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STRESZCZENIE:    Wprowadzenie: Leczenie operacyjne niedosłuchów przewodzeniowych niesie za sobą ryzyko uszkodzenia ucha we-
wnętrznego w mechanizmie urazu akustycznego. 

  Cel: Celem pracy była ocena czynności narządu Cortiego, wyrażona progiem przewodnictwa kostnego na częstotliwo-
ści 4000 Hz dla wybranych procedur resekcyjnych: mastoidektomii i operacji, której elementem było zniesienie tylnej 
ściany przewodu słuchowego zewnętrznego. 

  Materiał i metody: Materiał zebrano wśród pacjentów leczonych z powodu przewlekłego zapalenia ucha środkowego w Kli-
nice Otolaryngologii i  Onkologii Laryngologicznej Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w  Bydgoszczy 
w latach 2004–2009. U wszystkich wykonano badania audiometrii progowej tonalnej przed zabiegiem oraz co najmniej 3 
lata po zabiegu. Analizowaną grupę chorych podzielono na podgrupy w zależności od rodzaju wykonanej operacji tympa-
noplastycznej wg Tosa oraz procedur resekcyjnych: mastoidektomii i operacji, której elementem było zniesienie tylnej ścia-
ny przewodu słuchowego zewnętrznego. Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej. 

  Wyniki: W analizowanym okresie trzech lat po operacji nie wykazano różnicy istotnej statystycznie między badanymi 
grupami, pomimo wyższych wartości dla tympanoplastyki typu 1 z mastoidektomią w porównaniu z tympanoplasty-
ką typu 1 bez mastoidektomii – odpowiednio 25,67 dB i 18,53 dB. W badaniu pooperacyjnym grup operowanych tech-
niką zamkniętą i otwartą nie obserwowano różnic istotnych statystycznie progu przewodnictwa kostnego dla często-
tliwości 4000 Hz w obrębie operacji tympanoplastycznej typu 2 według Tosa 

  Wnioski: Mastoidektomia lub zniesienie tylnej ściany przewodu słuchowego zewnętrznego nie wpływają na podwyż-
szenie progu przewodnictwa kostnego dla częstotliwości 4000 Hz po operacjach tympanoplastycznych w obserwacji 
długoterminowej. 

SŁOWA KLUCZOWE:   niedosłuch odbiorczy, tympanoplastyka, mastoidektomia, zniesienie tylnej ściany przewodu słuchowego zewnętrznego

ABSTRACT:   Introduction: Surgical treatment of conductive hearing loss runs the risk of damage to the inner ear in the mecha-
nism of acoustic trauma. 

  Aim: The aim of this study was to evaluate the function of the organ of Corti, expressed as bone conduction threshold 
at the frequency of 4000 Hz for selected operations: mastoidectomy and canal wall-down procedure. 

  Material and methods: The material was collected among patients with chronic otitis media in the Department of Oto-
laryngology and ENT Oncology, Collegium Medicum of Nicolaus Copernicus University in Bydgoszcz in 2004–2009.  
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WYKAZ SKRÓTÓW:

dB – decybel
Hz – herc
N – liczebność grupy
Me – mediana
PU ± 95% – dolny i górny przedział ufności dla średniej
Q25-75 – dolny i górny kwartyl
SD – odchylenie standardowe średniej
SE – błąd standardowy średniej
T1_BM – tympanoplastyka typu 1 wg Tosa bez mastoidekto-
mii (myringoplastyka)
T1_CWU – tympanoplastyka typu 1 wg Tosa z mastoidekto-
mią (canal wall-up procedure)
T2_CWU – tympanoplastyka typu 2 wg Tosa bez zniesienia 
tylnej ściany przewodu słuchowego zewnętrznego (canal wall-
-up procedurę)
T2_CWD – tympanoplastyka typu 2 wg Tosa ze zniesieniem 
tylnej ściany przewodu słuchowego zewnętrznego (canal wall-
-down procedure)

WSTĘP

Leczenie operacyjne niedosłuchów przewodzeniowych niesie za 
sobą ryzyko uszkodzenia ucha wewnętrznego w mechanizmie 
urazu akustycznego lub mechanicznego podczas manipulacji 
kosteczkami słuchowymi, zwłaszcza strzemiączkiem [1, 3]. Ope-
racje tympanoplastyczne obejmują procedury resekcyjne, które 
wymagają użycia wiertarki. Urządzenie to emituje hałas osiąga-
jący duże natężenie w jamie bębenkowej, czyli w bezpośrednim 
sąsiedztwie ślimaka. Zniesienie struktur kostnych kości skronio-
wej jest największe w przypadkach wykonania mastoidektomii 
oraz usunięcia tylnej ściany przewodu słuchowego zewnętrznego. 

W ocenie czynności narządu Cortiego najczulszym parame-
trem jego uszkodzenia jest próg przewodnictwa kostnego dla 

częstotliwości 4000 Hz. Ubytek słuchu na krzywej kostnej dla 
4000 Hz przyjęto jako wskaźnik pooperacyjnego uszkodzenia 
ślimaka (np. wskutek urazu akustycznego podczas mastoidek-
tomii lub po manipulacjach na kosteczkach, zwłaszcza strze-
miączku) [1, 2, 3, 4].

CEL PRACY

Celem pracy była ocena czynności narządu Cortiego w ob-
serwacji długoterminowej, wyrażona progiem przewod-
nictwa kostnego na częstotliwości 4000 Hz dla wybranych 
procedur resekcyjnych: mastoidektomii i operacji, której 
elementem było zniesienie tylnej ściany przewodu słucho-
wego zewnętrznego.

All patients were examined with pure tone audiometry threshold before surgery and at least three years after surgery. The 
analyzed group of patients was divided into subgroups depending on the type of operation according to Tos classification 
and procedures for resection: mastoidectomy and canal wall-down procedure. The results were statistically analyzed. 

  Results: In the analyzed period of three years after surgery there was no statistically significant difference between 
groups, although there were higher values   for tympanoplasty type 1 with mastoidectomy compared with tympano-
plasty type 1 without mastoidectomy - respectively 25.67 dB and 18.53 dB. In the study there was no statistically signif-
icant difference in bone conduction threshold for frequency 4000 Hz within the type 2 tympanoplasty according to 
Tosa comparing canal wall-up and canal wall-down procedure. 

  Conclusions: Mastoidectomy or canal wall-down procedure do not affect the bone conduction threshold for a fre-
quency of 4000 Hz after tympanoplasty in long term observation.

KEYWORDS:  sensorineural hearing loss, tympanoplasty, mastoidectomy, canal wall-up procedure, canal wall-down procedure

Ryc. 1.  Próg słuchu przewodnictwa kostnego dla częstotliwości 4000 Hz 
z uwzględnieniem typu zabiegu (mastoidektomia, zniesienie tylnej ściany 
przewody słuchowego zewnętrznego).
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MATERIAŁ 

Materiał zebrano wśród pacjentów leczonych z powodu prze-
wlekłego zapalenia ucha środkowego w Klinice Otolaryngologii 
i Onkologii Laryngologicznej Collegium Medicum Uniwersy-
tetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy w latach 2004–2009.

Wśród leczonych znajdowało się 46 kobiet (53,5%) i 40 męż-
czyzn (46,5%). Średnia wieku badanych wynosiła 40,5 lat. Naj-
młodszy operowany pacjent miał 18 lat, najstarszy 72 lata.

METODA

Analizą objęto wyselekcjonowaną grupę 86 pacjentów, których 
poddano kontrolnym badaniom pooperacyjnym. Czas, jaki upły-
nął od zabiegu do momentu badania wynosił od 3 do 7 lat (średnio 
5,43). Pacjenci od czasu operacji negowali wystąpienie jakichkol-
wiek czynników uszkadzających słuch, takich jak:. uraz akustycz-
ny, praca w hałasie, przyjmowanie leków ototoksycznych, itp.

Kryteria włączenia do grupy badanej obejmowały chorych 
z przewlekłym zapaleniem ucha środkowego, z kompletną do-
kumentacją medyczną. Pacjenci operowani byli przez dwóch 
doświadczonych otochirurgów.

Wśród kryteriów wykluczenia ujęto współistnienie innych scho-
rzeń laryngologicznych oraz chorób ogólnoustrojowych, które 
wpływałyby na stan słuchu, takich jak: nadciśnienie tętnicze, 
cukrzyca, miażdżyca uogólniona, a także stan po urazie me-
chanicznym ucha środkowego i wewnętrznego, uraz akustycz-
ny w wywiadzie oraz niekompletna dokumentacja medyczna. 

W analizowanej grupie jedynie 13 chorych znajdowało się powyżej 
60. roku życia (15,1%). U wszystkich chorych wykonano badania 
audiometrii progowej tonalnej przed zabiegiem oraz co najmniej 
3 lata po zabiegu. Analizowaną grupę pacjentów podzielono na 
podgrupy w zależności od rodzaju wykonanej operacji tympano-
plastycznej wg Tosa oraz procedur resekcyjnych: mastoidektomii 
i zniesienia tylnej ściany przewodu słuchowego zewnętrznego. 
Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej [5].

WYNIKI

W grupie 86 badanych wykonano łącznie 98 operacji tympa-
noplastycznych. Sześciu chorych przebyło operację po obu 
stronach, w odstępie co najmniej 12 miesięcy.

Tympanoplastykę typu 1 wg Tosa wykonano u 51 chorych (52,0%), 
w tym u 21 pacjentów jedynie myringoplastykę bez  mastoidektomii. 

Tab. I. Przewodnictwo kostne dla częstotliwości 4000 Hz przed zabiegiem w aspekcie wykonania mastoidektomii lub jej braku (F=4,05; p=0,0479).

ŚREDNIE
[DB] PU –95% PU +95% N SD SE MINIMUM MAKSIMUM Q25 ME Q75

T1_BM 10,00 5,02 14,98 21 9,68 2,348 0,00 35,00 5,00 10,00 15,00

T1_CWU 18,17 13,30 23,03 30 18,10 2,44 0,00 60,00 5,00 20,00 32,50

T1_BM – tympanoplastyka typu 1 wg Tosa bez mastoidektomii  T1_CWU – tympanoplastyka typu 1 wg Tosa z mastoidektomią
dB – decybel      PU – przedział ufności
N – liczebność grupy      SD – odchylenie standardowe średniej
SE – błąd standardowy średniej     Q25 – dolny kwartyl
Me – mediana      Q75 – górny kwartyl

Tab. II. Przewodnictwo kostne dla częstotliwości 4000 Hz 3 lata po operacji w aspekcie wykonania mastoidektomii lub jej braku (F=1,44; p=0,2335).

ŚREDNIE
[DB] PU –95% PU +95% N SD SE MINIMUM MAKSIMUM Q25 ME Q75

T1_BM 18,53 8,67 28,39 21 19,18 4,653 0,00 65,00 5,00 15,00 30,00

T1_CWU 25,67 17,01 34,32 30 23,18 4,233 0,00 90,00 5,00 22,50 40,00

T1_BM – tympanoplastyka typu 1 wg Tosa bez mastoidektomii  T1_CWU – tympanoplastyka typu 1 wg Tosa z mastoidektomią
dB – decybel      PU – przedział ufności
N – liczebność grupy      SD – odchylenie standardowe średniej
SE – błąd standardowy średniej     Q25 – dolny kwartyl
Me – mediana      Q75 – górny kwartyl
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W analizowanym okresie 3 lat po operacji nie wykazano istotnej 
statystycznie różnicy między analizowanymi grupami, pomimo 
wyższych wartości dla tympanoplastyki typu 1 z mastoidekto-
mią w porównaniu z tympanoplastyką typu 1 bez mastoidek-
tomii – odpowiednio 25,67 dB i 18,53 dB.

Uzyskane wyniki świadczą o tym, że wykonanie mastoidektomii 
nie pogarsza w znaczący sposób wartości progowych kostnych 
dla 4000 Hz, czyli nie uszkadza ucha wewnętrznego (tab. 2).

Dokonano porównania progu słuchowego przewodnictwa 
kostnego dla częstotliwości 4000 Hz między tympanoplasty-
ką typu 2 bez zniesienia tylnej ściany przewodu słuchowego 
zewnętrznego (technika zamknięta) z tympanoplastyką typu 2 
ze zniesieniem tylnej ściany przewodu słuchowego zewnętrz-
nego (technika otwarta).

W badaniu przedoperacyjnym grup operowanych techniką za-
mkniętą i otwartą nie obserwowano istotnych statystycznie róż-
nic progu przewodnictwa kostnego dla częstotliwości 4000 Hz 
w obrębie operacji tympanoplastycznej typu 2 wg Tosa (tab. 3).

U 29 chorych (29,6%) wykonano tympanoplastykę typu 2, u 12 
(12,2%) typu 3, a u 6 (6,1%) tympanoplastykę typu 4.

Tympanoplastykę zamkniętą wykonano w 75 przypadkach 
(76,5%), a otwartą w 23 (23,5%). W celu oceny czynności ucha 
wewnętrznego pod kątem wykonania określonych procedur 
chirurgicznych (mastoidektomii oraz zniesienia tylnej ściany 
przewodu słuchowego zewnętrznego) przeprowadzono analizę 
odległych wyników audiometrii tonalnej kostnej dla częstotli-
wości 4000 Hz z podziałem na typ zabiegu (ryc. 1).

Porównano progi słuchowe przewodnictwa kostnego dla czę-
stotliwości 4000 Hz między tympanoplastyką typu 1 bez ma-
stoidektomii a tympanoplastyką typu 1 z mastoidektomią.

Przed operacją zaobserwowano różnicę istotną statystycznie, 
porównując próg słuchu przewodnictwa kostnego dla często-
tliwości 4000 Hz w analizowanych grupach. W grupie tympa-
noplastyki typu 1 bez mastoidektomii wartości progowe kostne 
dla 4000 Hz były niższe w porównaniu do grupy tympanopla-
styki typu 1 z mastoidektomią (tab. I). 

Tab. IV.  Przewodnictwo kostne dla częstotliwości 4000 Hz 3 lata po zabiegu z uwzględnieniem podziału na technikę zamkniętą i otwartą w obrębie operacji 
tympanoplastycznych typu 2 wg Tosa (F=0,002 p=0,9606).

ŚREDNIE
[DB] PU –95% PU +95% N SD SE MINIMUM MAKSIMUM Q25 ME Q75

T2_CWD 17,00 1,42 32,58 6 12,55 5,612 5,00 35,00 5,00 20,00 20,00

T2_CWU 16,52 9,96 23,09 23 15,18 3,166 0,00 45,00 0,00 20,00 30,00

T2_CWD – tympanoplastyka typu 2 wg Tosa ze zniesieniem tylnej ściany przewodu słuchowego zewnętrznego (technika otwarta)
T2_CWU - tympanoplastyka typu 2 wg Tosa bez zniesienia tylnej ściany przewodu słuchowego zewnętrznego (technika zamknięta)
dB – decybel      PU – przedział ufności
N – liczebność grupy      SD – odchylenie standardowe średniej
SE – błąd standardowy średniej     Q25 – dolny kwartyl
Me – mediana      Q75 – górny kwartyl

Tab. III.  Przewodnictwo kostne dla częstotliwości 4000 Hz przed zabiegiem z uwzględnieniem podziału na technikę zamkniętą i otwartą w obrębie operacji 
tympanoplastycznych typu 2 wg Tosa (F=0,04; p=0,8438).

ŚREDNIE
[DB] PU -95% PU +95% N SD SE MINIMUM MAKSIMUM Q25 ME Q75

T2_CWD 10,00 0,18 19,82 6 7,91 3,536 0,00 20,00 5,00 10,00 15,00

T2_CWU 11,30 5,43 17,18 23 13,59 2,833 0,00 50,00 0,00 5,00 20,00

T2_CWD – tympanoplastyka typu 2 wg Tosa ze zniesieniem tylnej ściany przewodu słuchowego zewnętrznego (technika otwarta)
T2_CWU – tympanoplastyka typu 2 wg Tosa bez zniesienia tylnej ściany przewodu słuchowego zewnętrznego (technika zamknięta)
dB – decybel      PU – przedział ufności
N – liczebność grupy      SD – odchylenie standardowe średniej
SE – błąd standardowy średniej     Q25 – dolny kwartyl
Me – mediana      Q75 – górny kwartyl
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pośrednio porównywać te prace, gdyż różnią się one znacząco 
zarówno pod względem badanych częstotliwości, jak i czasu ob-
serwacji. Podwyższenie progu słuchu wskutek urazu akustyczne-
go lub mechanicznego obejmuje w pierwszej kolejności wysokie 
częstotliwości i przyjmuje się, że audiometria wysokich częstotli-
wości jest badaniem dedykowanym dla tego typu uszkodzeń [14]. 
Wykazano, że w 37,5% przypadków wystąpiło odbiorcze uszko-
dzenie słuchu na wysokich częstotliwościach (powyżej 8000 Hz) 
[14]. Jednakże wielu autorów preferuje ocenę progu na częstotli-
wościach 2000 i 4000 Hz, jako kluczowych dla rozumienia mowy, 
i w tym zakresie prace nie potwierdzają trwałych deficytów [10, 
12, 13]. Wiarygodność doniesień ogranicza niewielka liczebność 
badanych grup: 24, 51 lub 65 chorych [14, 13, 9]. Dyskusyjną spra-
wą pozostaje czas obserwacji. W niniejszej pracy oceniono wyniki 
odległe – porównano próg słuchu dla 4000 Hz przed operacją i co 
najmniej 3 lata po operacji tympanoplastycznej. W analizowanym 
piśmiennictwie czas obserwacji jest zazwyczaj krótszy (3 tygodnie, 
8 tygodni, 6 miesięcy) [12, 9, 13] i często obejmuje głównie pierw-
sze dni po leczeniu (1, 4 doba) [13, 12]. Koncepcja krótkiego czasu 
obserwacji jest o tyle słuszna, że im jest on dłuższy, tym więcej 
czynników może wpływać na uszkodzenie ucha wewnętrznego. 
Dlatego też w cytowanych pracach nie ma doniesień o wynikach 
odległych. Jednakże w opinii autorów niniejszej pracy obserwacja 
długoterminowa jest równie ważna, o ile nie ważniejsza w kon-
tekście pacjenta i jego słuchu. Aby ograniczyć wpływ czynników 
pozaoperacyjnych, kryteria włączenia do grupy badanej były bar-
dzo restrykcyjne, włącznie z wiekiem chorych. Mimo odległego 
czasu kontroli nie stwierdzono istotności statystycznej między 
grupą z mastoidektomią a kontrolną (bez mastoidektomii), ani 
między grupą ze zniesieniem tylnej ściany przewodu słuchowe-
go zewnętrznego a kontrolną (bez zniesienia).

Część prac dotyczy wystąpienia całkowitej głuchoty po opera-
cji usznej („dead ear”), której odsetek wynosi 0,2 do 1% ope-
rowanych [15, 16]. W badanym materiale nie stwierdzono po-
wikłania tego typu.

WNIOSKI

Mastoidektomia lub zniesienie tylnej ściany przewodu słu-
chowego zewnętrznego nie wpływają na podwyższenie progu 
przewodnictwa kostnego dla częstotliwości 4000 Hz po ope-
racjach tympanoplastycznych w obserwacji długoterminowej.

Trzy lata po operacji nie obserwowano różnicy istotnej staty-
stycznie między tympanoplastyką typu 2 zamkniętą, a tympa-
noplastyką typu 2 otwartą.

Uzyskane wyniki świadczą, iż zniesienie tylnej ściany przewodu 
słuchowego zewnętrznego nie pogarsza wartości progowej kost-
nej dla 4000 Hz, czyli nie uszkadza ucha wewnętrznego (tab. 4).

DYSKUSJA

W celu oceny wpływu wykonanej mastoidektomii na czynność 
ucha wewnętrznego dokonano analizy wyników przewodnictwa 
kostnego audiometrii tonalnej progowej dla częstotliwości 4000 
Hz. Zestawiono średnie wartości w obrębie tympanoplastyki typu 
1 bez mastoidektomii oraz tympanoplastyki typu 1 z mastoidekto-
mią 3 lata po zabiegu. Pomimo wyższych wartości dla procedury 
z mastoidektomią – 25,7 dB w porównaniu do 18,5 dB bez ma-
stoidektomii – nie wykazano istotnej statystycznie różnicy mię-
dzy grupami. Uzyskane rezultaty świadczą, że wykonanie masto-
idektomii nie pogarsza w znaczący sposób wartości progowych 
kostnych dla 4000 Hz. Analogiczną analizę przeprowadzono dla 
grupy pacjentów, u których wykonano tympanoplastykę typu 2. 
W jej obrębie porównano wyniki przewodnictwa kostnego au-
diometrii tonalnej progowej dla częstotliwości 4000 Hz między 
techniką zamkniętą i otwartą po 3 latach od zabiegu, nie uzyskując 
istotności statystycznej (odpowiednio 16,5 dB i 17 dB). Uzyskane 
wyniki świadczą, iż zniesienie tylnej ściany przewodu słuchowego 
zewnętrznego również nie pogarsza wartości progowej kostnej 
dla 4000 Hz, czyli nie uszkadza ucha wewnętrznego.

Mastoidektomia –a zwłaszcza zniesienie tylnej ściany przewo-
du słuchowego zewnętrznego – to procedury resekcyjne, które 
wymagają usunięcia fragmentów kości skroniowej przy pomocy 
wiertarki. Hałas, który wytwarza urządzenie osiąga natężenie w ja-
mie operacyjnej 80–120 dB [6, 7, 8], a w przypadku kochleostomii 
nawet powyżej 130 dB [7]. Istnieje zatem możliwość uszkodze-
nia ucha wewnętrznego w mechanizmie urazu akustycznego lub 
mechanicznego podczas manipulacji kosteczkami słuchowymi, 
zwłaszcza strzemiączkiem. W niniejszej pracy nie zaobserwowano 
takiego mechanizmu uszkodzenia ślimaka. Wyniki te pokrywa-
ją się z doniesieniami w piśmiennictwie. Większość autorów nie 
stwierdziła trwałego obniżenia progu przewodnictwa kostnego 
[6, 9, 10, 11, 12], co najwyżej czasowe [13]. Jednakże trudno bez-
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