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Įrodymais pagrįstos ūminio išorinio otito 
diagnostikos ir gydymo rekomendacijos
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Santrauka. Ūminis išorinis otitas yra skausmingas išorinės klausomosios landos odos uždegimas. Jis gali būti lokalus 
arba išplitęs. Straipsnyje aprašomos Amerikos otolaringologijos galvos ir kaklo chirurgijos akademijos priimtos naujo-
sios rekomendacijos, skirtos visiems dirbantiems klinikinį darbą su vaikais ir suaugusiaisiais, kuriems diagnozuojamas 
ūminis išorinis otitas, jis gydomas ir stebima gydymo eiga.

CLINICAL PRACTICE GUIDELINE: ACUTE OTITIS EXTERNA
Keywords: acute otitis externa, guideline, topical antimicrobial therapy, meta-analysis.
Summary. Acute external otitis (AOE) is a painful condition that results as an inflammatory disorder of the skin of the 
external auditory canal. It can present as diffuse or localized form of inflammation. Edema occurring due to inflam-
mation stretches nerve fibers and causes extreme amount of pain. This guideline is applicable in any setting in which 
patients with diffuse AOE would be identified, monitored, or managed.

Ūminis išorinis otitas (ŪIO) šiose rekomendaci
jose apibrėžiamas kaip difuzinis išorinės klauso
mosios landos (IKL) uždegimas, galintis apimti 
ausies kaušelį ar būgnelį.

IKL esanti siera sukuria švelniai rūgštinės ter
pės apsauginį barjerą nuo drėgmės ir infekcijos. 
Jis gali būti pažeistas ilgalaikės ar nuolatinės drė
gmės ekspozicijos, atkaklaus ausų valymo, muilo 
likučių, šarminių ausies lašų, nešiojamų klausos 
aparatų, odos egzemos, po spindulinio gydymo 
[1]. Tyrimai rodo, kad ŪIO dažniau pasitaiko 
šilto ir drėgno klimato regionuose [2].

Beveik visada (~98 proc.) IKL uždegimą 
sukelia bakterinė infekcija [3]. Dažniausi ŪIO 
sukėlėjai yra Pseudomonas aeruginosa bei Stap-
hylococcus aureus. Uždegimą gali sukelti ir Stap-
hylococcus epidermidis, Proteus vulgaris, mišri 
mikroflora. Pirminis grybelinis (Aspergillus niger, 
Candida albicans) ŪIO pasitaiko retai [4, 5].

ŪIO diagnostika remiasi per paskutines 3 
savaites staiga (įprastai per 48 val.) prasidėju
siais IKL uždegimą nusakančiais simptomais ir 
požymiais (1 lentelė). Skiriamasis IKL uždegimo 
požymis – per didelis kramslio srities ir (ar) au
sies kaušelio jautrumas, neatitinkantis pastebimų 
pokyčių.

Veiksmingą ŪIO gydymą garantuoja šios gydymo 
pakopos:

 � Išorinės klausomosios landos išvalymas;
 � Uždegimo ir infekcijos gydymas;
 � Skausmo kontrolė;
 � Skatinančių veiksnių vengimas;
 � Stebėjimas ir pakartotiniai įvertinimai.

Įrodymų ir rekomendacijų lygmenys

Toliau pateiktame tekste kiekvienas rekomenda
cijų teiginys įvertintas nurodant rekomendacijų 
(1 pav.) ir įrodymų (2 lentelė) lygmenis. Šios 
rekomendacijos nepritaikytos jaunesniems nei  

1 lentelė. 
Ūminio išorinio otito diagnostikos kriterijai

1. Trukmė Staigi pradžia (48 val. laikotarpiu) per 
paskutines tris savaites

2. Nusiskun
dimai

Ausies skausmas, niežulys, užgulimas 
Kartu yra arba nėra: pablogėjusi klausa, 
žandikaulio skausmas

3. Požymiai Padidėjęs kramslio srities ir (ar) ausies 
kaušelio jautrumas, landos patinimas, 
paraudimas
Kartu yra arba nėra: sekrecija iš ausies, 
padidėję sritiniai limfmazgiai, paraudęs 
būgnelis, kaušelio ir aplinkinės odos 
celiulitas 
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2 m. vaikams; pacientams, sergantiems lėtiniu 
išo riniu otitu; pacientams, sergantiems piktybi
niu išoriniu otitu.

DIFERENCINĖ DIAGNOSTIKA. Gydytojai 
turi mokėti atskirti ūminį išorinį otitą nuo kitų 
būklių, galinčių sukelti ausies skausmą, sekreci-
ją iš ausies ir išorinės klausomosios landos už-
degimą (pasirenkama remiantis C ir D lygmens 
įrodymais).

Ausies skausmo priežasties ir tikslios diagno
zės nustatymas padeda paskirti tinkamą gydymą, 
išvengti netinkamų vaistų vartojimo, komplikacijų, 
paciento nepasitenkinimo. Čia trumpai aptariamos 
dažniausiai pasitaikančios ar grėsmingos sveikatai 
patologijos, kurias reikia skirti nuo ŪIO: ūminis 
vidurinės ausies uždegimas, otomikozės, IKL fu
runkulas, įvairios dermatozės ir kitos ligos.   

ŪIO metu paraudęs ausies būgnelis gali imi
tuoti ūminį vidurinės ausies uždegimą. Atskirti 
šias būkles svarbu, nes jų gydymo taktika skiriasi 
[6]. Sergant ŪIO, pneumatinės otoskopijos metu 
matomas geras būgnelio judrumas, o atliekant 
timpanometriją – „A“ tipo kreivė. Esant ūminiam 
vidurinės ausies uždegimui būgnelis būna neju
drus ar sumažėjusio judrumo, galima pastebėti 
būgnelio perforaciją, sekretą už būgnelio.

Furunkulas – tai plauko maišelio, esančio iš
oriniame IKL trečdalyje, uždegimas. Dažniausias 
sukėlėjas – S. aureus [7]. Matomas ribotas, į pus

tulę panašus patinimas ir paraudimas. Gydymas – 
atvėrimas ir drenavimas.

ŪIO gali imituoti įvairios IKL dermatozės: 
seborėjinis dermatitas, atopinis dermatitas, pso
riazė, iritacinis kontaktinis dermatitas, alerginis 
kontaktinis dermatitas. Dažnai pasitaikantys aler
ginį kontaktinį dermatitą sukeliantys antigenai: 
metalai (nikelis, sidabras), cheminės medžiagos 
(muilas, šampūnas, kosmetikos priemonės, plau
kų lakas), plastikas (klausos aparatai), guma, oda, 
vaistai (neomicinas 5–15 proc.) [8].

Otomikozės atveju skausmas ne toks inten
syvus kaip ŪIO, labiau vargina niežulys. Ši pa
tologija dažniau pasitaiko po ilgalaikio vietiškai 
veikiančių antibiotikų vartojimo, pacientams, 
sergantiems cukriniu diabetu, užsikrėtusiems 
ŽIV infekcija, esant kitoms imunosupresinėms 
būklėms. Pagrindiniai sukėlėjai – Aspergillus  
(60–90 proc.) ir Candida (10–40 proc.) rūšies gry
beliai [9]. Gydymas vietiškai veikiančiais antibioti
kais neveiksmingas, tik paskatina grybelio augimą.

Herpes zoster oticus – herpeso viruso sukeltas 
labai skausmingas IKL pūslelinis odos išbėrimas. 
Kartu gali būti veidinio nervo parezė, skonio ju
timo sutrikimas priekiniuose dviejuose liežuvio 
trečdaliuose, sumažėjusi ašarų sekrecija pažeisto
je pusėje, kartais – pažeistos pusės balso klostės 
parezė (Ramsay Hunt sindromas) [10]. Veidinio 
nervo parezės prognozė šiuo atveju yra blogesnė 
nei esant idiopatinei veidinio nervo parezei, todėl 
reikalingas skubus gydymas sisteminiais gliuko
kortikoidais ir antivirusiniais vaistais [11].

Nekrozinis išorinis otitas yra agresyvi infek
cija, galinti plisti į kaukolės pamatą, aplinkinius 
minkštuosius audinius, pažeisti vidurinę ausį, vi
dinę ausį ar smegenis. 90 proc. atvejų eksudato 
pasėlyje išauga P. aeruginosa. Otoskopijos metu 
matomas granuliacinis audinys IKL ties kremzli
nės ir kaulinės dalių jungtimi. Diagnozės patvirti
nimui atliekami KT ar MRT tyrimai. Biopsija gali 
būti reikalinga, jei yra abejonių dėl diagnozės ar 
atsakas į gydymą nepakankamas [12].

Esant ausies skausmui, tačiau nematant paki
timų nei išorinėje, nei vidurinėje ausyje, reikėtų 
pagalvoti apie patologiją už ausies ribų. Viena 
dažniausių – smilkininio apatinio žandikaulio 
sąnario sindromas. Jaučiamas ausies skausmas 
gali plisti į smilkinį, kaklą, sustiprėti kramtant. 
Apžiūros metu pažeisto sąnario apčiuopa bus 
skausminga, gali jaustis krepitacija [13].

Kartais ausies skausmas gali būti vienintelis 
onkologinių ligų požymis, todėl būtinas nuodug
nus galvos ir kaklo ištyrimas įvertinant gleivinių 
vientisumą, kakle čiuopiamus mazgus, atliekant 
liežuvio šaknies apčiuopą, gerklų apžiūrą.

2 lentelė. 
Standartizuoti įrodymų lygmenys

Lygmuo Įrodymų kokybė

A Duomenys gauti iš daugelio atsitiktinių imčių klinikinių tyrimų ar 
metaanalizių

B Duomenys gauti iš vieno atsitiktinių imčių klinikinio tyrimo ar 
didelių ne atsitiktinių imčių tyrimų

C Duomenys gauti iš atvejo ir kontrolės tyrimų, retrospektyviųjų 
tyrimų, registrų duomenų ir (ar) ekspertų susitarimų

D Duomenys iš atvejų aprašymo, retrospektyviųjų tyrimų, registrų 
duomenų ir (ar) ekspertų susitarimų.

Stipriai rekomenduojama (angl. strong recommendation) – nauda 
pranoksta žalą; įrodymų lygmuo A ar B.

Rekomenduojama (angl. recommendation) – nauda pranoks
ta žalą, bet surinktų įrodymų lygmuo B ar C.

Pasirenkama (angl. optional) – įrodymų kokybė abejotina, 
mažas lyginamų veiksnių pranašumas.

Nerekomenduojama (angl. no recommendation) – stinga 
tinkamų įrodymų, nežinomas naudos ir žalos santykis.

À
À
À

1 pav. 
Rekomendacijų lygmenys išdėstyti mažėjimo tvarka
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GRETUTINIŲ VEIKSNIŲ ĮVERTINIMAS. 
Gydytojui svarbu įvertinti gretutinius 
veiksnius, galinčius keisti ūminio išorinio 
otito gydymo taktiką (rekomenduojama 
remiantis C lygmens įrodymais).

Svarbu išsiaiškinti būkles ir ligas, 
kurios gali turėti įtakos ŪIO baigtims: 
paklausti, ar pacientas serga cukriniu 
diabetu [14], ar yra užsikrėtęs ŽIV in
fekcija, serga AIDS ar kitomis imunosu
presinėmis būklėmis (chemoterapija ir 
kt.) [15], ar pacientui pastaruoju metu 
buvo taikytas spindulinis gydymas, ar 
pažeistas būgnelio vientisumas (perfo
racija, timpanostominis vamzdelis).

Pacientai, sergantys CD, užsikrėtę 
ŽIV infekcija, po organų transplantacijos, 
chemoterapinio gydymo, yra labiau linkę 
sirgti otomikoze bei išoriniu nekroziniu 
otitu. Dėl išorinio nekrozinio otito rizikos 
šiems pacientams negalima taikyti IKL iri
gacijų [16]. Esant šioms būklėms didesnė 
tikimybė, kad gydant papildomai prireiks 
sistemiškai veikiančių antibiotikų.

Spindulinė terapija gali pažeisti išorinę 
ausį sukeldama ankstyvąsias ir vėlyvąsias 
ausies kaušelio, landos ir periaurikulinės 
srities odos reakcijas [17]. Ankstyvosios 
reakcijos: odos paraudimas, pleiskanoji
mas, opėjimas. Vėlyvosios reakcijos: at
rofija, nekrozė, opėjimas, išorinis otitas, 
landos stenozė, sumažėjusi sieros gamyba. 
Gydymui papildomai gali prireikti siste
miškai veikiančių antibiotikų [17].

Esant pažeistam būgnelio vientisumui, 
reikia išsiaiškinti, ar nėra vidurinės ausies 
patologijos [18]. Negalima skirti ototok
sinių vietiškai veikiančių vaistų, į kurių 
sudėtį įeina aminoglikozidų, alkoholio.

SKAUSMO VALDYMAS. Reikia 
įvertinti skausmą ir taikyti tinkamą 
skausmo malšinimą pagal skausmo 
laipsnį (stipriai rekomenduojama re-
miantis B lygmens įrodymais).

Skausmo malšinimas – būtina ŪIO 
gydymo sudedamoji dalis. Kad paci
entas jaustųsi patogiai, pailsėję, galėtų 
netrikdomi tęsti kasdienę veiklą, svar
bu dažnai vartoti analgetikų pakanka
momis dozėmis [19]. Kai tik įmanoma, 
rekomenduojama vartoti geriamuosius 
vaistus, nes tai patogu, paprasta ir pigu. 
Jei skausmui malšinti analgetikai vartoja
mi dažnai, veiksmingiau juos skirti vartoti 

reguliariais intervalais, o ne pagal poreikį. 
Skausmo lengviau išvengti, nei jį pagydyti.

NESKIRTI SISTEMIŠKAI VEI
KIANČIŲ ANTIBIOTIKŲ. Sistemiš-
kai veikiantys antibiotikai neturėtų būti 
skiriami kaip pirmos eilės vaistai esant 
nekomplikuotam ūminiam išoriniam 
otitui, nebent yra gretutinių veiksnių ar 
infekcija išplitusi už išorinės klausomo-
sios landos ribų (stipriai rekomenduoja-
ma remiantis B lygmens įrodymais).

Gydant nekomplikuotą ŪIO pirma
eilė gydymo priemonė – vietiškai vei
kiantys vaistai, nes yra saugūs, veiksmin
gi, atlikti moksliniai tyrimai patvirtina 
gerus klinikinius ir bakteriologinius 
rezultatus.

Kochreino mokslinių duomenų apž
valga patvirtina, kad gydymas tik vietiškai 
veikiančiais vaistai, be sisteminių antibio
tikų, yra veiksmingas nekomplikuoto ŪIO 
atvejais [20]. Sisteminė antibiotikoterapija 
sukelia ženklų nepageidaujamą poveikį, 
pacientams gali pasireikšti išbėrimai, vė
mimas, viduriavimas, alerginės reakcijos, 
gali pakisti nosiaryklės mikroflora, anti
biotikų vartojimas skatina atsparių bak
terijų formų vystymąsi. Sisteminė Koch
reino mokslinių tyrimų apžvalga parodė, 
kad gydymas penicilinais, makrolidais, 
cefalosporinais ilgina ligos trukmę, di
dina atsparumą bei ligos kartojimosi 
dažnumą [21]. Tačiau nepaisant vietinio 
gydymo veiksmingumo ir saugumo apie 
20–40 proc. pacientų papildomai skiriamą 
sistemiškai veikiančių antibiotikų. 

Dauguma pasirenkamų antibiotikų yra 
neveiksmingi prieš Pseudomonas aeruginosa 
ir Staphylococcus aureus [22].

Kada reikia pagalvoti apie sistemiškai 
veikiančių antibiotikų skyrimą? Aptaria
mose rekomendacijose sistemiškai vei
kiantys antibiotikai gali būti skiriami, kai 
pacientas serga CD, esant imunodeficitui, 
išplitus infekcijai į ausies kaušelį, veido 
ar kaklo audinius, kai lašai negali patekti 
į gydymo vietą, esant pasikartojantiems 
(atsinaujinantiems) ligos epizodams.

GYDYMAS VIETIŠKAI VEIKIAN
ČIAIS VAISTAIS. Esant nekomplikuotam 
ūminiam išoriniam otitui vietiškai vei-
kiantys vaistai yra pirmaeiliai (rekomen-

duojama remiantis B lygmens įrodymais).
Trijų metaanalizių duomenys rodo, kad 
gydymas vietiškai veikiančiais vaistais 
yra labai veiksmingas pirmaeilis ne
komplikuoto ŪIO gydymo metodas. 
Nenustatyta reikšmingo skirtumo tarp 
šių grupių vaistų:

 � vietiškai veikiančių antibiotikų lašų 
ir mažo rūgštingumo antiseptikų;

 � chinolonų ir ne chinolonų grupės 
vietiškai veikiančių antibiotikų lašų 
(pvz., Ciloxan ir Tobrex);

 � Vienkomponenčių ir daugiakompo
nenčių (kartu su gliukortikoidu) vie
tiškai veikiančių vaistų (pvz., Tobrin 
ir Maxitrol) [22, 20].

Vaistų veiksmingumas yra panašus, to
dėl konkretaus vaisto pasirinkimas pri
klauso nuo gydytojo patirties, šalutinio 
poveikio, paciento prioritetų, kainos. 
Dažniausiai vartojami Maxitrol, Tobrex, 
Tobradex, Ciloxan. Gydymą reikia tęsti 
7–10 dienų. Šiuo laikotarpiu ausį reikia 
saugoti nuo vandens.

VAISTO SKYRIMO METODIKA. 
Gydytojas turėtų paaiškinti, kaip vartoti 
ausų lašus, o esant išorinio klausomojo 
kanalo obstrukcijai žinoti, kaip atlikti 
ausies tualetą ar įdėti setoną, kad būtų 
užtikrintas vaistų patekimas į išorinę 
klausomąją landą (rekomenduojama 
remiantis C lygmens įrodymais).

Prieš pradedant gydymą vietiškai 
veikiančiais vaistais, reikia įsitikinti, 
kad jie pateks į uždegimo pažeistą vie
tą. Dažniausiai pakaks tik išvalyti IKL 
kontroliuojant mikroskopu. Jei IKL 
edema trukdo vaistams patekti, galima 
įdėti setoną ir taip vaistus paskirstyti per 
visa IKL ilgį. Esant visiškai kanalo obs

3 lentelė. 
Vietiškai veikiančių ausies lašų vartojimo instrukcija

1. Jei yra galimybė, paprašykite, kad jums 
padėtų kitas asmuo

2. Nusiplaukite rankas su muilu ir vandeniu

3. Laikydami rankoje, sušildykite lašus iki 
kūno temperatūros

4. Atsigulkite ant sveikos ausies ir sulašin
kite lašus į IKL

5. Keletą kartų paspauskite kramslį, kad 
lašai sutekėtų į landą

6. Pagulėkite tokioje padėtyje 3–5 min.

7. Nusiplaukite rankas su muilu ir vandeniu
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trukcijai ir negalint įdėti setono – skirti  
sistemiškai veikiančių antibiotikų.

Svarbu pacientams paaiškinti, kaip 
taisyklingai vartoti ausų lašus (3 lentelė), 
nes tik 40 proc. pacientų, kurie vaistus 
lašinasi patys, tai atlieka taisyklingai [23].

PAŽEISTAS BŪGNELIO VIENTISU
MAS. Esant žinomai ar įtariamai būgnelio 
perforacijai turi būti skiriami ne ototoksiniai 
vietiškai veikiantys vaistai (rekomenduo-
jama remiantis C ir D lygmens įrodymais).

Išorinį klausomąjį kanalą dengia plokš
čiasis ragėjantis epitelis, o būgninę ertmę 
– gleivinė. Iš gleivinės sudarytas ir išorinis 
sluoksnis apvaliojo lango membranos, kuri 
skiria vidurinę ausį nuo vidinės. Vaistai, 
patekę į vidurinę ausį pro apvalųjį langą, 
pasiekia vidinę ausį. Dėl šios priežasties 
negalima skirti ototoksiškų ausies lašų, jei:

 � otoskopijos metu matoma būgnelio 
perforacija;

 � iš anamnezės žinoma apie būgnelio 
perforaciją ar tubotimpaninę ausies ligą;

 � yra timpanostominiai vamzdeliai;
 � pacientas jaučia lašinamų vaistų skonį;
 � Vasalvės mėginio metu oras sklinda 

į išorinę klausomąją landą.
Ototoksiniai antibiotikai suleisti į bū
gninę ertmę eksperimentiniams gyvū
nams sukėlė Kortijaus organo pažeidimą 
[24]. Klinikiniai eksperimentai parodė, 
kad vienkartinis vietiškai veikiančių 
ototoksinių antibiotikų vartojimas žmo
gui nesukelia klausos pažeidimo. Tačiau 
klausa buvo pažeista vaistus vartojant 
pakartotinai ar ilgesnį laiką [25].

Šalyse, kur neomicino preparatai yra 
registruoti kaip ausų lašai, gamintojo 
informaciniame lapelyje nurodytas įspė
jimas: „Neomicinas gali sukelti negrįž
tamą neurosensorinį klausos pažeidimą, 
pažeisdamas Kortijaus organo plaukuotą
sias ląsteles. Rizika didėja vartojant vais
tą ilgesnį laiką. Pacientai, gydomi ausų 
lašais su neomicinu, turi būti stebimi. Ši 
suspensija neturi būti vartojama esant 
pažeistam būgnelio vientisumui.“ Kiti 
ototoksiniai vietiškai veikiantys vaistai: 
neomicinas, gentamicinas, tobramicinas.

PAKARTOTINIS GYDYMO VER TI
NIMAS. Pakartotinai įvertinti būklę rei-
kia tais atvejais, kai po paskirto gydymo 
ji nepagerėja per 48–72 val. Pakartotinės 
konsultacijos metu siekiama patvirtinti 
ūminio išorinio otito diag nozę, įvertinti ki-
tas galimas simptomų priežastis (rekomen-
duojama remiantis C lygmens įrodymais).

Nors iki visiško pasveikimo gali pra
eiti iki kelių savaičių, dauguma pacientų 
pagerėjimą pajaučia praėjus 48–72 val. 
po paskirto gydymo [26]. Kochreino 
mokslinių duomenų apžvalga rodo, 
kad po 10–14 dienų visiems tiriamie
siems nebuvo jokių ligos simptomų. Jei 
simptomų lieka praėjus 2 savaitėms po 
paskirto gydymo, tikslinga pakartotinė 
konsultacija [20]. Ji reikalinga ir tada, jei 
pacientas nejaučia pagerėjimo praėjus  
48–72 val. nuo gydymo pradžios. Šios 
konsultacijos metu gydytojas turi įver
tinti, ar vaistai patenka į pažeistą vietą, 
jei reikia išvalyti IKL, įdėti setoną ar pa
skirti sistemiškai veikiančių antibiotikų, 
dar kartą apsvarstyti galimą kitą pato
logiją ar gretutinius veiksnius, galinčius 
sunkinti ligos eigą (2 pav.).

Parengta pagal Rosenfeld RM, Schwartz SR, Cannon CR, et al. Clinical Practice Guideline: Acute Otitis Externa.  
Otolaryngology – Head and Neck Surgery. 2014; 150(1S): S1-S24.
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vyresnis nei 2 m.

Analgetikai pagal skausmo laipsnį

Išplitimas už landos ribų  
ar yra gretutinių veiksnių
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Kita liga
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