznego
wpostaćchroniczną.
Zapalenie ucha zewnętrznego mogą
wywołać jedynie czynniki etiologiczne,aniesameczynnikipredysponujące
ipodtrzymujące.Czynnikietiologiczne
przedstawionowtabeli1.
W tabeli 2 zostały wyszczególnione
czynniki predysponujące. Podczas gdy
spektrumczynnikówetiologicznychjest
bardzozróżnicowane,czynnikipredysponującecharakteryzująsiędużąjednorodnością,gdyżprawiewszystkieprowadządoograniczeniacyrkulacjipowietrza
izwiększeniawilgotności.Zanimczynnikietiologiczneniezostanąopanowane(alergie),niemożebyćmowyoopanowaniuzapaleniauchazewnętrznego.
Ważnejest,abywłasnymdziałaniemnie
przysparzaćnowychczynnikówpredysponujących, co w szczególności może
miećmiejscewówczas,gdywprzypadkuzapaleniauchazewnętrznegoiprawidłowej flory bakteryjnej, w wyniku
zastosowania zbędnego leczenia antybiotykowegodojdziedonaruszeniadelikatnegoekosystemuskóry(konieczna
cytologia).Istotnyiznaczącyzklinicznego punktu widzenia aspekt zapalenia ucha zewnętrznego stanowią podrażnienia.
W przypadku stwierdzenia obecności drobnoustrojów często uważa się,
iżtowłaśnieonesąprzyczynązapalenia
ucha. Faktem jest wprawdzie, że drożdżeibakteriewwieluprzypadkachzapaleniauchazewnętrznego–aprzynajmniej w jego chronicznym przebiegu
–stanowiączynnikpodtrzymujący,lecz
zcałąpewnościąniewywołujązapalenia
uchazewnętrznego.Ztegowzględuterapia koncentrująca się na wyeliminowaniu tychże drobnoustrojów z reguły
niejestskuteczna.
Czynnikipodtrzymująceprzedstawionowtabeli3.
Wprzypadkuzapaleniauchazewnętrznegoocharakterzechronicznymwarunkiemskutecznegoleczeniajestidentyfikacjawszystkichczynników.
Badaniawskazują,iżw82,6%wszystkichprzypadkówchronicznegozapale-
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nia ucha zewnętrznego przyczyną jest
zapalenieuchaśrodkowego(Coleetal.,
1998). W ok. 3/4 wszystkich przypadków chronicznego zapalenia ucha zewnętrznegoobecnośćwysiękuuniemożliwiabadaniebłonybębenkowej(Harvey
etal.,2003).Wprzypadkuzapaleniaucha
środkowegobłonabębenkowanajpierw
ulega wybrzuszeniu, a następnie pęka.
W zaawansowanych przypadkach zapalenia ucha wewnętrznego błona bębenkowa może się ponownie zamknąć
wciągu2-4miesięcy(Gotthelf,2000;Harveyetal.,2003).Działaniapodejmowanewceluzdiagnozowaniazapaleniaucha
środkowegoobejmujączęstotomografię
komputerowąbądźrezonansmagnetycznyzkontrastem.

ZnacZeniecytologii
wZapaleniu
uchaZewnętrZnego

Dopobraniapróbkipotrzebnesąszkiełko podstawowe z matową krawędzią,
ołówek do opisania, suszarka lub zapalniczka umożliwiająca utrzymanie
odpowiednio wysokiej temperatury,
w szczególności w przypadku obecności woskowiny oraz oczywiście odpowiedni roztwór barwiący. Dostępne
sąróżnepreparaty,jednaknajprostsze
wużyciusąpreparatydoszybkiegobarwienia.Próbkęmateriałuzkanałusłuchowego pozyskuje się wprowadzając
do kanału patyczek z wacikiem, a następnie obtaczając końcówkę patyczka
popowierzchniszkiełkapodstawowego.
Wprzypadkutłustegomateriałuszkiełkonależyutrwalićwwysokiejtemperaturze. W tym celu należy posłużyć się
suszarką bądź zapalniczką, podgrzewając przez chwilę preparat od dołu
(nienależypodgrzewaćpreparatuzbyt
długo,apozakończeniuczynnościzetrzeć sadzę, gdyż w przeciwnym razie
może dojść do zanieczyszczenia roztworubarwiącego).Griffinetal.(2007)
stwierdziłjednak,iżutrwalaniewwysokiejtemperaturzeniemawpływunawynikbadania.

Badaniemikroskopowe

Preparatnależynajpierwpoddaćoględzinomwmałympowiększeniu(40x),aby
odnaleźćodpowiedniemiejsce.Następniemożnazmienićpowiększeniewedle
uznania na 600-krotne lub 1000-krotne (immersyjne), umożliwiające analizęnapoziomiekomórek.Wprzypadku
stanuzapalnegoobrazzawierazregułygranulocytyobojętnochłonneizasadochłonneorazwzależnościodschorzenia mniejszą bądź większą liczbę
granulocytów eozynofilnych, keratynocytów i komórek akantolitycznych,
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czyli zaokrąglonych keratynocytów
typowych dla pęcherzycy liściastej.
Wprzebieguzapaleńchronicznychobserwuje się także limfocyty i komórki
plazmatyczne.
Bakterie (ziarenkowce – często są
to bakterie Staphylococcus intermedius,pałeczki–częstobakterieGramujemne) mogą występować wewnątrz
bądźnazewnątrzkomórek.Występującwewnętrzukomórek,czyliwpostaciwchłoniętej,sąoznakąostrejinfekcji
bakteryjnej. Diagnoza zapalenia ucha
wywołanegogrzybamiMalasseziamożliwajestrównieżcytologicznie.Wbadaniuklinicznymczęstoniejestmożliwestwierdzenie,czymamydoczynienia
zzapaleniemuchaopodłożubakteryjnym,czyteżzzapaleniemuchaoetiologiimieszanej,zapaleniemwywołanym
grzybamiMalasseziaczyjedynieznadmiernymnagromadzeniemsięwoskowiny.Dziękicytologiidiagnozamożliwajestwciągukilkuminutniewielkim
kosztem.
Wysyłającdolaboratoriumpreparaty
cytologiczne,koniecznejestrównieżzałączeniedowybarwionychszkiełekconajmniejjednegopreparatuniebarwionego,
aby osoba wykonująca badanie mogła
użyćwłasnegobarwnika.

lecZenieZapalenia
uchaZewnętrZnego

Leczenie zapalenia ucha zewnętrznego
niepoparteokreśleniemiopanowaniem
choroby podstawowej (np. alergii) nie
prowadzidodługotrwałegoefektu.
Leczenieogólnoustrojowe.WprzypadkuzaangażowaniagranulocytówobojętnochłonnychibakteriiGram-ujemnych
należy podjąć leczenie ogólnoustrojowe. Często, a w szczególności na początku konieczne jest zastosowanie
prednisolonu w dawce 2 mg/kg, aby
doprowadzić do ustąpienia opuchlizny
w obrębie kanału słuchowego. Należy
pamiętać,abywcześniejewentualniepobraćizamrozićkrewdotestówalergicznych,któremogąokazaćsiękonieczne.
Wskazane może być również włączenie antybiotyków (zgodnie z antybiogramem)orazlekównabazieimidazolu
(Malassezia).
Reguła to leczenie miejscowe. Przy
pomocycytologiiuchamożliwejestnakreślenie czterech sytuacji różniących
sięodsiebiepodwzględemudziałumikrobiologicznych czynników podtrzymujących:
• zapalenie ucha zewnętrznego bez zasiedleniaprzezdrobnoustroje;
• zapalenieuchazewnętrznegopołączonezinfekcjąbakteryjną(pałeczkilub
ziarenkowce);
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• zapalenieuchazewnętrznegopołączonezzakażeniemdrożdżami;
• zapalenie ucha zewnętrznego połączone z zakażeniem drożdżami
ibakteriami.
Leczenieuzależnionejestodwyników
cytologii, badania bakteriologicznego
iantybiogramu.Dochodzitakżedorozrostugruczołówłojowychiwoskowinowych,cozkoleiprowadzidozwężenia
kanału słuchowego, ograniczenia cyrkulacji powietrza i podwyższenia wilgotności w kanale słuchowym (czynniki predysponujące). We wczesnym
stadiumzapaleniauchawewnętrznego
przy zachowanej równowadze mikrobiologicznejzalecasięstosowaniepreparatówkortyzonuwceluzahamowania
dalszegorozwojustanuzapalnegooraz
opisanychpowyżejzmian,awrezultacie
uniknięciapotencjalnejinfekcji.Dodatkowozalecasięwykonywaniekontrolnych badań cytologicznych co 2-3 dni
(przedewszystkimzewzględunaryzykoinfekcji).
Często obserwuje się również zakażenia wywołane wyłącznie drożdżami,
w których zasiedlenie florą bakteryjnąutrzymujesięwnormie(Gineletal.,
2002). W takich wypadkach zastosowanielekuopotrójnymdziałaniumoże
jedyniezniszczyćistniejącąrównowagę
bakteryjnąorazspowodowaćzaostrzenie objawów (dodatkowy czynnik predysponujący),wzwiązkuzczymzaleca
sięlekiprzeciwkogrzybomMalassezia
lub kortykoidy. Często brak również
odpowiednich preparatów weterynaryjnych,costwarzakoniecznośćzastosowanialekuprzeznaczonegodlaludzi
(np. klotrimazolu albo dipropionianu
betametazonu).
Dotyczytorównieżzakażeńopodłożu wyłącznie bakteryjnym (cyprofloksacyna lub dipropionian betametazonuisiarczangentamycyny).
W przypadku zakażeń mieszanych
wywołanych bakteriami i drożdżami
dostępnych jest wystarczająco dużo
preparatówweterynaryjnychopotrójnymdziałaniu.
Antybiogram ujawnia często lekooporność, szczególnie w przypadku zakażenia bakteriami Pseudomonas
spp. oraz innymi bakteriami Gram-
-ujemnymi. Przed włączeniem lokalnej terapii antybiotykowej istnieje
możliwość zastosowania Tris-EDTA.
Obecniewsprzedażydostępnesąodpowiednie preparaty weterynaryjne
(z chlorheksydyną i bez). Tris-EDTA
jest substancją tworzącą chelat, któryuszkadzaścianękomórkowąbakterii, uwalniając z niej określone części
składowe(kationy).Dziękitemunawet
maj•5/2009
www.weterynaria.elamed.pl

61

przewodnik...

bakteriewykazującelekoopornośćulegają uszkodzeniu w takim stopniu,
iżponownieuwrażliwiająsięnadziałaniemiejscowejterapiiantybiotykowej.
Ponadtopreparatytakieposiadająbezpośredniewłaściwościbakteriobójcze,
przyczymważnejest,abylekpozostawićdowchłonięciaprzezok.10minut.
Następniemiejscowostosujesięlekzawierającyantybiotyk.
q
Piśmiennictwodostępnewredakcji.
drReginaWagner
LaboklinPolskaSp.zo.o.
01-495Warszawa
ul.PowstańcówŚląskich101
tel.0800100101
tel.0226919310-12
e-mail:lab.warszawa@laboklin.pl
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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-skórny,nowotworyzłośliwe

zapalenieuchazewnętrznegomaznaczenie
podrzędne

Tabela2.Czynnikipredysponującewzapaleniuuchazewnętrznego

4

5

6

drożdże

Malasseziaspp.,Candidaspp.

bakterie

gronkowcekoagulazo-dodatnie,głównieStaphylococcusintermedius,paciorkowcebeta-hemolizujące,Pseudomonasspp.,główniePseudomonas
aeruginosa,Proteusspp.,E.coli,
Corynebakteriumspp.

zmianypatologiczne
ocharakterze
zaawansowanym

obrzęki,zwłóknienia,nadmiernerogowacenie,
chorobaVerneuila,przerostapokrynowychgruczołówcewkowych,rozrost,owrzodzenie,martwica

zapalenieuchaśrodkowego



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

7

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