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StreSzczenie:    cel: Przedstawienie klinicznego doświadczenia z zastosowania wyspowego płata zamałżowinowego (Postauricular 
island Flap; PiF) oraz ocena wyników rekonstrukcji przewodu słuchowego zewnętrznego (External Auditory Canal; 
EAC) i/lub muszli małżowiny usznej tą metodą u pacjentów po wycięciu złośliwej zmiany nowotworowej tej okolicy. 

  Materiał i metody: Analizie poddano łącznie 19 chorych po wycięciu raka z zastosowaniem PiF (2000–2015) – 11 pa-
cjentów po rekonstrukcji muszli małżowiny usznej, 8 pacjentów po rekonstrukcji muszli wraz z EAC. oceniono wcze-
sne i odległe wyniki leczenia operacyjnego. Porównano opinie chirurga i pacjenta. 

  Wyniki: U wszystkich badanych zmiany wycięto w całości, nie stwierdzając wznowy w ciągu min. 2 lat obserwacji. 
Przekrwienie bierne wystąpiło u 5 chorych (26,3%), nadmierne przyleganie małżowiny usznej u 4 pacjentów (21%), 
u 3 chorych (15,8 %) zauważono odstawanie płatka, a u 3 osób (15,8%) zwężenie  EAC. Wyniki pooperacyjne były bar-
dzo dobre u wszystkich pacjentów (tak w ocenie chirurga, jak i chorych), za wyjątkiem pacjentów z nadmiernym przy-
leganiem małżowiny usznej i z odstawaniem płatka, u których oceny były satysfakcjonujące. 

  Wnioski: 1) operacje po wycięciu guza przewodu słuchowego zewnętrznego i/lub muszli małżowiny usznej połączone 
z rekonstrukcją wyspowym płatem zza małżowiny usznej pozwoliły na doszczętne wycięcie zmian (bez oznak wznów) 
oraz zachowanie właściwego konturu muszli operowanej małżowiny usznej. 2) Zastosowanie dostępu w okolicy zamał-
żowinowej u chorych z rakiem umiejscowionym w obrębie przewodu słuchowego zewnętrznego pozwoliło nie tylko na 
właściwą wizualizację i ocenę rozległości tych zmian, ale także stworzyło dobre dojście do pola operacyjnego.

SłoWa kluczoWe:   rekonstrukcje muszli małżowiny usznej, rekonstrukcje przewodu słuchowego zewnętrznego
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WStęp

Zniekształcenia muszli małżowiny usznej najczęściej są na-
stępstwem usunięcia raków skóry (BCC – raka podstawnoko-
mórkowego, SCC – raka kolczystokomórkowego), a rzadziej 
oparzeń [21, 1, 18]. U 2/3 pacjentów zmiany o charakterze zło-
śliwym zajmują ucho zewnętrzne, u 1/3 – przewód słuchowy 
zewnętrzny ( EAC). Częstość występowania zmian o charakte-
rze złośliwym wśród wszystkich raków skóry sięga 5,5 % [11]. 
Zarówno SCC, jak i BCC o tym umiejscowieniu, szczególnie 
gdy zajmują  EAC, wykazują się większą agresją w porównaniu z 
rakami skóry położonymi w innych okolicach. Stosunek zmian 
o charakterze BCC do SCC na małżowinie usznej wynosi 2:1, 
a BCC stanowią ¼ wszystkich raków  EAC [6].

Wśród wielu technik z wykorzystaniem płatów, skórnomięśnio-
wy wyspowy płat zamałżowinowy (PIF) – Tanzera (zwany pła-
tem „flip-flop”) uznano za metodę z wyboru do rekonstrukcji 
tej okolicy [5, 24]. Przeniesienie płata na deepitelializowanej 
szypule w ubytek muszli zaproponował Owens w 1959 roku, a 
Masson w 1972 roku opisał technikę z zastosowaniem wyspo-
wego płata zamałżowinowego [19]. Zakres wskazań zarówno 
do zastosowania zarówno techniki oryginalnej, jak i jej mo-
dyfikacji (Talmi, Rodendo, Jackson) poszerzono w odniesie-
niu do bardziej rozległych ubytków w obrębie ucha [22, 15, 8].

Bogate unaczynienie PIF (tętnica uszna tylna, tętnica skro-
niowa powierzchowna) zmniejsza ryzyko jego martwicy [22, 
15, 8, 10, 14]. Płat zawiera mięsień uszny tylny, powięź, cza-
sem mięsień mostkowo-obojczykowo-sutkowy, a rekonstruk-
cje z jego użyciem zwykle są zabiegami jednoetapowymi [10, 

13]. Właściwe zaplanowanie operacji zmniejsza ryzyko powi-
kłań, w tym głównie zniekształceń małżowiny usznej i  EAC. 
Pomimo licznych doniesień przedstawiających pooperacyjne 
wyniki zastosowania PIF, technika ta nie jest często stosowa-
na [23, 2]. Z pewnością doświadczenie chirurgiczne decyduje 
zarówno o doszczętności wycięcia raków, jak i o zachowaniu 
kształtu muszli i przewodu słuchowego, przy niewielkiej ilości 
tkanek tej okolicy. Technika mikrograficzna Mohsa (MMS) jest 
zalecana przy zabiegach usunięcia tych guzów [6, 3]. Niektó-
rzy autorzy przedstawiają inne metody operacyjne ułatwiają-
ce widoczność i dostęp do tych zmian [11]. Celem pracy jest 
przedstawienie naszego doświadczenia z użyciem PIF i ocena 
wyników rekonstrukcji  EAC i/lub muszli małżowiny usznej 
u pacjentów po wycięciu raków tej okolicy. 

Materiał i Metody

Analizą objęto 19 chorych (13 mężczyzn, 6 kobiet), w wieku 
od 48 do 8 lat (średnia wieku: 71 lat), poddanych częściowym 
rekonstrukcjom ucha z zastosowaniem PIF po wycięciu raka  
EAC i/lub muszli małżowiny usznej (2000–2015). Siedmioro 
z nich operowano po wykonaniu biopsji stwierdzając: BCC –
typ naciekający (3 pacjentów) lub guzkowy (2 pacjentów) bądź 
SCC G–2 (2 chorych). Wielkości guzów wahały się od 1 do 3 
cm, a zakresy ubytków po wycięciu guzów od 1,5–2 cm do 4–5 
cm. Wycięte preparaty tkankowe poddawano ocenie histopa-
tologicznej. Szczególną uwagę zwrócono na właściwy zakres 
wycięcia wewnątrz  EAC. Klasyfikację kliniczną zaawanso-
wania nowotworów złośliwych skóry (TNM) badanej grupy 
przedstawiono w tabeli I.  

abStract:   aims. Presenting our clinical experience with the postauricular island flap (pif) and estimation of the results follow-
ing partial external auditory canal (eac) and/or auricular conchal bowl reconstructions with pif in patients after car-
cinoma resections. Methods. We have analyzed postoperative results of 19 patients after auricular conchal bowl (11), 
or auricular conchal bowl and eac (8) reconstructions with pif, following malignant tumor resections, between 2000-
2015. the patients were reexamined and evaluated in respect of early and long-term results after surgical treatment 
considering both the plastic surgeon’s and the patient’s opinion. 

  results. the cancers were completely excised in all patients, and there were no recurrences within at least 2 years of 
follow-up. the observed complications after reconstructions comprised venous congestion in five cases (26.3%), pin-
ning of the operated ear in four patients (21%), prominent earlobe in three (15.8%), and eac constriction in three cas-
es (15.8%). the postoperative result was very good in all cases (both in the opinion of the plastic surgeon and the pa-
tients), except for patients with pinning of the operated ear, with a prominent earlobe (moderately satisfied). 

  conclusions. 1). Combined operations involving postauricular island flap reconstructions after partial (external au-
ditory meatus and/or auricular conchal bowl) resections allowed for complete removal of malignant tumors with no 
evidence of recurrence, and for the preservation of a proper conchal shape in the reconstructed ear. 2). A retroauricu-
lar approach in cases with cancer involvement of the external auditory meatus allowed for proper visualization and 
estimation of lesions extent, as well as adequate surgical access.

keyWordS:   conchal bowl, external auditory canal reconstruction
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ną – 1:100 000). O zakresie resekcji pełnej grubości muszli 
u wszystkich operowanych decydowało zaawansowanie gu-
zów i podejrzenie ich rozrostu w obrębie chrząstki. Oznacze-
nie marginesów guzów i odpowiedniego zakresu ich wycięcia 
możliwe było dzięki wykorzystaniu mikroskopu operacyjnego 
(Zeiss Vario) przy powiększeniu 6–10-krotnych. Nie zastoso-
wano mikrograficznej weryfikacji Mohsa. Do rekonstrukcji tej 

U chorych potwierdzono inne choroby – cukrzycę (u 4 pa-
cjentów), choroby układu krążenia (u 7 pacjentów) oraz niko-
tynizm (u 8 pacjentów).

Osoby z zajętym  EAC operowano w znieczuleniu ogólnym 
dotchawiczym, a te z zajęciem wyłącznie muszli małżowiny 
usznej – w znieczuleniu miejscowym (lidokaina z epinefry-

ryc. 1. Schemat rekonstrukcji muszli ucha i przewodu słuchowego zewnętrznego za pomocą wyspowego płata z okolicy zausznej.      

ryc. 2.  Pacjent, w wieku 53 lat z rakiem kolczystokomórkowym muszli i przewodu słuchowego zewnętrznego przed (A) i po rekonstrukcji wyspowym płatem z okolicy 
zausznej (B).



7

artykuł oryginalny / original article

otolARyngol Pol 2018; 72 (3): 4-10

wykazała istnienie BCC (u 7 pacjentów – typu naciekającego, 
u 5 chorych – typu guzkowego), a u 7 osób SCC (G2). Anali-
za patomorfologiczna (pTNM) u 2 z 5 osób z BCC wykazała 
zmianę stopnia zawansowania guza z T2 na T4 wynikającą 
z naciekania chrząstki. Nie stwierdzono ani przerzutów do 
węzłów chłonnych, ani przerzutów odległych. W histopato-
logicznym badaniu u 9 pacjentów wycięcie uznano za cał-
kowite bez określania szerokości marginesu. U pozostałych 
chorych minimalny margines wycięcia wahał się od 2 do 4 
mm (średnio 3,1 mm). W badaniach kontrolnych nie stwier-
dzono wznowy. Pooperacyjne wyniki przedstawiono w tabeli 
II. Przekrwienie bierne ustąpiło w ciągu 5 dni po zabiegu chi-
rurgicznym. Nadmierne przyleganie operowanej małżowiny 
do skóry uległo poprawie w ciągu kilku miesięcy po opera-
cji i nie wymagało dodatkowych korekcji (zarówno w ocenie 
chirurga, jak i pacjentów). Właściwy kontur rekonstruowanej 
muszli zachowano u wszystkich chorych, za wyjątkiem tych, 
którzy mimo pooperacyjnego odstawania płatka małżowiny 
usznej nie poddali się dalszym korekcjom. U 3 osób z zaję-
ciem przez raka  EAC pooperacyjnie stwierdzono jego zwęże-
nie (o 20–40%). U tych pacjentów przewód słuchowy posze-
rzano, i aby uniknąć jego ponownego zwężenia, pokrywano 
go wolnym przeszczepem skóry (pobranym z przeciwległej 
okolicy zamałżowinowej). W odległym badaniu kontrolnym 
nie stwierdzono zaburzeń funkcjonalnych, wymagających 
dalszych korekcji chirurgicznych  EAC. 

Odległą pooperacyjną ocenę chirurga i pacjentów przedsta-
wiono w tabeli III (wg przyjętych standardów).

okolicy użyto PIF, którego wielkość dostosowano do zakresu 
ubytku u poszczególnych pacjentów. W celu odpowiedniej 
oceny zmian, oraz uzyskania właściwego dostępu do kanału 
słuchowego, u 6 z 8 chorych – u których rak zajął wejście do  
EAC w zakresie 5 mm – zabieg rozpoczęto w okolicy zamałżo-
winowej. Z cięcia zausznego usuwano okolicę łódki małżowiny 
usznej, a następnie – do poziomu pierścienia bębenkowego – 
odpreparowywano skórę przewodu słuchowego zewnętrznego. 
Kolejnym etapem było wycięcie zmiany z 3–4-milimetrowym 
marginesem tkanek zdrowych. U dwóch osób z zajęciem  EAC 
dostępem wystarczającym do wycięcia guza był dostęp przed-
ni od strony muszli, taki sam jaki zastosowano u pozostałych 
chorych, u których rak zajmował muszlę. Po wycięciu zmiany 
oznaczano zarys płata położonego za powstałym ubytkiem. 
Płat po jego obwodowym nacięciu i mobilizacji obejmował 
skórę wraz z tkanką podskórną oraz mięśniową, które pozo-
stawały w łączności z podłożem. Małżowinę uszną mobilizo-
wano ku tyłowi, wprowadzając płat w pooperacyjny ubytek 
(fot. 1). W celu rekonstrukcji  EAC – po wycięciu raka zajmu-
jącego tę okolicę – przedni brzeg PIF wprowadzano na tylną 
powierzchnię ucha. W tej części płat zawierał jedynie skórę 
wraz z tkanką podskórną. To dodatkowe przedłużenie płata 
mocowano szwami w obrębie zdrowej skóry  EAC. Pozwalało 
ono na pokrycie 1/2 –2/3 ściany przewodu, co przyspieszało 
gojenie i zmniejszało ryzyko zarośnięcia  EAC. U trzech cho-
rych po wycięciu guzów w obrębie  EAC ubytki nie pokryte 
całkowicie płatem pozostawiono gojeniu wtórnemu. U wszyst-
kich pacjentów zastosowano miejscowo antybiotyk (w postaci 
aerosolu – Neomycinum). Szwy usuwano po 7–10 dniach od 
zabiegu. Wszystkich poddano badaniom kontrolnym po 1., 3., 
6. oraz 12. miesiącu, a także w kolejnych latach od zakończone-
go leczenia chirurgicznego (fot. 2). Analizie poddano wczesne 
i odległe wyniki rekonstrukcji. Wyniki rekonstrukcji oceniał 
chirurg plastyczny (skala satysfakcji), zaś pacjenci wyrażali 
swoje opinie (skala satysfakcji). 

Wyniki

Ocena histopatologiczna preparatów pozyskanych od 12 osób 

tab. ii.  Wyniki pooperacyjne rekonstrukcji płatem wyspowym z okolicy 
zamałżowinowej. 

pooperacyjne powikłania i wyniki po 
rekonstrukcji przewodu słuchowego 
zewnętrznego i/lub muszli ucha 

M k razem

przekrwienie bierne 3 2 5

nieprawidłowe gojenie ran pooperacyjnych 0 0 0

zakażenie 0 0 0

martwica płata 0 0 0

wtórne obkurczanie płata 0 0 0

załamanie konturu płata 0 0 0

nieestetyczny wygląd blizny pooperacyjnej 
(miejsca dawczego, muszli) 

0 0 0

nadmierne przyleganie małżowiny usznej 3 1 4

odstawanie płatka operowanego ucha 3 1 3

zwężenie przewodu słuchowego zewnętrznego 3 1 3

M – grupa mężczyzn, K – grupa kobiet

tab. i.  Klasyfikacja kliniczna  zaawansowania nowotworów złośliwych skóry 
(tnM) w badanej grupie pacjentów (n=19)

typ raka 
skóry 

Stopień klinicznego zaaWanSoWania  

Cecha t                                                                             Cecha n        Cecha M

t1 t2 t3 t4 n0 Mo

BCC (n=12) 7 4 0 1 0 0

SCC (n=7) 4 2 0 1 0 0

Razem 11 6 0 2 0 0
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dowane o określenie podtypu fenotypowego raka przed jego 
wycięciem, ocenę zamrożonych skrawków czy technikę mi-
krograficzną Mohsa [9].

Wszystkie zmiany u chorych analizowanej grupy usunięto w 
całości, w czasie jednego zabiegu, przy wykorzystaniu mikro-
skopu, z właściwymi marginesami tkanek zdrowych i pełną 
grubością małżowiny usznej. Podczas badań kontrolnych nie 
stwierdzono wznów, w tym form agresywnych. Inni autorzy 
w podobnych zabiegach nie usuwają guza wraz z pełną gru-
bością małżowiny usznej, lecz stosują mikrograficzną metodę 
Mohsa, która pozwala na oszczędne postępowanie z tkankami 
przy wycięciu zmiany. Według niektórych doniesień częstość 
wznowy miejscowej SCC po MMS jest mniejsza (5,6%) niż po 
prostym wycięciu chirurgicznym tego raka (18,7%) [17]. Jed-
nakże inni autorzy na podstawie własnych danych potwierdzają 
obecność nawet kilku kolejnych wznów po wycięciu raka ucha 
zewnętrznego u chorych, u których guz pierwotny operowano, 
stosując technikę Mohsa. Te spostrzeżenia dowodzą jak trud-
ne jest doszczętne wycięcie raków ucha zewnętrznego [21, 12, 
20]. Co prawda chirurgia mikrograficzna Mohsa pozwala na 
dokładną kontrolę marginesów tkankowych podczas resekcji 
raka, jednak wielu autorów podkreśla, że tylko wycięcie pełnej 
grubości małżowiny usznej zwiększa prawdopodobieństwo do-
szczętnego usunięcia form inwazyjnych [3]. Podobnie jak inni 
autorzy, tak i my doszliśmy do wniosku, że w przypadku raków 
naciekających  EAC konieczne jest agresywne leczenie zespo-
łowe (obejmujące dermatologa, laryngologa i chirurga) [6, 3, 7]. 

Potwierdziliśmy skuteczność zastosowania dostępu zamałżo-
winowego w radykalnym wycięciu guzów naciekających  EAC. 
Technika ta zapewnia właściwy dostęp do pola operacyjnego, 
możliwość dokładnej oceny rozległości zmiany i radykalne 
jej wycięcie na wąskiej przestrzeni  EAC. Inni autorzy w celu 
dobrej wizualizacji guza w tej lokalizacji zalecają wykonanie 
częściowej aurikulotomii. Jednak pomimo bogatego unaczy-
nienia, istnieje obawa o żywotność małżowiny usznej, która 
jest ukrwiona jedynie przez dolną szypułę, co ma miejsce w 
tej technice operacyjnej [11]. 

Różnorodne techniki (uwzględniające użycie płatów lub prze-
szczepów skóry) pozwalają na rekonstrukcję ucha zewnętrz-
nego po wycięciu raka tej okolicy [19]. Co prawda PIF zapew-
nia możliwość rekonstrukcji ucha, nawet gdy ubytek tkanek 
ma rozmiar powyżej 6 cm, jednak wycięte zmiany u naszych 
pacjentów nie były aż tak rozległe [13]. Nie stwierdziliśmy 
martwicy płata, a tylko jego przejściowe przekrwienie bierne, 
obserwowane także przez innych autorów [19]. Niewątpliwie 
technika ta ma dodatkowe zalety (odpowiednie zabarwienie i 
grubość płata, ukryta blizna pooperacyjna), co potwierdza  jej 
wyższość względem innych metod [4]. Wolny przeszczep skóry 

dySkuSja 

Raki ucha zewnętrznego, szczególnie zmiany nawracające lub 
rozwijające się powoli, mogą naciekać  EAC i ucho środkowe. 
Bardziej inwazyjne podtypy BCC (naciekający, metaplastycz-
ny) wykazują skłonność do nawrotów po leczeniu operacyj-
nym [1, 12, 4, 9].

Z kolei SCC, który występuje 3-ktotnie częściej na małżowinie 
usznej niż w innych obszarach, odznacza się wyższą częstością 
nawrotów, przerzutów oraz powikłań [1, 20].

Problemy te wynikają z horyzontalnego sposobu rozrostu no-
wotworów zlokalizowanych w obrębie małżowiny usznej, co 
sprzyja ich niedoszczętnemu wycięciu [16]. Czasami – poza 
zabiegiem chirurgicznym – leczenie tych zmian wymaga do-
datkowej terapii. Leczenie BBC, czy też SCC, może być rozbu-

tab. iii.  Pooperacyjna ocena przeprowadzona przez chirurga plastycznego 
i pacjentów. 

pooperacyjna ocena

Stopień satysfakcji

pacjenta chirurga 
plastycznego

M (n=13) F (n=6) M (n=13) F (n=6)

w pełni usatysfakcjonowany  
– właściwy kontur rekonstru-
owanej muszli ucha

8 3 8 3

bardzo usatysfakcjonowany 
–  nieznacznie zniekształco-
ny kontur rekonstruowanej 
muszli ucha

– – – –

umiarkowanie 
usatysfakcjonowany 
– widoczne zniekształcenia 
konturu muszli, lub nadmierne 
przyleganie rekonstruowanego 
ucha lub odstawanie płatka 
małżowiny usznej

3*

2#

1*

2#

3*

2#

1*

2#

nieznacznie usatysfakcjono-
wany – niewłaściwy kontur 
rekonstruowanej muszli uch 
 i nadmierne przyleganie 
rekonstruowanego ucha  
ub odstawanie płatka małżo-
winy usznej

– – – –

nieusatysfakcjonowany 
– wymagane dodatkowe rewi-
zje chirurgiczne, niewłaściwy 
kontur muszli i nadmierne 
przyleganie rekonstruowanego 
lub odstawanie płatka ucha 

– – – –

M – grupa mężczyzn, K – grupa kobiet 
pacjenci z pooperacyjnie potwierdzonym: 
*nadmiernym przyleganiem małżowiny usznej 
# odstawaniem płatka małżowiny usznej
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raka tam zlokalizowanego. W naszym materiale tylko u jedne-
go pacjenta konieczny był powtórny zabieg rekonstrukcyjny 
z użyciem wolnego przeszczepu skóry pełnej grubości, który 
pozwolił uzyskać ostatecznie dobry wynik czynnościowy. Po-
dobne spostrzeżenia prezentowali inni autorzy [3]. 

Wyniki pooperacyjne zostały odzwierciedlone w ocenach za-
równo chirurga, jak i pacjentów – od umiarkowanego zadowo-
lenia (jeżeli współistniało przyleganie operowanego ucha lub 
odstawanie jego płatka) do całkowitej satysfakcji u pozostałych 
chorych. Opinie te odnoszą się także do zachowania właści-
wego konturu rekonstruowanej małżowiny usznej, pomimo 
jej rozległego wycięcia i do braku oznak wznowy. 

Wyniki pooperacyjnych ocen chirurga i pacjentów po za-
stosowaniu PIF korespondują z obserwacjami innych au-
torów [4].

WnioSki

Operacje po wycięciu guza przewodu słuchowego zewnętrz-
nego i/lub muszli małżowiny usznej połączone z rekonstruk-
cją wyspowym płatem zza małżowiny usznej pozwoliły na do-
szczętne wycięcie zmian (bez oznak wznów) oraz zachowanie 
właściwego konturu muszli operowanej małżowiny usznej. 

Zastosowanie dostępu w okolicy zamałżowinowej u chorych 
z rakiem umiejscowionym w obrębie przewodu słuchowego 
zewnętrznego pozwoliło nie tylko na właściwą wizualizację i 
ocenę rozległości tych zmian, ale także stworzyło dobre doj-
ście do pola operacyjnego.

jest co prawda prostszy w wykonaniu – i stąd częściej stosowa-
ny – ale jego obkurczanie, zaburzenia pigmentacji i dodatkowe 
blizny w miejscu dawczym mogą pogorszyć wynik z użyciem 
tej techniki [18]. Ponadto zwężenie  EAC występuje częściej 
po rekonstrukcji z użyciem wolnego przeszczepu skóry niż po 
zastosowaniu płata skórnego [4]. Ponadto płat zamałżowinowy, 
zapewniając podparcie, zabezpiecza przed zniekształceniem 
odtwarzanej małżowiny usznej [18]. Niektórzy autorzy opisują 
korzystne wyniki po zabiegach łączących jednoczasowe uży-
cie płata z przeszczepem chrząstki po rozległych wycięciach 
w obrębie muszli [13]. Kompleksowe zabiegi tego typu mogą 
wpływać na wydłużenie czasu operacji i zwiększone ryzyko 
powikłań w miejscu dawczym. Z uwagi na rozmiar ubytków, 
u naszych chorych nie zastosowano przeszczepu chrząstki, 
uzyskując właściwy kształt muszli. 

Zastosowaliśmy leczenie radykalne, ale takie, które nie obcią-
żało pacjenta. Taka decyzja wpłynęła na niską częstotliwość 
wczesnych powikłań, mimo podeszłego wieku chorych i po-
twierdzonych u nich chorób układu krążenia (38,5%), cukrzycy 
(23%) oraz nikotynizmu (46,15%).

Nadmierne przyleganie małżowiny usznej u pacjentów naszej 
grupy wykazywało tendencję do poprawy, nie wymagając osta-
tecznej korekcji operacyjnej. Przyleganie uszu jest bardziej wi-
doczne u osób z odstającymi uszami, a stopień jego nasilenia – 
wraz z ograniczeniem ruchomości płata – decyduje o asymetrii 
wzajemnego położenia małżowin usznych [5, 13]. Odstawanie 
płatka małżowiny usznej po rekonstrukcji z użyciem PIF, które 
stwierdziliśmy u kilku operowanych z rozległymi guzami, nie 
było odnotowywane przez innych autorów. Często opisywanym 
powikłaniem jest zwężenie  EAC, odtworzonego po wycięciu 
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