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STRESZCZENIE
Wprowadzenie: Przebieg kliniczny przewlekłego zapalenia ucha z perlakiem u dzieci jest
bardziej agresywny, z większą rozległością perlaka, wyższym odsetkiem wznów i
nawrotów w porównaniu do przebiegu u dorosłych, w związku z różnicami anatomicznym
i fizjologicznymi.
Cel pracy: Ocena cech klinicznych i patologicznych perlaka u małych dzieci, poniżej 7.
roku życia.
Materiał i metody: Ocena retrospektywna dokumentacji medycznej 23 dzieci (24 uszy)
leczonych operacyjnie w latach 1996–2004 w wieku 1,8–7 lat. Okres obserwacji
pooperacyjnej wynosił 3,5–12 lat (średnia 7,4). Analizowano dolegliwości
przedoperacyjne (wyciek z ucha, niedosłuch) oraz stan drugiego ucha. Rozległość
śródoperacyjną i obecność destrukcji łańcucha kosteczek perlaka attykowego, typu pars
tensa I i II oraz wrodzonego klasyfikowano wg Saleh i Mills. Oceniano odsetek wznów i
nawrotów w zależności od typu perlaka, jego rozległości, rodzaju leczenia operacyjnego
oraz stanu ucha kontralateralnego.
Wyniki: Wyciek z ucha i niedosłuch były najczęstszymi objawami choroby,
występującymi u 90% i 59% leczonych dzieci. 70% operowanych miało wysiękowe
zapalenie ucha środkowego lub jego następstwa w drugim uchu. 60% perlaka nabytego
charakteryzowało się dużą rozległością klasyfikowaną śródoperacyjnie jako S3 i S4
z destrukcją łańcucha kosteczek w 46% perlaka attykowego. 75% operowanych uszu miało
objawy stanu zapalnego błony śluzowej podczas zabiegu. Wznowę obserwowano w 38,5%
uszu z perlakiem attykowym i w 25% z perlakiem typu pars tensa I.
Wnioski: Perlak nabyty u małych dzieci jest diagnozowany w dużym stopniu
zaawansowania z obecnością destrukcji łańcucha kosteczek. Obserwowano wysoki odsetek
wznowy po leczeniu chirurgicznym, głównie w perlaku attykowym. Większość
operowanych uszu miało objawy zapalenia błony śluzowej ucha w trakcie operacji oraz
wysiękowe zapalenie w drugim uchu, co powodowało konieczność stałej i długoletniej
obserwacji pooperacyjnej.
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SUMMARY
Introduction: Children cholesteatoma have been shown to demonstrate aggressive growth
with greater extension and higher rates residual and recurrent disease compared with
adults, due to anatomic and physiologic differences.
Aim: This study aimed to determine the clinical and pathological features of cholesteatoma
in young children less than 7 years of age.
Material and methods: Retrospective review of a group of 23 children (24 ears) who had
cholesteatoma surgery between 1996 and 2004. Patients ages ranged from 1,8 to 7 years,
follow up from 3,5 to 12 years (mean 7,4). Medical history (previous otorrhea, hearing
loss) and contralateral ear status was analyzed. The extent of cholesteatoma and ossicular
destruction for attic, pars tensa I and pars tensa II type and congenital of cholesteatoma
was graded using of Saleh and Mills classification. Residual and recurrent disease
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depending on type of cholesteatoma, extent of the disease, type of surgery and contalateral
ear status was assessed.
Results: Otorrhea and hearing loos are the most common clinical symptoms observed in
90% and 59% children. 70% of treated children had otitis media with effusion and/or its
sequel in contralateral ear. 60% of acquired cholesteatomas were classified as S3 and S4
extension during surgery with ossicular destruction in 46% of attic cholestatoma. 75%
operated ears had a signs of mucosa inflammation during surgery. Residual cholesteatoma
was observed in 38.5% ears with attic cholesteatoma and in 25% with pars tensa I
cholesteatoma.
Conclusion: Acquired cholesteatoma in young children are diagnosed in the advanced
stages with ossicular chain destruction. High rate of recidivism after surgery, particularly
in attic cholesteatomas is observed. Most of operated ears have symptoms of inflammation
of middle era mucosa during surgery and otitis media with effusion in contralateral ear and
because of that need long-term follow up and constant observation.
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