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Osteomul este o tumoră osoasă benignă a con-
ductului auditiv extern, cu frecvenţă relativ scăzută, 
dezvoltată în jumătatea internă a conductului 
auditiv extern, ce are drept consecinţă obstrucţia 
parţială sau totală a acestuia.

Aceste leziuni pot apărea la persoane de orice 
vârstă, dar majoritatea osteoamelor sunt diagnos-
ticate la pacienţii de vârstă medie, sexul feminin 
fi ind predominant afectat (raport de 3:1).

Din punct de vedere macroscopic, osteoamele 
sunt leziuni solitare, pediculate sau sesile, rotund – 
ovalare, netede, acoperite de tegument normal, lo ca-
lizate de obicei la nivelul joncţiunii cartilaginos – 
osoase a conductului auditiv extern. Inserţia 
tumorală poate fi  prezentă la nivelul oricărui perete 
meatal – anterior, posterior, superior sau inferior. 
Osteomul este acoperit de epiteliu scuamos 
stratifi cat keratinizat şi periost. Microscopic, se 
observă lamele osoase ce înconjoară numeroase 
canale fi brovasculare, cu aspect neregulat. Ţesutul 

osos de la nivelul acestor canale este dens şi cu 
orientare haotică. Di Giunta şi Rossi clasifi că 
osteomul, după structura sa histologică, în trei 
tipuri: compact, spongios, mixt, la care Musta, 
Ataman şi colab. în 1972 adaugă şi varietatea de 
osteo – condrom. 

Majoritatea osteoamelor sunt asimptomatice 
datorită creşterii lente tumorale, fi ind descoperite 
incidental, în cursul examenului clinic otologic. 
Totuşi, dacă tumora este sufi cient de mare, determină 
obstrucţia conductului auditiv extern, care se 
traduce clinic prin apariţia hipoacuziei de transmisie 
sau a episoadelor recurente de otită externă, acufene 
şi prurit. În anul 1982, Graham propune o stadializare 
clinică a osteoamelor după cum urmează:

Stadiul I: tumoră asimptomatică, dar obser-
vabilă de examinator;
Stadiul II: tumoră simptomatică, ce necesită 
tratament conservator, constând în prevenirea 
otitelor externe prin antibioticoterapie locală 
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şi a obstrucţiei conductului auditiv extern 
prin acumularea de epiteliu scuamos descua-
mat;
Stadiul III: tumoră simptomatică, ce necesită 
sancţiune chirurgicală.

Evoluţia osteomului, în lipsa unui tratament 
adecvat, este spre suprainfectare sau spre apariţia 
pseudocolesteatomului postnecrotic Zuchlke şi a 
granulomului infl amator.

Tratamentul poate fi  conservator, atunci când 
obstrucţia conductului auditiv extern nu este com-
pletă sau chirurgical, de preferat, deoarece aceste 
tumori tind să-şi mărească dimensiunile, în cele 
mai multe cazuri. Intervenţia chirurgicală se poate 
realiza pe două căi, în funcţie de preferinţa opera-
torului: endaural (Shambaugh, Labaylle, Musta, 
Ataman) sau retroauricular (Portmann, Guillon, 
Batisse). Se optează pentru un abord retroauricular 
în cazul unui osteom de dimensiuni crescute situat 
medial de istm. 

Rezecţia osteoamelor se realizează prin frezare 
şi chiuretarea inserţiei tumorale (Shambaugh) şi/
sau dăltuire (Portmann, Labaylle). În general, osteo-
mul poate fi  îndepărtat pe cale transmeatală, cu 
anestezie locală. Pentru osteoamele cu bază largă 
de implantare situate pe peretele posterior, se op-
tează pentru frezare controlată, din cauza riscurilor 
de fi surare a apeductului fallopian în cazul dăltuirii.

Postoperator, se va administra antibioticoterapie. 
Evoluţia este favorabilă. Semnele de stenozare post-
rezecţie, precum şi recurenţele tumorale, lipsesc. 
Defectul de substanţă rezultat în urma rezecţiei nu 
necesită grefare dermică.

Osteoamele nu trebuie confundate cu exostozele 
conductului auditiv extern, aceste entităţi fi ind 
diferite atât din punct de vedere clinic, cât şi histo-
patologic. Exostozele sunt leziuni multiple, bila-
terale, neobişnuite în adolescenţă, ce afectează 
predominant sexul masculin (raport 20:1). Factorul 
etiologic incriminat în apariţia acestei afecţiuni 
pare a fi  stimularea prelungită şi repetată a con-
ductului auditiv extern cu apă rece sărată la indivizii 
susceptibili. Incidenţa crescută a exostozelor la 
pescari scufundători a dus la apariţia termenului de 
„surfer’s ear“. Histologic, exostozele conductului 
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auditiv extern sunt acoperite de epiteliu scuamos şi 
periost subiacent. Microscopic, se observă lamele 
osoase subperiostale paralele, dense, concentrice, 
fără prezenţa canalelor fi brovasculare caracteristice 
osteoamelor.

Diagnosticul diferenţial al osteoamelor se face 
cu:

stenoza de conduct auditiv extern;
atrezia sau hiploplazia meatală;
osteomul mastoidian;
corpi străini ai conductului auditiv extern;
osteofi t;
periostoză;
hiperostoză;
tumori benigne ale conductului: ceruminoame, 
leiomiom, epitelion sebaceu, histocitomul 
fi bros benign, displazia fi broasă, condrom, 
papiloame, angioame, limfangioame, tumori 
dermoide;
tumori maligne ale conductului: carcinomul 
spinocelular, polipul auricular, carcinomul 
bazocelular.

În cadrul I.F.A.C.F O.R.L. Bucureşti, în perioada 
1974-2008, s-a intervenit chirurgical în 35 de cazuri 
de osteom. Incidenţa bolii este scăzută, pe parcursul 
a 34 de ani fi ind înregistrat un număr mic de cazuri, 
osteomul conductului auditiv extern reprezentând o 
raritate clinică: 18 cazuri la bărbaţi şi 17 cazuri la 
femei. Urechea afectată a fost cea dreaptă în 13 
cazuri şi cea stângă în 22 de cazuri. Nu au existat 
forme bilaterale.

Vârsta pacienţilor a variat între 15 şi 61 de ani, 
cu incidenţă maximă în decada 20-29 de ani.

Localizarea osteoamelor a fost preponderent în 
treimea medie a conductului auditiv extern, cu in-
serţia predominant pe peretele meatal posterior. 
Dia metrul tumoral a variat de la ocuparea a două 
treimi meatale, până la obstruarea completă.

Investigaţiile utilizate pentru diagnostic au fost 
examenul otomicroscopic, tomografi a compu te-
rizată, radiografi a Schuller şi audiograma tonală 
liminală.

În toate cele 35 de cazuri, tratamentul a constat 
în ablaţie tumorală prin dăltuire, urmată de frezarea 
zonei de inserţie, pentru prevenirea recidivelor.        
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