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Øre-næse-hals

Tympanometri er elektro-akustisk måling af øregangens og trommehin-
dens eftergivelighed/stivhed og måling af trykket i mellemøret. Tympa-
nometri kaldes også på engelsk acoustic admittance eller impedance 
audiometry, eller på dansk impedansmåling [1].  

Hvornår skal vi lave tympanometri?
Der er mange situationer, hvor tympanometri kan forbedre diagnostik-
ken ved mellemøresymptomer. Nedenfor følger en række af dem:
•	 Hver	gang	vi	er	usikre	på,	hvad	vi	ser	i	øret	(og	det	kan	være	ofte,	

for otoskopi er vanskeligt). Tympanometeret er en god læremester 
i at blive bedre til at otoskopere, idet et overraskende fund med 
tympanometeret kan medføre, at man kigger efter igen. Tympano-
metri øger den diagnostiske sikkerhed ved mistanke om øresyg-
dom [2].

•	 Ved	mistanke	om	væske	i	mellemøret	ved	sekretorisk	otitis	media	
(SOM) eller ved akut otitis media (AOM) er tympanometri velindi-
ceret. Det er sjældent, at tympanometri giver en smertereaktion 
ved AOM ved brug af de hurtige håndholdte tympanometre. Tym-
panometri er således ikke kontraindiceret ved AOM [3].  

•	 Når	patienten	kommer	til	kontrol	af	AOM	og	SOM.	
•	 Hos	voksne	med	klager	over	trykken	for	ørerne	i	forbindelse	med	

forkølelse eller ved hørenedsættelse er tympanometri også velin-
diceret [4]. 

I denne artikel giver forfatteren os en opdatering på, hvorfor 
det er en god ide at anvende tympanometri i den kliniske 
hverdag – og ikke mindst, hvordan vi skal tolke kurverne.
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•	 Ved	vanskelig	otoskopi	med	kun	lidt	luftpassage	over	voks	kan	
tympanometri være til stor hjælp i diagnostikken. 

•	 I	konsultationen	med	det	febrile	barn	−	også	selvom	der	ikke	er	
primær mistanke om øresygdom.

Teknikken
Der er tre kanaler i øreproppen (Figur 1). I den ene sendes lyd (220 Hz, 
en brummetone) ind mod trommehinden, samtidig med at trykket i 
øregangen ændres fra +200 daPa (dekapascal ≈ mmH

2
O) til –400 daPa 

(via den anden kanal). Overtrykket medfører, at trommehinden trykkes 
indad og bliver spændt. Trykvariationen medfører, at trommehinden fra 
at være trykket ind og spændt bliver slap, og dernæst igen spændt (nu 
suget ud mod øregangen). Under trykændringen måles den af tromme-
hinden reflekterede lyd (meget refleksion ved spændt trommehinde → 
lidt refleksion ved slap trommehinde → meget refleksion ved spændt 
trommehinde). Den »omvendte« lydrefleksion optegnes som en kurve. 
Kurven kaldes et tympanogram. Typisk er der et toppunkt svarende til 
det tryk, hvor trommehinden er mest slap, altså hvor trykket er det 
samme på begge sider af trommehinden.     

NB: Almindelig tympanometri er hos børn under seks måneder 
ikke helt så diagnostisk sikker som hos børn over seks måneder. Dette 
skyldes mere elastiske forhold i øregangen. Ved spædbørn skal bruges en 
mere højfrekvent tone, som nogle af de nyeste apparater kan skifte til.   

Hvad betyder de fire tal?
Compliance er et mål for kurvens højde – og dermed et mål for stivheden 
i systemet (Figur 2). En høj compliance betyder en meget eftergivelig 

Phone
Cuff

Closed 
ear canal 
chamber

Tympanogram

Microphone

Manometer

Indicator 
meter

Phone

Pump

220Hz

X-Y plotter

Figur 1 / Model for 
teknikken bag tympano-
metri. Trykt med 
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Øre-næse-hals trommehinde, måske betinget af et atrofisk parti, måske efter tidligere 
perforation eller drænbehandling. En lav compliance betyder stivhed i 
systemet.

Volumen er et mål for det »akustiske« volumen mellem proppen og 
trommehinden. Et højt volumen ses ved trommehindeperforation eller 
trommehindedræn med luftpassage (og samtidig en tuba der ikke er 
åbenstående). Et lille volumen kan ses ved en voksprop, der lukker helt i 
øregangen, når proppen peger mod øregangsvæggen, eller når øregan-
gen er trykket helt sammen. Øregangsvolumen er en vigtig kvalitetskon-
trol. Normalt er volumen nogenlunde ens på de to ører, men afhængig 
af, hvor stor eller lille prop man bruger. Normalt volumen hos børn: 
0,3-1,2 ml, hos voksne: 0,4-1,5 ml.

Gradient er et udtryk for kurvens spidshed, det vil sige kurvespid-
sens højde, idet kurvespidsen afgrænses af –50 daPa og +50 daPa i for-
hold til toppen. Lav (flad) spids indikerer væske i mellemøret.   

Pressure er toppunktets placering på abscisseaksen. Det er det tryk, 
hvor trommehinden er mest slap (reflekterer mindst lyd), altså hvor der 
er samme tryk på begge sider af trommehinden. Normalt er trykket 
mellem +50 daPa og –99 daPa.  

Kurvetyper
Normalt taler vi om fire kurvetyper (Figur 3):
Type A: Normal tympanometri, pæn klokkeformet kurve, og alle værdier 
er normale. En kurve af type A vil forudsige normalt luftholdt mellem-
øre med omkring 95% sikkerhed.

Type C1: Let undertryk (–100 til –199 daPa), toppunktet er rykket ud til 
venstre. De øvrige værdier er normale. Denne kurvetype opfattes af 

Figur 2 / Figuren viser 
en tympanometrikurve 
med angivelse af: 1) 
compliance (højde), 2) 
pressure (tryk) og 3) 
gradient (fladhed). 
Øregangsvolumen er 
ikke vist. Trykt med 
tilladelse fra M. 
Fiellau-Nikolajsen.
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mange som normal/næsten normal og kræver oftest ikke kontrol eller 
behandling.

Type C2: Større undertryk (fra –200 daPa og lavere) ofte med pæn klok-
keformet kurve. Undertiden ses, at kurven fortsætter op til venstre, 
hvilket betyder, at trykket ligger lavere, end displayet viser. C2 kan 
betyde, at tilstanden enten er på vej til bedring, eller at den er på vej til 
forværring. I mange undersøgelser har omkring halvdelen af ører med 
C2-kurve væske i mellemøret, undertiden ses luftbobler bag tromme-
hinden.

Type B: Flad kurve eller kurve med meget fladt toppunkt (gradient  
under 0,04 ml). Omkring 90% med flad kurve har væske i mellem- 
øret (5).   

Desuden forekommer type P: Denne kurvetype ses ved positivt mellem-
øretryk (over +50 daPa). 

Foto: Privat.
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Praktisk fortolkning af kurvetyperne
Normal kurve (type A og C1) udelukker med stor sikkerhed behandlings-
krævende AOM eller SOM. Rød trommehinde og øresmerter tolkes ved 
normal tympanometri som en virus otitis – i Sverige kaldes det otitis 
simplex – som ofte svinder efter få dage. Tilstanden kan dog også ud-
vikle sig til en purulent otitis.

Undertryk (type C2) tyder på dysfunktion af tuba (forkølelse) og evt. 
sekretorisk otitis media.  

Flad kurve (type B) tyder på væske i mellemøret, altså enten AOM  
eller SOM.

Overtryk (type P) et tryk over +50 dapa, kan ses ved AOM med frem- 
bulende trommehinde eller ved overtryksventilation.

Kvalitetskontrol af tympanometri
Der er fire elementer i kvalitetskontrollen af tympanometri, som skal 
overvejes i forbindelse med fortolkning og diagnostik [6]:
1.  Kurvens form. Der bør fremkomme en pæn klokkeformet kurve, en 

lav klokkeformet eller en helt flad kurve – uden spring i kurven. En 
flad kurve, der stiger gradvis op mod venstre, er også o.k. (kan ses 
ved kraftigt undertryk i mellemøret). 

2.  En ikkenormal måling bør verificeres ved en ny måling, ved uover-
ensstemmelse laves en tredje måling. 

3.  Øregangsvolumen er nogenlunde ens på de to sider. Vær opmærk-
som på, om tallene stemmer med kurvens form og placering.

4.  Stemmer anamnese og objektive fund inklusive otoskopi med 
tympanometrien? 

Gode tekniske råd
–  Øv dig på kolleger, dig selv, dine børn og dine patienter – øvelse 

gør mester. 
–  Otoskoper først, så du ved, at der ikke er total blokeret øregang. 

Ved at sammenholde tympanometri og otoskopi bliver du bedre til 
at otoskopere.

–  Ved problemer med at få lufttæthed kan lidt vand eller vaseline på 
proppen og en let skruende bevægelse ind i øregangen, samtidig 
med at øret trækkes opad og bagud, hjælpe.

–  Hyppig fejlbesked: blocked. Ofte vil det være, fordi proppen går 
mod øregangshuden i stedet for øregangsluft. 

–  Sigt i den rigtige retning og ret øregangen bedre ud. Det kan også 
skyldes total blokade af voks.  

Diagnosen akut otitis media og tympanometri
Diagnosen AOM kan stilles ved akutte øresmerter, rød/bleg tromme-
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Figur 3 / Eksempler på 
kurver af type A, C2, C1 
og B. Figuren er lavet af 
J. Lous. Disse tympano-
grammer er lavet med 
trykvariation +300 til 
–600 daPa, hvilket ikke 
har den store betydning. 
På de to C-kurver er 
gradient angivet som 
bredden af spidsens 
basis.  

hinde ved otoskopi og væske i mellemøret (flad kurve) eller ved pus i 
øregangen uden tegn på øregangseksem. Som regel er der også feber. 
Især hos små børn kan otoskopi være vanskelig pga. vinklet øregang, 
ørevoks og hår. 

Her kan tympanometri være en god hjælp til at afgøre, om der er 
væske i mellemøret.

Er det »kun« en del af trommehinden, der er rød, og er der samti-
dig normal tympanometri, er diagnosen ikke AOM, men myringitis 
(inflammation i trommehinden med luft i mellemøret) – på svensk: 
»otitis simplex«. Den er ofte virusbetinget og kan udvikle sig til bakte-
riel AOM [7].

Som regel gør tympanometri ikke ondt, heller ikke ved AOM – det 
brummer, og der mærkes kun et tryk i øret. 

Er der kortvarige smerter ved tympanometri, vil det styrke mistan-
ken om AOM.  
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Diagnosen sekretorisk otitis media og tympanometri
SOM er vanskelig at diagnosticere med otoskopi. Trommehinden ser 
ofte næsten normal ud. Den er ofte ravgul og gennemskinnelig eller 
ødematøs og uigennemsigtig. Undertiden kan ses væskespejl eller 
luftbobler bag trommehinden. 

Tympanometrien viser flad eller meget lav kurve (lille compliance), 
kraftigt undertryk (under –300 daPa) eller en flad kurve, der stiger helt 
ude til venstre, som udtryk for et større undertryk. Mange børn med SOM 
har ingen symptomer [8]. Nogle klager over nedsat hørelse og trykken for 
ørerne og nogle over let svimmelhed. Ved langvarig SOM (mere end seks 
måneder) får nogle børn en midlertidig forsinket sproglig udvikling. 
SOM har stor spontan normalisering, ca. tre fjerdedele normaliseres på 
seks måneder, hvis man har tålmodighed til at vente [2].

Hvornår er henvisning til ørelæge indiceret?
I Danmark var der på en konsensuskonference i 1987 enighed om, at tre 
måneders observation med bilateral SOM var rimelig før eventuel opera-
tion med indsættelse af trommehindedræn [10]. De aktuelle guidelines i 
USA kræver seks måneders bilateral SOM, kombineret med hørenedsæt-
telse eller sproglige eller sociale problemer. 

Henvis i øvrigt til ørelæge:
•	 Ved	mistanke	om	komplikationer	til	AOM	eller	SOM.
•	 Ved	usikker	diagnose,	hvor	tilstanden	kræver	behandling,	der	ikke	

kan gives i almen praksis.

Medsend altid relevante oplysninger om sygehistorie og dato for tympa-
nometrier, kurvetyper samt evt. specifikke bekymringer.   

Økonomiske interessekonflikter: ingen angivet.

Boks / Nøglebudskaber om mellemøresygdom og tympanometri

Brug tympanometri, hver gang du har en patient med symptomer, som kan 

stamme fra ørerne.

Mål flere gange, hvis du er usikker på resultatet

Anvend tympanometri ved opfølgning af akut otitis media, sekretorisk otitis 

media og kontrol af dræn.

Tympanometri har i en dansk undersøgelse vist, at den ændrer en diagnose 

stillet på baggrund af otoskopi og anamnese alene i omkring en fjerdedel af 

tilfældene [9].

Observer barnet over måneder og medsend meget gerne dine observationer, 

hvis du henviser til en ørelæge

Vær kritisk i forhold til at ordinere antibiotika. Børn over et år helbredes ofte 

uden antibiotika, men smertestillende behandling er velindiceret ved øres-

merter. Siddende sovestilling giver færre øresmerter. 
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Se også supplerende materiale fra MediBox

Personalevejledning i tympanometri
http://www.medibox.dk/show.php?docid=19602

 

Vejledning i tympanometri i almen praksis, DSAM
http://www.medibox.dk/show.php?docid=10296


