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Since the development of Aqua-Lung or self-contained
underwater breathing apparatus (SCUBA) in the
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scuba-diving is an increasingly popular leisure activity.
As a result of differences in pressures to which divers
are subjected, many experience symptoms of ears
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regarding pathophysiology, differential diagnosis,
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barortauma.
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Rozwój nurkowania zwiàzany by∏ poczàtkowo
g∏ównie z dzia∏alnoÊcià militarnà, jednak
od 1943 r., kiedy Jacques-Yves Cousteau i Émile
Gagnan wynaleêli akwalung (ang. self-contained
underwater breathing apparatus, SCUBA), obserwuje si´ gwa∏towny wzrost popularnoÊci
nurkowania rekreacyjnego (ang. scuba-diving).
Najwi´cej osób nurkujàcych jest w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pó∏nocnej. Tak˝e w Polsce
widoczny jest sta∏y wzrost zainteresowania
nurkowaniem z akwalungiem (Krzy˝ak 2008;
Instructors PPAoD; Network DDA 2013).
Wzrostowi popularnoÊci nurkowania towarzyszy∏ wzrost zapadalnoÊci na kontuzje zwiàzane z tà aktywnoÊcià, zw∏aszcza dotyczàce uszu
i zatok przynosowych. WÊród nich najcz´stsza
jest barotrauma ucha Êrodkowego, która zwykle
ust´puje samoistnie i bez powik∏aƒ. Barotraum´
ucha wewn´trznego spotyka si´ rzadziej, lecz
jest potencjalnie powa˝niejszym schorzeniem,
poniewa˝ mo˝e trwale uszkodziç narzàd s∏uchu
i równowagi. Barotrauma zatokowa z kolei to
zwykle samoograniczajàca si´ choroba, choç mo˝e
mieç powa˝ne powik∏ania neurologiczne (Parelli;
Becker 2000; Hawes, Massey 2009). Artyku∏
stanowi przeglàd literatury dotyczàcej patofizjologii, diagnostyki ró˝nicowej, metod leczenia
i zapobiegania barotraumie ucha i zatok przynosowych u nurków.
Podzia∏ chorób i wypadków nurkowych
zwiàzanych z nurkowaniem
Choroby nurków nie by∏y znane do XIX w.,
kiedy to wynaleziono klasyczny skafander nurkowy typu zamkni´tego. Szybko si´ okaza∏o, ˝e
d∏uga ekspozycja organizmu na podwy˝szone
lub obni˝one ciÊnienie otaczajàce jest zagro˝eniem zarówno dla zdrowia, jak i ˝ycia cz∏owieka.
W zale˝noÊci od przyczyn powstania choroby
nurków dzieli si´ na trzy grupy:
1) choroby powstajàce wskutek dzia∏ania
mechanicznego bezpoÊrednio na cia∏o
nurka. W tej grupie mieszczà si´ urazy

ciÊnieniowe zwane barotraumami uszu,
zatok, p∏uc i inne;
2) choroby wynikajàce z oddzia∏ywania
gazów pod zwi´kszonym lub obni˝onym
ciÊnieniem otaczajàcym, np. choroba
dekompresyjna, narkoza gazów oboj´tnych i inne;
3) inne choroby i stany cz´sto wyst´pujàce
u osób nurkujàcych, takie jak np. wych∏odzenie lub przegrzanie organizmu, infekcje, utoni´cia i inne.
W literaturze Êwiatowej wyst´puje równie˝
tradycyjny podzia∏ chorób dekompresyjnych
(ang. decompression illness, DCI). Zgodnie z podzia∏em DCI obejmuje: 1) choroby ciÊnieniowe
(ang. decompression sickness, DCS) typu I i II; 2)
t´tniczy zator gazowy (ang. arterial gas embolism,
AGE); 3) urazy ciÊnieniowe (ang. barotrauma, BT)
(Krzy˝ak 2008). Niniejszy artyku∏ dotyczy urazów
ciÊnieniowych uszu i zatok przynosowych.

Uraz ciÊnieniowy ucha
(barotrauma ucha, barotitis)
Niew∏aÊciwe wyrównywanie ciÊnienia podczas zanurzania jest najcz´stszà przyczynà barotraumy zarówno ucha Êrodkowego, jak i wewn´trznego. Do metod wyrównywania ciÊnienia
w uchu Êrodkowym nale˝à manewry: Valsalvy,
Toynbeego, Lowry’ego, Frenzla, Edmondsa oraz
najmniej inwazyjna i najbardziej zaawansowana
technika BTV (fr. béance tubaire volontaire). Nat´˝ona próba Valsalvy niesie ze sobà najwi´ksze
ryzyko urazu ucha wewn´trznego, natomiast
BTV jest manewrem najbardziej fizjologicznym
(Becker, Parell 2001).
Manewr Valsalvy sk∏ada si´ z wydechu
przy zamkni´tych ustach i uciÊni´tych skrzyd∏ach nosa. Powoduje to wzrost ciÊnienia w tràbce s∏uchowej, a przez to jej otwarcie. Metoda
Toynbeego polega na inicjowaniu fazy dowolnej

▲

Patofizjologia barotraumy
Barotrauma jest definiowana jako uraz tkanek powstajàcy w nast´pstwie bezpoÊredniego
dzia∏ania ciÊnienia. Barotrauma u nurków, podobnie jak barotraumy w trakcie lotu samolotem, powstajà w wyniku oddzia∏ywania ciÊnieƒ:
fizjologicznego w przestrzeniach powietrznych
organizmu oraz ciÊnienia wody lub powietrza
otaczajàcego Êrodowiska. Z tego wzgl´du wyjaÊnienie patofizjologii barotraumy wymaga omówienia zwiàzanych z nià zasad fizyki (Evens,
Bardsey 2012).
Woda nie daje si´ skompresowaç i jest okreÊlana jako nieÊciÊliwa, a wywierane przez nià ciÊnienie wzrasta liniowo o ok. 1 atmosfer´ (atm)
na 10 m g∏´bokoÊci. W przeciwieƒstwie do wody,
powietrze wykazuje ÊciÊliwoÊç, a co za tym idzie,
jego g´stoÊç wzrasta wraz ze zbli˝aniem si´
do powierzchni kuli ziemskiej. Spadek ciÊnienia
wielkoÊci 1 atm wymaga wzniesienia do poziomu stratosfery, a jego zmniejszenie o 0,5 atm ma
miejsce na wysokoÊci prawie 5500 m. Ta ró˝nica
w zachowaniu si´ wody i powietrza w sytuacji
zmiany ciÊnienia t∏umaczy, dlaczego barotraumatyczne urazy wyst´pujà cz´Êciej w zwiàzku z nurkowaniem ni˝ z lataniem (Becker, Parell 2001).
W powstawaniu wszystkich rodzajów barotraumy udzia∏ majà zjawiska fizyczne opisywane
przez prawo Boyle'a. Zgodnie z nim, przy sta∏ej
temperaturze obj´toÊç gazu zmienia si´ odwrotnie proporcjonalnie do ciÊnienia. Przy zmianie ciÊnienia o 1 atm na ka˝de 10 m g∏´bokoÊci wody
morskiej obj´toÊç gazu zmniejsza si´ o po∏ow´
podczas nurkowania na 10 m (lub analogicznie
wzrasta dwukrotnie podczas wynurzania).

Na przyk∏ad balon nape∏niony powietrzem
na g∏´bokoÊci 10 m do obj´toÊci 1 L rozszerzy si´
do obj´toÊci 2 L na powierzchni wody, lecz musi
byç wzniesiony na wysokoÊç prawie 5500 m ponad poziom morza, aby ponownie podwoi∏ swojà
obj´toÊç.
Aby nurek uniknà∏ barotraumy, ciÊnienie
w wype∏nionych powietrzem przestrzeniach
– jamie b´benkowej i zatokach przynosowych –
musi byç wyrównywane do poziomu ciÊnienia,
które otacza nurka. W przeciwnym razie podczas
zanurzania otaczajàce ciÊnienie hiperbaryczne
sprawi, ˝e tkanki i krew b´dà wypychane
do przestrzeni pneumatycznych, w których
panuje niskie ciÊnienie. Podobnie podczas wynurzania, rozpr´˝ajàce si´ powietrze mo˝e powodowaç barotraum´. Wi´kszoÊç nurkowaƒ rekreacyjnych odbywa si´ na g∏´bokoÊciach 18–40 m,
gdzie ciÊnienie absolutne wynosi 3–5 atm.
W miar´ wynurzania powietrze znajdujàce si´
w organizmie rozpr´˝a si´, zwi´kszajàc swojà
obj´toÊç 3–5-krotnie i jeÊli nie zostanie uwolnione, mo˝e uszkadzaç tkanki. Zdarzeniu temu
mo˝na zapobiec przez cz´ste wykonywanie
opisanych dalej manewrów wyrównujàcych ciÊnienia, zaczynajàc ju˝ na niewielkich g∏´bokoÊciach (Lynch, Bove 2009; Jeong i in. 2012).
Istotne jest rozró˝nienie urazów ciÊnieniowych
(BA) od chorób ciÊnieniowych (DCS). Jakkolwiek
obydwie jednostki chorobowe wyst´pujà u osób
nurkujàcych, odmienne sà ich mechanizmy powstawania i sposoby leczenia. Powstawanie DCI
opisuje prawo Henry’ego, wed∏ug którego iloÊç
gazu rozpuszczonego w p∏ynie w danej temperaturze jest funkcjà jego ciÊnienia parcjalnego
(Vann i in. 2011).
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prze∏ykania przy zaciÊni´tych skrzyde∏kach nosa.
Kombinacjà tych dwóch metod jest manewr
Lowry’ego, w którym ∏àczy si´ wykonanie wydechu i poczàtkowà faz´ prze∏ykania. Wyrównywanie ciÊnienia metodà Frenzla polega na u˝yciu
j´zyka jako t∏oka: w trakcie wykonywania ruchu
jego nasadà w kierunku tylno-górnym przy zaciÊni´tych skrzyde∏kach nosa oraz zamkni´tej nag∏oÊni powietrze jest kierowane do tràbki s∏uchowej. Metoda Edmondsa obejmuje wykonanie
próby Valsalvy z uprzednim napi´ciem mi´Êni
podniebienia mi´kkiego. Z kolei BTV zak∏ada dowolne u˝ycie mi´Ênia napinacza podniebienia
mi´kkiego do otwarcia tràbki s∏uchowej. W celu
uzyskania kontroli nad mi´Êniami podniebienia
mi´kkiego konieczny jest wczeÊniejszy trening.
Barotrauma przewodu s∏uchowego
zewn´trznego
Ucho zewn´trzne mo˝e doznaç barotraumy,
je˝eli ciÊnienie w kanale s∏uchowym zewn´trznym nie zostanie wyrównane do poziomu panujàcego w otoczeniu. Ten rodzaj barotraumy ma
miejsce najcz´Êciej w zwiàzku z okluzjà wywo∏anà przez cia∏o obce w przewodzie s∏uchowym zewn´trznym, woskowinà, egzostozà lub ciasno
przylegajàcym kapturem pianki nurkowej. Relatywnie niskie ciÊnienie panujàce w kanale s∏uchowym zewn´trznym sprawia, ˝e krew jest zasysana z otaczajàcych tkanek mi´kkich do jego
Êwiat∏a.
Objawy: w otoskopii mo˝na wówczas wykazaç przekrwienie, krwotoczne p´cherzyki w kanale s∏uchowym zewn´trznym lub przerwanie
b∏ony b´benkowej (Klingmann, Wallner 2004).
Leczenie jest objawowe i mo˝e polegaç
na zastosowaniu miejscowego Êrodka znieczulajàcego z miejscowym glikokortykosteroidem. Powrót do nurkowania jest mo˝liwy po wygojeniu si´
uszkodzenia tkanek (Klingmann, Wallner 2004).
Barotrauma ucha Êrodkowego
Barotrauma ucha Êrodkowego jest najcz´Êciej spotykanym urazem i niemal wszyscy nurkowie w pewnym stopniu go doÊwiadczajà. Dochodzi do niego g∏ównie podczas zanurzania
i jest spowodowane niedostatecznym otwarciem
tràbki s∏uchowej podczas manewru wyrównywania ciÊnienia. Inaczej jest podczas wynurzania, kiedy rozpr´˝ajàce si´ powietrze w uchu
Êrodkowym powoduje bierne otwieranie si´
tràbki s∏uchowej (ryc. 1) (Krzy˝ak 2008). Aby
uniknàç rozdzielenia od grupy, wielu niedoÊwiadczonych nurków decyduje si´ na kontynuacj´ zanurzania mimo uczucia ucisku i bólu
w uchu. W takiej sytuacji próby wyrównania
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Ryc. 1. Barotrauma ucha Êrodkowego powstajàca
podczas zanurzania A, B, C i wynurzania D
(1 – ma∏˝owina uszna, 2 – przewód s∏uchowy zewn´trzny, 3 – jama b´benkowa, 4 – tràbka s∏uchowa, 5 – nosogard∏o):
A. Niedro˝na tràbka s∏uchowa. B∏ona b´benkowa
zostaje wciàgni´ta do jamy b´benkowej z powodu
panujàcego tam ni˝szego ciÊnienia (-), nast´pnie
b∏ona b´benkowa ulega perforacji i ciÊnienie wyrównuje si´ po obu jej stronach (+).
B. Niedro˝ny przewód s∏uchowy zewn´trzny. B∏ona
b´benkowa wpukla si´ do przewodu s∏uchowego
zewn´trznego z powodu panujàcego tam ni˝szego
ciÊnienia (-), nast´pnie b∏ona b´benkowa ulega
perforacji i ciÊnienie wyrównuje si´ po obu jej
stronach.
C. Niedro˝na tràbka s∏uchowa i niedro˝ny przewód
s∏uchowy zewn´trzny. W przewodzie s∏uchowym
zewn´trznym i jamie b´benkowej dochodzi do typowych zmian dla urazu ciÊnieniowego, ale b∏ona
b´benkowa nie ulega perforacji.
D. Barotrauma ucha Êrodkowego powstajàca przy wynurzaniu z niedro˝nà tràbkà s∏uchowà. B∏ona b´benkowa wpukla si´ do przewodu s∏uchowego
zewn´trznego na skutek zmniejszajàcego si´ ciÊnienia zewn´trznego (-), czemu towarzyszy du˝y
ból, nast´pnie b∏ona b´benkowa ulega perforacji
i ciÊnienie wyrównuje si´ po obu jej stronach.

ciÊnienia okazujà si´ cz´sto nieskuteczne, gdy˝
tràbki s∏uchowe zamykajà si´ przy ró˝nicy ciÊnieƒ
wynoszàcej ok. 90 mmHg, równej ciÊnieniu panujàcemu na g∏´bokoÊci ok. 1,4 m. Unikanie barotraumy przez nurkowanie na ma∏ych g∏´bokoÊciach (zalecane przez niektórych nienurkujàcych
lekarzy; przyp. autorów) nie jest pomocne, poniewa˝ najwi´ksza zmiana obj´toÊci – a tym samym
najtrudniejszy moment wyrównywania ciÊnieƒ –
ma miejsce w∏aÊnie tu˝ pod powierzchnià wody.
B∏ona b´benkowa rzeczywiÊcie mo˝e ulec przerwaniu ju˝ na g∏´bokoÊci ok. 1,20 m, jeÊli nie dojdzie do wyrównania ciÊnienia.
Objawy: uraz ucha Êrodkowego mo˝e byç
∏agodny i przybraç postaç nieznacznego obrz´ku
jego wyÊció∏ki (co przejawia si´ uczuciem „zapchanego” ucha po nurkowaniu) lub krwotocznych nastrzykni´ç wzd∏u˝ r´kojeÊci m∏oteczka.
Na drugim koƒcu spektrum urazów ciÊnieniowych ucha Êrodkowego znajduje si´ przerwanie
b∏ony b´benkowej i wype∏nienie jego jamy
krwià. Je˝eli barotraumie ucha Êrodkowego towarzyszy ∏agodne lub umiarkowane przewodzeniowe uszkodzenie s∏uchu, cz´sto nast´puje
samoistny powrót do zdrowia. Do otoskopowej
oceny zaawansowania zmian w uchu Êrodkowym,
spowodowanych urazem ciÊnieniowym, u˝ywane
sà klasyfikacje Teedsa i Edmondsa (tab. I)
(Edmonds, Pennefather 1998; Ramos i in. 2005).
Leczenie urazu ciÊnieniowego ucha Êrodkowego jest zwykle objawowe. Wed∏ug Bekera,
stosowanie rutynowej antybiotykoterapii i doustnych lub donosowych leków obkurczajàcych
naczynia b∏ony Êluzowej nie jest zasadne
(Becker, Parell 2001). Wi´kszoÊç perforacji goi
si´ samoistnie. Pami´tajàc jednak, ˝e w przypadku
powstania perforacji b∏ony b´benkowej roÊnie
istotnie ryzyko zapalenia ucha Êrodkowego, autorzy niniejszego artyku∏u uwa˝ajà za potrzebnà
w takich sytuacjach antybiotykoterapi´, zastoso-

wanie leków obkurczajàcych b∏on´ Êluzowà jamy
nosa i leków glikokortykosteroidowych donosowych, które pozwolà na swobodny drena˝ p∏ynu
wysi´kowego z ucha Êrodkowego przez tràbk´
s∏uchowà do nosogard∏a. Powrót do nurkowania
jest mo˝liwy po ustàpieniu uszkodzenia ucha
Êrodkowego i wygojeniu b∏ony b´benkowej (zazwyczaj ok. 3 mies.) oraz jeÊli wszelkie inne
stany sprzyjajàce wystàpieniu barotraumy pozostajà pod kontrolà (Klingmann, Wallner 2004).
Barotrauma ucha wewn´trznego
Niew∏aÊciwe wyrównanie ciÊnienia w uchu
Êrodkowym mo˝e skutkowaç barotraumà ucha
wewn´trznego. Uraz ten wyst´puje rzadko, niemniej jednak mo˝e prowadziç do trwa∏ego ubytku
s∏uchu, szumów usznych i silnych zawrotów g∏owy. Becker i Parell (2001) sugerujà istnienie trzech
mechanizmów prowadzàcych do powstania urazu
ucha wewn´trznego: krwawienie, przerwanie b∏´dnika b∏oniastego oraz przetok´ perylimfatycznà
w okienku owalnym lub okràg∏ym. Istniejà nowe
dowody potwierdzajàce ka˝dà z tych hipotez, uzyskane na podstawie pomiarów audiometrycznych
i badaƒ histopatologicznych koÊci skroniowej.
Uraz, o którym mowa, powodowany jest przez
transmisj´ zmian ciÊnienia w uchu Êrodkowym
do Êlimaka przez okienko owalne i okràg∏e. Najcz´Êciej dotkni´te urazem jest okienko okràg∏e, poniewa˝ pokrywa je jedynie cienka b∏ona, podczas
gdy okienko owalne jest chronione przez podstaw´
strzemiàczka. Próba Valsalvy wykonana energicznie podczas zanurzania powoduje gwa∏towne
otwarcie tràbki s∏uchowej i mo˝e wywo∏aç powstawanie wysokiego ciÊnienia w uchu Êrodkowym (do wartoÊci 250 mmHg), a przez to prowadziç do nag∏ego odÊrodkowego ruchu podstawy
strzemiàczka i doÊrodkowego ruchu b∏ony okienka okràg∏ego. Fala ciÊnienia przemieszczajàca
si´ pomi´dzy okienkiem owalnym i okràg∏ym

Tabela I. Klasyfikacje stosowane do otoskopowej oceny zmian w przypadku barotraumy ucha Êrodkowego.
(Edmonds, Pennefather 1998; Ramos i in. 2005)
Stopieƒ
zaawansowania
zmian
0
1
2

skala Teedsa
Obraz prawid∏owy
Retrakcja z przekrwieniem
okolicy r´kojeÊci m∏oteczka
Retrakcja z przekrwieniem
ca∏ej b∏ony b´benkowej
P∏yn lub krew w jamie b´benkowej
Perforacja b∏ony b´benkowej
–

skala Edmondsa
Obraz prawid∏owy
Retrakcja z przekrwieniem
okolicy r´kojeÊci m∏oteczka
Retrakcja z przekrwieniem
ca∏ej b∏ony b´benkowej
Znaczne krwawienie do jamy b´benkowej
Hemotympanum
Perforacja b∏ony b´benkowej

www.magazynorl.pl

▲

3
4
5

Obserwacje w badaniu otoskopowym
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mo˝e uszkadzaç naczynia krwionoÊne lub doprowadziç do rozdarcia b∏ony Reissnera i b∏ony podstawnej. Ponadto podstawa strzemiàczka mo˝e
ulec przemieszczeniu, a b∏ona okienka owalnego
przerwaniu, prowadzàc do powstania przetoki
perylimfatycznej (Lynch, Bove 2009).
Objawy: w wywiadzie pacjent mo˝e podawaç trudnoÊci w wyrównaniu ciÊnienia i zawroty
g∏owy podczas zanurzania si´. Utrata s∏uchu jest
zwykle zauwa˝ana po wynurzeniu lub par´
godzin po wyjÊciu z wody. Do cz´stych objawów
towarzyszàcych nale˝à szumy uszne i uczucie
„zatkanego” ucha. Zaburzenia równowagi czy
zawroty g∏owy wyst´pujà cz´sto, lecz majà zwykle umiarkowane nasilenie i przemijajàcy charakter, a tak˝e rzadko wyst´pujà jako izolowany
objaw. Mo˝liwe sà nudnoÊci, które zwykle nie
prowadzà do wymiotów. Utrzymujàce si´ lub
epizodyczne zawroty g∏owy wyst´pujàce przez
par´ dni wskazujà na wystàpienie przetoki perylimfatycznej. Badanie otoskopowe mo˝e wykazaç barotraum´ ucha Êrodkowego, a przez to nakierowaç osob´ badajàcà na przypisanie dolegliwoÊci chorego temu w∏aÊnie urazowi. U pacjentów nurkujàcych, aby zró˝nicowaç pomi´dzy
urazem ciÊnieniowym ucha Êrodkowego i wewn´trznego, a tak˝e ˝eby okreÊliç lokalizacj´
urazu, konieczne sà seryjne pomiary audiometryczne z ocenà przewodzenia powietrznego
i kostnego. Poczàtkowa utrata s∏uchu typu odbiorczego jest cz´sto znaczna, niezale˝nie od lokalizacji, poniewa˝ wynaczyniona krew jak
i mieszanie si´ endolimfy i perylimfy rozpraszajà potencja∏ czynnoÊciowy ucha wewn´trznego.
Uszkodzenie s∏uchu zwiàzane z przetokà perylimfatycznà ma zmienny charakter i czasem nie
towarzyszy mu znaczne pogorszenie s∏yszenia,
lecz jedynie zawroty g∏owy spowodowane urazem b∏´dnika. W tych przypadkach badanie neurologiczne mo˝e wykazaç zaburzenia równowagi, zw∏aszcza z zamkni´tymi oczami, a tak˝e dodatnim testem Dix-Hallpike’a (Huh, Kim 2013).
Leczenie zachowawcze: post´powanie w barotraumie ucha wewn´trznego obejmuje odpoczynek (z sedacjà w∏àcznie, je˝eli jest ona konieczna) przez okres 7–10 dni. Nale˝y unikaç
wysi∏ku fizycznego przez 6 tygodni. Dmuchanie
nosa jest przeciwwskazane, a kichanie powinno
si´ odbywaç przy otwartych ustach. Zaleca si´
u˝ycie Êrodków przeczyszczajàcych podczas defekacji, aby zminimalizowaç efekt Valsalvy
na ucho wewn´trzne. Pacjenci ci sà cz´sto leczeni doustnymi glikokortykosteroidami, zaczynajàc
od prednisolonu w dawce 1–2 mg/kg masy cia∏a,
nast´pnie zmniejszajàc dawk´ a˝ do odstawienia
leku w ciàgu 2 tygodni. Wp∏yw takiego post´po-
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wania na naturalny przebieg choroby nie zosta∏
jednak udowodniony. Panujàcy w przesz∏oÊci poglàd, ˝e osoby raz dotkni´te barotraumà ucha
wewn´trznego w zwiàzku z nurkowaniem znajdujà si´ w grupie wi´kszego ryzyka wystàpienia
tego urazu w przysz∏oÊci, nie znalaz∏ potwierdzenia w badaniach A. Shupaka (2006). Wi´kszoÊç pacjentów wykazuje ca∏kowity powrót
do zdrowia, a zatem nie ma przeciwwskazaƒ,
aby podj´li t´ aktywnoÊç ponownie w przysz∏oÊci. Autorzy innego opracowania zalecajà pacjentom bez ubytku s∏uchu powrót do nurkowania po up∏ywie 6 miesi´cy (Becker, Parell 2001;
Shupak i in. 2003; Shupak 2006).
Barotrauma ucha wewn´trznego a DCS:
wa˝ne jest rozró˝nienie barotraumy ucha wewn´trznego od zaburzeƒ ucha wewn´trznego
zwiàzanego z DCS. Najbardziej pomocna wydaje
si´ tutaj informacja uzyskana od nurka o czasie,
kiedy powsta∏ uraz, tzn. w trakcie zanurzania czy
wynurzania. W ka˝dej z tych jednostek chorobowych w∏aÊciwe jest inne leczenie, a przypadki
ich wspó∏wyst´powania nale˝à do rzadkoÊci. Je˝eli rozwa˝a si´ DCS, konieczna jest rekompresja
w komorze hiperbarycznej. Cz´Êç autorów uwa˝a,
˝e rekompresja nurka w komorze hiperbarycznej
po barotraumie ucha wewn´trznego mylnie
uznanej za DCS mo˝e dodatkowo uszkadzaç
struktury ucha wewn´trznego. Becker i Parell
(2001) uwa˝ajà, ˝e w takich przypadkach powinno
si´ wykonaç obustronnà paracentez´ (myringotomi´) przed w∏àczeniem leczenia hiperbarycznego (Becker, Parell 2001).
Leczenie operacyjnie: u pacjentów, u których ubytek s∏uchu si´ pog∏´bi∏, u których pojawi∏y si´ zawroty g∏owy lub wyst´pujà obydwa
zjawiska, nale˝y rozwa˝yç powstanie przetoki
perylimfatycznej (Pullen 1992). Natychmiastowa interwencja chirurgiczna mo˝e byç wskazana, je˝eli dosz∏o do utarty s∏uchu; sugestia ta jest
uzasadniana faktem, i˝ dalsze pogorszenie s∏uchu u pacjenta nie jest mo˝liwe. Becker i Parell
(2001) preferujà jednak poczàtkowà obserwacj´
stanu klinicznego pacjenta, poniewa˝ istotna,
spontaniczna poprawa mo˝e nastàpiç u ok. 50%
pacjentów z powa˝nym odbiorczym uszkodzeniem s∏uchu. Dodatkowo identyfikacja struktur
operacyjnych podczas operacji jest utrudniona
w obecnoÊci krwiaka b∏ony b´benkowej oraz
obrz´ku wyÊció∏ki ucha Êrodkowego spowodowanych barotraumà (Becker, Parell 2001).
Przebyte operacje uszne
a ryzyko barotraumy ucha
Podstawowym warunkiem pozwalajàcym
na ponowne nurkowanie po operacji ucha Êrod-

kowego jest stabilnoÊç b∏ony b´benkowej i dro˝noÊç tràbki s∏uchowej. ObecnoÊç drena˝u ucha
Êrodkowego, atroficzna b∏ona b´benkowa
i wszelkie jej stany predysponujàce do perforacji, a co za tym idzie nap∏ywu zimnej wody
do ucha Êrodkowego, stwarzajà ryzyko podra˝nienia ucha wewn´trznego i wystàpienia zawrotów g∏owy w trakcie nurkowania.
W przypadku pacjentów nurkujàcych
po operacjach ucha Êrodkowego (tympanoplastykach) istnieje wiele wàtpliwoÊci dotyczàcych
kryteriów, jakie muszà byç spe∏nione, aby mogli
oni ten sport uprawiaç bezpiecznie. Konserwatywny poglàd g∏osi, ˝e przebyta operacja ucha
Êrodkowego, podobnie jak perforacja b∏ony b´benkowej, jest bezwzgl´dnym przeciwwskazaniem do nurkowania (Krzy˝ak 2008). JednoczeÊnie Klingmann i Praetorius (2008) sà zdania, ˝e
uzupe∏nienie ubytku w b∏onie b´benkowej
po tympanoplastyce typu I i II pozwala na powrót do nurkowania pod warunkiem, ˝e zosta∏a
ona prawid∏owo wygojona. Ich stanowisko jest
podobne w przypadku tympanoplastyk typu IIIa
i IIIb, czyli zastosowania PORP (ang. partial ossicular replacement prosthesis). Natomiast zastosowanie protezy TORP (ang. total ossicular replacement prosthesis) w tympanoplastyce typu
IIIc wià˝e si´ z ryzykiem uszkodzenia podstawy
strzemiàczka. Jest to spowodowane naciskiem
wywieranym na jego niewielkà powierzchni´
przez protez´. Istniejà tak˝e doniesienia o wyst´powaniu samoistnych uszkodzeƒ podstawy
strzemiàczka u nienurkujàcych pacjentów
z TORP; takie informacje dotyczàce osób nurkujàcych nie sà znane. Klingmann i in. (2008) sugerujà, ˝eby w celu oceny zdolnoÊci do nurkowania przeprowadziç test prowokacyjny. Polega on
na wykonaniu tympanometrii i obserwacji pacjenta pod kàtem wystàpienia oczoplàsu i zawrotów g∏owy. Negatywny wynik próby umo˝liwia
powrót do nurkowania. Niemniej jednak dane,
na których podstawie powsta∏y niniejsze zalecenia, sà niewystarczajàce i pacjenci ci powinni zostaç poinformowani o mo˝liwoÊci wystàpienia
zawrotów g∏owy i utraty s∏uchu.

Nie sà znane ˝adne prospektywne badania
kliniczne dotyczàce nurkowania z perforacjà
b∏ony b´benkowej lub po operacjach ucha Êrodkowego. Problemem zwiàzanym z nurkowaniem
z perforacjà b∏ony b´benkowej, drena˝em ucha
Êrodkowego lub po antromastoidektomii jest
mo˝liwoÊç infekcji ucha i wywo∏ania zawrotów
g∏owy spowodowanych dra˝nieniem ucha wewn´trznego przez zimnà wod´. Zawroty g∏owy
mogà spowodowaç zaburzenia orientacji, wymioty pod wodà (z mo˝liwoÊcià aspiracji treÊci
i zach∏ystowego zapalenia p∏uc), a nawet utoni´cie (Uzun i in. 2003; McMullin 2006). W przypadku zawrotów g∏owy nurkowanie musi zostaç
niezw∏ocznie zakoƒczone, z zachowaniem zasad
bezpiecznego awaryjnego wynurzania. Po nurkowaniu mo˝e wystàpiç infekcja ucha zewn´trznego wywo∏ana przez organizmy morskie, nazywana tak˝e „uchem p∏ywaka” (Wang i in. 2005;
Gonnermann i in. 2008). Zastosowanie zaworu
umo˝liwiajàcego jednokierunkowy przep∏yw
do drena˝u ucha Êrodkowego okaza∏o si´ skuteczne w ma∏ej grupie nurków i budzi kontrowersje (Becker, Parell 2001). Istnieje równie˝
grupa pacjentów nurkujàcych bez wi´kszych
problemów, którzy przebyli operacj´ rekonstrukcji kosteczek s∏uchowych lub po stapedektomii.
Niedawne retrospektywne badanie wykaza∏o, ˝e
pacjenci po stapedektomii nie majà zwi´kszonego ryzyka barotraumy ucha wewn´trznego; autorzy pracy sugerujà, ˝e powrót do nurkowania
jest mo˝liwy po up∏ywie miesiàca od operacji
(House, Toh, Perez 2001). JednoczeÊnie znane sà
przypadki nurków po stapedektomii, którzy
po nurkowaniu doznali utraty s∏uchu (Becker,
Parell 2001). W tabeli II przedstawiono przeciwwskazania bezwzgl´dne oraz wzgl´dne do nurkowania po operacjach ucha.
Barotrauma zatok przynosowych
W zapobieganiu barotraumie zatok przynosowych najistotniejsza jest dro˝noÊç ich ujÊç
do jamy nosa, co umo˝liwia w∏aÊciwe wyrównanie ciÊnienia. Niewyrównanie ciÊnieƒ pomi´dzy
tymi przestrzeniami podczas zanurzania prowa-

Tabela II. Ocena zdolnoÊci do nurkowania. Klingmann i in. (2008)
Przeciwwskazania
bezwzgl´dne

Przeciwwskazania
wzgl´dne*

Brak przeciwwskazaƒ**

Perforacja b∏ony b´benkowej
Drena˝ ucha Êrodkowego

Tympanoplastyka typ IIIc

Tympanoplastyka typ I, II, IIIa i b

**przy stabilnej b∏onie b´benkowej i zachowanej mo˝liwoÊci wentylacji jamy b´benkowej
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*przy stabilnej b∏onie b´benkowej, zachowanej mo˝liwoÊci wentylacji jamy b´benkowej i negatywnej próbie prowokacyjnej
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Ryc. 2. Uraz ciÊnieniowy na przyk∏adzie zatoki szcz´kowej w sytuacji niedro˝nego bàdê zw´˝onego ujÊcia
naturalnego
(1– zatoka szcz´kowa, 2 – ujÊcie naturalne zatoki
szcz´kowej do jamy nosa):
A. Mechanizm z podciÊnienia (zanurzanie). CiÊnienie
panujàce w zatoce szcz´kowej jest ni˝sze od ciÊnienia zewn´trznego, powstaje w jej Êwietle
si∏a ssàca dzia∏ajàca na otaczajàce tkanki mi´kkie.
B. Mechanizm z nadciÊnienia (wynurzanie). CiÊnienie w zatoce szcz´kowej jest wy˝sze od ciÊnienia
zewn´trznego, rozpr´˝ajàce si´ powietrze uszkadza wyÊció∏k´ i Êcian´ zatoki.

dzi do powstania wzgl´dnej pró˝ni w jamie zatoki, a przez to do powstania przekrwienia, obrz´ku, a nawet wynaczynienia si´ krwi do Êwiat∏a
zatoki. W trakcie wynurzania rozpr´˝ajàce si´
powietrze znajdujàce si´ w zatoce, której ujÊcie
jest niedro˝ne, mo˝e doprowadziç do uszkodzenia b∏ony Êluzowej zatoki, a nawet p´kni´cia
Êcian zatoki i w efekcie do powstania krwawienia z nosa i podskórnej lub oczodo∏owej odmy
(ryc. 2) (Kry˝ak 2008; Bourolias, Gkotsis 2011).
W literaturze opisano neurologiczne powik∏ania
u chorych nurkujàcych z przewlek∏ym zapaleniem zatok przynosowych, obejmujàce utrat´
wzroku, odm´ wewnàtrzczaszkowà, zapalenie
opon mózgowo-rdzeniowych i dysfunkcj´ nerwu
trójdzielnego (Buisson i in. 1990; Murrison i in.
1991; Parell, Becker 2000; Tryggvason i in. 2006;
Hexdall, Butler 2012; Gunn, O’Hagan 2013).
UpoÊledzona dro˝noÊç ujÊç zatok przynosowych wyst´puje u nurków szczególnie cz´sto.
Porównawcze badania CT i MRI 20 zawodowych
nurków i 20 osób nienurkujàcych wykaza∏y, ˝e
w grupie badanej istnieje sk∏onnoÊç do wyst´powania przerostu b∏ony Êluzowej zatok przynosowych. Ponadto w wyniku barotraumy dochodzi
do obrz´ku b∏ony Êluzowej w ujÊciach zatok
przynosowych (Yanagawa i in. 1998).
Objawy: w przypadku wystàpienia barotraumy zatok przynosowych pacjenci cz´sto odczuwajà podczas zanurzania intensywny, ostry ból,
który ust´puje w miar´ wyrównywania niskiego
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ciÊnienia w Êwietle zatoki przez zasysane do niej
obrz´kni´te tkanki i krew. Przy wynurzaniu si´
na powierzchni´ mo˝e si´ pojawiç krwawienie
z nosa. Pacjenci najcz´Êciej zg∏aszajà ból w okolicy czo∏owej, natomiast badanie radiologiczne
zwykle wskazuje na udzia∏ kolejno, wed∏ug cz´stoÊci: zatok szcz´kowych, klinowej i wreszcie
czo∏owych. Istotne jest uzyskanie pe∏nego wywiadu, gdy˝ dolegliwoÊci diagnozowane jako
barotrauma zatok mogà byç spowodowane promieniowaniem bólu z ucha, z´ba lub stawu skroniowo-˝uchwowego, co jest zwiàzane ze wspólnym unerwieniem tej okolicy cia∏a. Pe∏ne badanie
laryngologiczne, z endoskopowà ocenà jam nosa,
mo˝e wykazaç obecnoÊç krwi, przekrwienie b∏ony Êluzowej, niedro˝noÊç spowodowanà skrzywieniem przegrody nosa, obecnoÊç polipów, treÊci ropnej; zmiany te mogà wspó∏wyst´powaç
(Becker, Parell 2001).
Leczenie zachowawcze: wielu autorów uwa˝a, ˝e uraz ciÊnieniowy zatok przynosowych powinien byç leczony objawowo, a antybiotyki i doustne lub donosowe Êrodki obkurczajàce nie powinny
byç rutynowo stosowane (Uzun 2009). Poniewa˝
przyczynà powstania barotraumy zatok sà niedro˝ne lub zapalnie zmienione ujÊcia naturalne
zatok przynosowych, autorzy niniejszego artyku∏u uwa˝ajà za celowe w takich sytuacjach
donosowe leki glikokortykosteroidowe oraz rozwa˝enie zastosowania antybiotykoterapii i leków
obkurczajàcych b∏on´ Êluzowà jam nosa.
Leczenie chirurgiczne: leczenie operacyjne
(endoskopowe) powinno byç brane pod uwag´
w przypadkach, w których dosz∏o do wynaczynienia krwi i powstania krwiaka w jamie zatoki, który
mo˝e zropieç i byç przyczynà innych powik∏aƒ.
W zale˝noÊci od stopnia nasilenia urazu pacjent mo˝e zwykle powróciç do nurkowania
po up∏ywie 6 tygodni, je˝eli obraz zatok w badaniach obrazowych i badaniu laryngologicznym
znormalizowa∏ si´, a wszelkie stany predysponujàce do wystàpienia urazu ciÊnieniowego
zosta∏y wyleczone (infekcje górnych dróg oddechowych, alergie, skrzywienie przegrody nosa,
odmiennoÊci budowy anatomicznej bocznej Êciany jamy nosa lub przewlek∏e zapalenie zatok
przynosowych). Nale˝y zwróciç uwag´ nurków,
˝e przekrwienie b∏ony Êluzowej nosa, niezale˝nie od pod∏o˝a jego powstania, zwi´ksza ryzyko
wystàpienia urazu ciÊnieniowego ucha i zatok
przynosowych.
Przewlek∏e zapalenie zatok przynosowych
a barotrauma zatok i uszu
Przewlek∏e zapalenie zatok przynosowych
(PZZP) to zapalenie b∏ony Êluzowej nosa i zatok

trwajàce powy˝ej 12 tygodni, w którym wyst´pujà przynajmniej dwa objawy, z których jeden
to niedro˝noÊç nosa lub katar +/- ból (rozpieranie) twarzy, +/- zaburzenia w´chu (Fokkens i in.
2012). Dodatkowo wyst´pujà zmiany w badaniach obrazowych. PZZP wià˝e si´ z upoÊledzeniem dro˝noÊci ujÊç naturalnych zatok i zaburzeniem dro˝noÊci tràbek s∏uchowych, co jest bardzo
istotne z punktu widzenia bezpiecznego nurkowania i wyrównywania ciÊnienia w zatokach
i uszach (Klingmann i in. 2008; Skevas i in.
2012). Okazuje si´ jednak, ˝e u cz´Êci pacjentów
z nawracajàcà barotraumà zatok nie znajduje si´
klinicznych ani radiologicznych cech PZZP pomi´dzy epizodami chorobowymi, natomiast
wyst´pujà u nich nieprawid∏owoÊci budowy anatomicznej, takie jak skrzywienie przegrody nosowej lub wàskie ujÊcia zatok przynosowych obserwowane w tomografii komputerowej (Becker,
Parell 2001). Wykazano, ˝e endoskopowe poszerzenie ujÊç naturalnych zatok przynosowych bez
cech przewlek∏ego zapalenia jest skutecznà
metodà leczenia wÊród lotników z nawracajàcà
barotraumà zatok (Weitzel i in. 2009). Becker
i Parell (2000, 2001) sugerujà nast´pujàce procedury post´powania z pacjentami z nawracajàcà barotraumà zatok:
1) wykonanie badania endoskopowego jam
nosa i tomografii komputerowej zatok,
a nast´pnie wyeliminowanie czynników
powodujàcych chorob´;
2) zaniechanie nurkowania w stanach prowadzàcych do obrz´ku b∏ony Êluzowej
nosa, tj. podczas infekcji górnych dróg
oddechowych, reaktywacji alergicznego
lub niealergicznego nie˝ytu nosa;
3) przeprowadzenie korekcji chirurgicznej
nieprawid∏owoÊci w obr´bie jam nosa,
takich jak np. przewlek∏e zapalenie zatok
przynosowych z polipami lub bez, skrzywienie przegrody nosa upoÊledzajàce
dro˝noÊç kompleksu ujÊciowo-przewodowego;

4) nauczenie nurków, którzy majà trudnoÊci
w wyrównywaniu ciÊnieƒ, ró˝nych metod
wyrównywania ciÊnienia;
5) przeprowadzenie testu ciÊnieniowego
w przypadku braku klinicznych bàdê radiologicznych cech niedro˝noÊci ujÊç
zatok; test ten mo˝e byç wykonany w komorze hiperbarycznej lub w basenie:
jeÊli ból si´ nie pojawia, pacjent mo˝e
powróciç do nurkowania (Parell, Becker;
2000; Becker, Parell 2001; Klingmann,
Wallner 2004; Skevas i in. 2012).
Wed∏ug danych literaturowych nurkowie
z klinicznymi lub radiologicznymi wyk∏adnikami
PZZP zawsze znajdujà si´ w grupie o podwy˝szonym ryzyku wystàpienia barotraumy ucha i zatok (Parell, Becker 2000; Uzun 2009). Aby unikaç
problemów z barotraumà zatok i uszu pacjenci
z PZZP powinni byç odpowiednio leczeni. Obserwowano znacznà popraw´ zdolnoÊci do wyrównywania ciÊnienia u nurków po leczeniu zachowawczym lub chirurgicznym, lub zastosowaniu
obydwu metod leczenia PZZP (Skevas i in. 2012).
W przypadku nieust´powania radiologicznych
wyk∏adników przewlek∏ego zapalenia zatok sugeruje si´ leczenie chirurgiczne. Nurkowie z PZZP
powinni byç zawsze informowani o wi´kszym ryzyku barotraumy zatok i uszu oraz ˝e sytuacja taka
mo˝e skutkowaç powa˝nymi urazami (Skevas i in.
2012). ●
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