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Vaikų vidurinės ausies barotrauma
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Reikšminiai žodžiai: vidurinės ausies barotrauma, vaizdo otoskopija.
Santrauka. Vienas iš dažniausiai pasitaikančių sveikatos sutrikimų skrendant yra vidurinės ausies barotrauma. 
Straipsnyje pateikta barotraumų patofiziologija, klasifikacija, diagnostikos principai. Išanalizuoti 27 vaikų, kuriems 
diagnozuota vidurinės ausies barotrauma, duomenys. Barotrauma buvo vienodai dažna ir mergaitėms, ir berniukams. 
Pagrindinis simptomas – ausies skausmas. Daugumai (70,5 proc.) vaikų buvo diagnozuota 1 ar 2 laipsnio būgnelio 
barotrauma pagal Teed klasifikaciją: vaizdo otoskopija nustatyta kraujosruvų plaktuko rankenos srityje ir būgnelio 
įtemptojoje dalyje. Ligos prognozė palanki – visi pacientai, tinkamai gydomi, pasveiko. 

The baroTraumas of The middle year in children
Key words: barotrauma, video otoscopy.
Summary. Barotrauma of the middle ear is the most common medical disorder associated with modern air travel. In the 
article a short description of the patophysiology, classification and diagnostics of the disease is given. We analyzed data 
of 27 children who suffered from middle ear barotrauma.  The incidence of disease was equal between girls and boys with 
otalgia as the main symptom. Most of the children (70.5 percent) had 1 or 2 middle ear barotrauma grade followed by 
Teed’s classification with haemorrhages on handle of the malleus and on pars tensa of the tympanic membrane detected 
by video otoscopy. The prognosis of disease is good with full recovering after specialized treatment.  

Įvadas 
Šiuolaikinio žmogaus gyvenimo sparta yra didelė. 
Keliavimas lėktuvu pavieniui ar visa šeima – jau 
ne prabangos dalykas, bet paprasčiausia būtiny-
bė. Tačiau, keliaujant moderniais lėktuvais, be 
skrydžio malonumo, galima patirti ir nenumatytų 
sveikatos sutrikimų.  

Barotrauma – tai įvairūs žmogaus organų 
patologiniai pokyčiai, kilę dėl atmosferos slėgio 
kitimo tarp erdvės, esančios organizmo viduje ir 
išorėje, arba slėgių skirtumo tarp erdvių, esančių 
organizmo viduje. Vidurinės ausies barotrauma 
(sinonimai – aerootitas, barootitas; šifras pagal 
TLK-10 klasifikaciją – T 70.0.) – tai pokyčiai, 
atsiradę dėl skirtumo slėgio, esančio išorinėje 
klausomojoje landoje ir vidurinėje ausyje. Litera-
tūros duomenimis, 10 proc. suaugusių žmonių ir 
20 proc. vaikų skrydžio metu patiria simptomus, 
būdingus vidurinės ausies barotraumai [1]. Dau-
guma vidurinės ausies barotraumų įvyksta lėk-
tuvui leidžiantis. Ligą svarbu laiku diagnozuoti, 

nes vidurinės ausies barotraumų nepaisymas gali 
lemti lėtinę vidurinės ausies patologiją. 

Straipsnių apie vaikų vidurinės ausies baro-
traumas medicinos literatūroje nėra daug, matyt, 
dėl nedidelio patologijos dažnumo ir palyginti 
nesunkios ligos klinikos. 

Slėgio poveikis vidurinei ausiai
Norint suprasti ausies skausmo kilmę skrendant 
lėktuvu, reikia žinoti vidurinės ausies anatomiją ir 
slėgio kitimo išorinėje klausomojoje landoje, būg-
ninėje ertmėje ir ausies trimite lėktuvui kylant ir 
leidžiantis mechanizmus [2]. Tai itin svarbu, kad 
būtų skiriamos tinkamos profilaktikos procedū-
ros. Jeigu ausies trimitas funkcionuoja normaliai, 
lėktuvui kylant ir leidžiantis, slėgis išorinėje klau-
somojoje landoje ir būgninėje ertmėje susilygina 
be didesnių pastangų ryjant seiles (1 pav.).

Lėktuvui kylant, kabinoje, išorinėje klauso-
mojoje landoje ir nosiaryklėje oro slėgis mažėja. 
Jeigu ausies trimito funkcija yra sutrikusi, būgni-
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nėje ertmėje slėgis tampa didesnis nei išorinėje 
klausomojoje landoje ir būgnelis išsipučia į išo-
rinės klausomosios landos pusę (2 pav.). Tuo atveju, 
jeigu mėgintumėme atlikti prapūtimus pagal Valsalvos 
metodą (pučiama užėmus šnerves ir užčiaupus bur-
ną), slėgis būgninėje ertmėje didėtų, bet nesusilygintų 
su išorinės klausomosios landos slėgiu. Taip tik padi-
dėtų vidurinės ausies barotraumos rizika. 

Lėktuvui leidžiantis, išorinėje klausomojoje 
landoje, kaip ir lėktuvo kabinoje, oro slėgis prade-
da didėti. Jeigu ausies trimito funkcija yra sutrikusi, 
slėgis būgninėje ertmėje lieka mažesnis, ir būgnelis 
dėl slėgio skirtumo greitai pradedamas spausti į būg-
ninę ertmę (3 pav.). Jeigu lėktuvas leidžiasi greitai, 
slėgių skirtumas staiga tampa didelis, taigi būgnelis 
smarkiai įtraukiamas – tai skatina būgnelio baro-
traumą [2, 3]. Nustatyta, kad laiko trukmė, per kurią 
pradeda skaudėti ausį, ir skausmo intensyvumas – 
tiesiogiai proporcingi vidurinės ausies pažeidimo 
laipsniui [3]. Lėktuvui leidžiantis, naudingi prapū-
timai pagal Valsalvos metodą.

Taigi vidurinės ausies barotraumos rizika 
didėja greitai leidžiantis lėktuvui, netaisyklin-
gai atliekant ausų prapūtimus, taip pat keleiviui 
miegant [4]. Skirtumų tarp kylant ir leidžiantis 
lėktuvui patirtos vidurinės ausies barotraumos 
literatūros šaltiniuose nenurodoma [5, 6].

Vidurinės ausies barotraumos diagnostika
Vidurinės ausies barotraumos diagnostika daž-
niausiai nesukelia sunkumų ir liga nustatoma 
remiantis išsamia ligos anamneze ir otorinola-
ringologo tyrimu. 

Ligos anamnezė. Vidurinės ausies barotrau-
mai būdingi tokie simptomai: ausies skausmas, 
užgulimas, spaudimo pojūtis, ūžesys, labai retai 
gali pasitaikyti kraujavimas iš ausies ar galvos 
svaigimas. Šie simptomai gali pasireikšti lėktuvui 
kylant ar leidžiantis. Ausies skausmas prasideda 
staiga, prieš kelionę buvusioje sveikoje ausyje. 
Skausmas charakterizuojamas kaip stiprus ir 
trunka nuo kelių minučių iki kelių valandų. Yra 
duomenų, kad po persirgtų vidurinės ausies už-
degimų ausies skausmo pobūdis kitoks: skausmas 
stiprėja iš lėto, yra nedidelio intensyvumo ir ilgai 
vargina po skrydžio [7].

Otoskopija – pagrindinis tyrimas, kuriuo re-
miantis, galima objektyvizuoti vidurinės ausies 
barotraumos padarinius. Otoskopiniai simptomai 
yra ryškūs ir būdingi barotraumai. Pagal būgne-
lio pažeidimo apimtį vidurinės ausies barotrau-
ma skiriama į šešis laipsnius pagal R. W. Teed 
klasifikaciją [1] (1 lentelė). Šią klasifikaciją R. W. 
Teed pasiūlė 1944 metais, ištyręs karo lakūnų 
vidurinės ausies barotraumas. 

Gydymas ir prognozė
Vidurinės ausies barotraumos gydymo progno-
zė nėra plačiai nagrinėjama. Įvairūs autoriai re-
komenduoja gydymą skirti atsižvelgiant į R. W. 

Teed klasifikaciją. Pacientams, kuriems diagno-
zuojama 1 ar 2 laipsnio vidurinės ausies baro-
trauma, skiriamas stebėjimas, kramtomoji guma. 
Tokių pacientų prognozė yra palanki ir otosko-
piniai požymiai paprastai išnyksta po kelių sa-
vaičių. Jeigu diagnozuojamas 3 laipsnio būgnelio 

1 pav. 
Slėgio kaita kylant ir leidžiantis lėktuvui, kai ausies 

trimitas (1) funkcionuoja normaliai.
 Slėgis būgninėje ertmėje ir nosiaryklėje (2) panašus.  

2 pav. 
Slėgio kaita kylant lėktuvui, kai ausies trimito (1) 

funkcija sutrikusi.
 Lėktuvui kylant, būgnelis išsipučia į landos pusę, 

nes slėgis būgninėje ertmėje (2) didesnis nei išorinėje 
klausomojoje landoje (3) ir nosiaryklėje (4). 

3 pav. 
Slėgio kaita leidžiantis lėktuvui, kai ausies trimito 

(1) funkcija sutrikusi. 
Lėktuvui leidžiantis, būgnelis įsispaudžia į 

būgninę ertmę (2) (3) dėl didesnio slėgio išorinėje 
klausomojoje landoje (4) ir nosiaryklėje (5).  
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pažeidimas, papildomai rekomenduojama skirti 
dekongestantų. Diagnozavus 4 ar 5 laipsnio bū-
gnelio pažeidimą, skiriamas standartinės trukmės 
(iki 10 parų) gydymas antibiotikais. Jei pacientai, 
kuriems nustatytas didelio laipsnio būgnelio pa-
žeidimas, gydomi taisyklingai, prognozė taip pat 
palanki [1, 3, 5, 9–10]. 

Ligos profilaktika
Vidurinės ausies barotraumos profilaktikos me-
todo parinkimas – viena iš svarstytinų problemų. 
Literatūroje pateikiami ligos profilaktikos būdai 
ir jų rezultatai skirtingi.  

Lėktuvui kylant, patariama kramtyti, čiulpti 
saldainius ar gerti skysčių, o leidžiantis – atlikti 
prapūtimus Valsalvos metodu (pučiama užėmus 
šnerves ir užčiaupus burną). Kai kurie auto-
riai skrydžio metu prapūtimams rekomenduo-
ja naudoti specialius balionėlius (pvz., Otovent) 
[6]. Keletas autorių nurodo, kad vaikai, kuriems 
anksčiau buvo diagnozuotas ūminis vidurinės 
ausies uždegimas, jaus mažesnį skausmą ausyje 
ir rizika patirti barotraumą bus mažesnė, jeigu 
likus iki skrydžio 36–48 valandoms pradės var-

toti dekongestantus [8–10]. Dauguma autorių 
pataria po ūminio vidurinės ausies uždegimo 
gydymo pabaigos 2 savaites neskraidyti lėktuvais 
[5, 12–13]. Viena iš rekomendacijų, kad vaikai 
iki 6 savaičių amžiaus lėktuvais neturėtų keliauti 
[11]. Klasikinės kontraindikacijos vaikams, kaip 
ir suaugusiesiems, skristi lėktuvu yra šios: ūmi-
nis vidurinės ausies uždegimas, skystis vidurinėje 
ausyje, atliktos vidurinės ausies operacijos (mas-
toidektomija, stapedopektomija) [1]. Nustatyta, 
kad išorinės klausomosios landos kištukai nuo 
vidurinės ausies barotraumos neapsaugo [11].

Klinikinis tyrimas
    Darbo tikslas – išanalizuoti demografinius 
ir vyraujančius klinikinius vaikų vidurinės ausies 
barotraumos požymius bei įvertinti skirto gydy-
mo veiksmingumą.

Medžiaga ir metodai. Atliktas retrospektyvu-
sis tyrimas. Išanalizuoti 2003–2006 metais am-
bulatoriškai R. Sereikos privačiame otorinolarin-
gologijos kabinete konsultuotų 5–16 metų vaikų, 
kuriems diagnozuota vidurinės ausies barotrauma 
(ligos šifras pagal TLK-10 klasifikaciją – T 70.0), 
ambulatorinių kortelių duomenys. Diagnozė nu-
statyta pagal anamnezės duomenis ir otoskopijos 
rodmenis. Visiems pacientams atlikta otoskopija 
Welch Allyn 25020 (JAV) modelio otoskopu. Visi 
būgneliai buvo fotografuojami. Būgneliui fotogra-
fuoti naudotas Welch Allyn compact video 23101 
SM (JAV) modelio otoskopas. Vidurinės ausies 
barotraumos pažeidimo laipsnis buvo vertinamas 
pagal R. V. Teed klasifikaciją. Visiems vaikams 
skirtas konservatyvus gydymas pagal nustaty-
tą vidurinės ausies pažeidimo laipsnį. Vaikai, 
kuriems diagnozuota 1 ar 2 laipsnio vidurinės 
ausies barotrauma, stebėti, jiems skirta kram-
tyti kramtomąją gumą, diagnozavus 3 laipsnio 
pažeidimą, papildomai skirta dekongestantų, vai-
kams, kuriems buvo diagnozuota 4 ir 5 laipsnio 
vidurinės ausies barotrauma, papildomai skirtas 
10 dienų antibiotikų kursas. Gydymo rezultatai 
buvo vertinami po 2–3 ir 4 savaičių. 

Rezultatai. Tyrimui atrinktos 27-ių nuo 5 
iki 16 metų (vidurkis – 10,5 ± 4,8 m.) vaikų, 
patyrusių vidurinės ausies barotraumą, medici-
ninės ambulatorinės kortelės, t. y. 1,6 proc. visų 
vaikų, kurie kreipėsi dėl ūminio vidurinės ausies 
uždegimo. 14 (51,8 proc.) tiriamųjų buvo ber-
niukai, 13 (49,2 proc.) – mergaitės. Visi vaikai 
jautė skausmą skrydžio metu ir nurodė klausos 
pablogėjimą. Prieš skrydį trys vaikai slogavo. 9 
(33,3 proc.) vaikams buvo diagnozuota abipusė 
vidurinės ausies barotrauma, 18 (66,7 proc.) vai-
kų – vienpusė. Otoskopijos metu nustatyto vidu-
rinės ausies pažeidimo, užfiksuoto nuotraukose, 
laipsnių pasiskirstymas pateiktas 2 lentelėje ir 4 
paveiksle. 

 Vidurinės 
ausies baro-
traumos 
pažeidimo 
laipsnis

Otoskopinių požymių aprašas

0° Skrydžio metu pacientas jaučia skausmą ausyje, tačiau 
otoskopijos duomenys normalūs.

1° Otoskopuojat matyti kraujosruva plaktuko rankenos 
srityje.

2° Otoskopuojat matyti kraujosruva plaktuko rankenos 
srityje ir nedidelės kraujosruvos būgnelio įtemptojoje 
dalyje.

3° Otoskopuojat matyti kraujosruva plaktuko rankenos 
srityje ir didelės kraujosruvos būgnelio įtemptojoje 
dalyje.

4° Otoskopuojat matyti kraujas būgninėje ertmėje.

5° Matyti būgnelio trauminė perforacija ir kraujas 
būgninėje ertmėje.

1 lentelė. 
Vidurinės ausies baro traumų klasifikacija pagal R. W. Teed 

Vidurinės ausies barotraumos 
pažeidimo laipsnis

Ausų būgneliai 

Skaičius Procentai

1° 10 28,8

2° 15 41,7

3° 5 13,9

4° 4 11,1

5° 2 5,5

Iš viso 36 100, 0

2 lentelė. 
Tirtų vaikų (n = 27) otoskopijos duomenys   
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Kaip matyti iš 2 lentelės duomenų, dažniausiai 
buvo diagnozuojama 1 ir 2 laipsnio vidurinės ausies 
barotrauma – 70,5 proc. (15) vaikų. 5 (13,9 proc.) 
vaikams diagnozuota 3 laipsnio vidurinės ausies ba-
rotrauma, 4 (11,1 proc.) vaikams – 4 laipsnio ir 2 
(5,5 proc.) vaikams – 5 laipsnio vidurinės ausies ba-
rotrauma. Vaikams, kuriems diagnozuota abipusė 
vidurinės ausies barotrauma, kitos ausies būgnelio 
pokyčiai buvo mažesnio laipsnio. 

Visi tirti pacientai pasveiko. Daugumai (80,0 
proc.) vaikų, kuriems buvo diagnozuota 1 ir 2 
laipsnio vidurinės ausies barotrauma, otosko-
piniai požymiai išnyko po 2 savaičių. Gydant 
vaistais, kai buvo diagnozuotas 3, 4, 5 laipsnio 
vidurinės ausies pažeidimas pagal R. W. Teed 

A B C

D E F

4 pav.
A, B – 1º pažeidimas: kraujosruva plaktuko rankenos srityje. C – 2 º pažeidimas: kraujosruva plaktuko rankenos srityje ir būgnelio įtemptojoje dalyje. D – 3º pažei-

dimas: kraujosruva plaktuko rankenos srityje ir nedidelė kraujosruva būgnelio laisvojoje dalyje. E – 4º pažeidimas: kraujosruva plaktuko rankenos srityje, kraujas 
būgninėje ertmėje. F – 5 

klasifikaciją, otoskopiniai požymiai išnyko pra-
ėjus 4 savaitėms nuo gydymo pradžios.

Išvados 
1.  Vidurinės ausies barotraumą berniukai ir 

mergaitės patiria vienodai dažnai.
2.  Pagrindinis ligos simptomas – ausies skaus-

mas (100 proc. vaikų), vyraujantis otoskopinis 
požymis – kraujosruva plaktuko rankenos sri-
tyje ir nedidelės kraujosruvos būgnelio įtemp-
tojoje dalyje (70,5 proc. vaikų).  

3.  Pasirinkti gydymo taktiką pagal R.W. Teed vi-
durinės ausies pažeidimo laipsnių klasifikaciją 
yra patogu ir veiksminga.  
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