
DOI: 10.5604/01.3001.0009.3734 WWW.OTOLARYNGOLOGYPL.COM12

artykuł oryginalny / original article

Wyniki czynnościowe operacji 
tympanoplastycznych
Functional outcomes of tympanoplasty 

Joanna Janiak-Kiszka1, Wojciech Kaźmierczak2, Paweł K. Burduk1, Izabela Matuszewska1

1Department of Otolaryngology and Laryngological Oncology, Ludwik Rydygier Memorial Collegium Medicum, Nicolaus Copernicus University in 
Bydgoszcz. Head: Prof. Henryk Kaźmierczak, MD PhD 
2Division of Pathophysiology of Hearing and Balance Systems, Ludwik Rydygier Memorial Collegium Medicum, Nicolaus Copernicus University in 
Bydgoszcz. Head: Prof. of UMK Katarzyna Pawlak-Osińska, MD PhD

Article history:  Received: 16.06.2016 Accepted: 05.10.2016 Published: 10.11.2016

STRESZCZENIE:    Wstęp: Tympanoplastyki stanowią obecnie podstawową metodę leczenia przewlekłego zapalenia ucha środkowego, ze 
względu na oszczędzający charakter i nacisk na rekonstrukcję, co przekłada się na dobre wyniki czynnościowe słuchu. 

  Materiał i metoda: Materiał zebrano wśród pacjentów leczonych z powodu przewlekłego zapalenia ucha środkowego 
w Klinice Otolaryngologii i Laryngologii Onkologicznej Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Byd-
goszczy w latach 2004-2010. Dokonano analizy wyników audiometrii tonalnej w zależności od typu operacji tympa-
noplastycznej oraz czasu, jaki upłynął od jej przeprowadzenia. 

  Wyniki: Analizując wyniki średniej rezerwy ślimakowej odnotowano poprawę słuchu po operacji w każdym punk-
cie czasu dla wszystkich typów tympanoplastyk. Istotność statystyczną stwierdzono w grupach 1, 2 oraz 3. W ocenie 
wyników odległych (po trzech latach od zabiegu) stwierdzono istotne statystycznie pogorszenie wyników jedynie dla 
tympanoplastyki typu 2. W pozostałych grupach z upływem czasu wyniki nieco pogarszały się, ale nie odnotowano 
między nimi istotności statystycznej. 

  Wnioski: Najlepsze rezultaty funkcjonalne oparte o pomiar rezerwy ślimakowej uzyskujemy po tympanoplastyce typ 
1, a najgorsze po tympanoplastyce typ 4. Średnia rezerwa ślimakowa po 3 latach od zabiegu (w obserwacji odległej) 
notowana po tympanoplastyce typ 2 i tympanoplastyce typ 3 jest podobna, natomiast w obserwacji krótkotermi-
nowej (3 miesiące i 1 rok po zabiegu) jest mniejsza w przypadku tympanoplastyki typu 2. Biorąc po uwagę aspekt 
upływu czasu poprawa słuchu z użyciem materiału autogennego jest bardziej trwała w przypadku tympanoplastyki 
typ 3 niż tympanoplastyki typ 2.

SŁOWA KLUCZOWE:   przewlekłe zapalenie ucha środkowego, tympanoplastyki, audiometria tonalna

ABSTRACT:   Objective: We reviewed functional outcomes of tympanoplasty. 

  Study design: The results of tympanoplastic surgery are changing with time. We present late treatment outcomes of 
different types of tympanoplasty.

  Methods: Eighty-six patients who underwent tympanoplasty were enrolled in the study. The results of pure tone au-
diometry performed 7 days before,  3 months, 1 year, and 3 years after the surgery were assessed. Type II tympano-
plasty involved implantation of a partial ossicular replacement prosthesis and type III tympanoplasty involved recon-
struction with a total ossicular replacement prosthesis and the use of autogenous homogenous material. Statistical 
analysis was performed. 

  Results: With all four types of tympanoplasty, hearing improvement was achieved 3 months and 1 year after surgery, 
which was based on the magnitude of the mean ABG reduction (p<0.001). In patients who underwent type I, type III 
and type IV tympanoplasty, the ABG reduction 3 years after surgery was maintained at the level reported 3 months 
and 1 year after surgery (p<0.001). In patients who underwent type II tympanoplasty, however, the mean ABG value 
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1. WSTĘP

Przewlekłe zapalenie ucha środkowego (otitis media) uszkadza 
ucho środkowe i prowadzi do rozwoju niedosłuchu przewo-
dzeniowego. Operacja jest leczeniem z wyboru w przypadku 
przewlekłego zapalenia ucha środkowego. Istnieją dwa cele ta-
kiego rodzaju postępowania. Pierwszym jest wyeliminowanie 
infekcji poprzez usunięcie nieprawidłowej tkanki i zapewnienie 
możliwości gojenia się jamy pooperacyjnej. Drugim – popra-
wa słuchu w wyniku rekonstrukcji aparatu przewodzeniowego 
dźwięku, tzn. błony bębenkowej, łańcucha kosteczek słuchowych 
oraz wypełnionej powietrzem jamy wewnątrz kości skroniowej. 
Oryginalna klasyfikacja operacji tympanoplastycznych została 
opracowana przez Wullsteina w 1950 roku [1]. W niniejszym ba-
daniu zastosowano klasyfikację operacji tympanoplastycznych wg 
Tosa, która stanowi wariant oryginalnej klasyfikacji Wullsteina [2].

Do rekonstrukcji aparatu przewodzącego może być wykorzysty-
wana cała gama materiałów autogennych lub przeszczepów al-
logenicznych [3]. Gdy struktura drugiej kosteczki słuchowej jest 
nienaruszona, można wykonać interpozycję kowadełka w celu po-
łączenia młoteczka lub przeszczepionej błony bębenkowej z głów-
ką strzemiączka (mniejsza lub krótka kolumella). Jeśli brakuje od-
powiedniej kosteczki lub fragmentu kosteczki, można posłużyć 
się chrząstką ucha, która najczęściej pobierana jest ze skrawka 
[3]. W przypadku, kiedy kowadełko jest całkowicie zniszczone, 
do rekonstrukcji ubytku między młoteczkiem a strzemiączkiem 
może posłużyć cement kostny [4]. Na rynku dostępny jest także 
szeroki zakres innego rodzaju implantów [3, 5, 6, 7, 8].

Opisane wyżej techniki stanowią istotę tympanoplastyki typu II 
wg Tosa. Kiedy suprastuktura strzemiączka jest nieobecna, wyko-
nuje się tympanoplastykę typu III. W takim przypadku występuje 
zazwyczaj erozja kostna pozostałych kosteczek słuchowych. Cza-
sami trzon kowadełka lub główka młoteczka pozostają nienaru-
szone, dzięki czemu można wypełnić ubytek pomiędzy podstawą 
strzemiączka a nowo wytworzoną błoną bębenkową.

W operacjach tympanoplastycznych zastosowane znajdują inne 
autologiczne i syntetyczne materiały do przeszczepów, takie jak 
chrząstka ucha oraz implanty [3, 9]. Łańcuch kosteczek słucho-
wych zwykle rekonstruowany jest z wykorzystaniem wchłanialnej 
gąbki żelatynowej (Gelfoam) lub (rzadziej) tzw. techniką silastic 

rubber band (silastic banding technique), aby umożliwić ciągłość 
przewodzenia fali dźwiękowej [10]. Audiometria tonalna (AT) 
jest najpowszechniej stosowaną metodą subiektywnego badania 
słuchu. Badanie to pozwala na oddzielenie krzywych przewod-
nictwa powietrznego i kostnego (bezwzględnych i względnych) 
oraz wartości rezerwy ślimakowej (ABG, ang. air-bone gap) dla 
poszczególnych, określonych częstotliwości. AT jest podstawowym 
testem stosowanym do diagnozowania, monitorowania i oceny 
wyników leczenia u pacjentów z upośledzeniem słuchu, zwłasz-
cza tych z niedosłuchem przewodzeniowym [11].

W 1995 roku Komitet ds. Słuchu i Równowagi Amerykańskiej 
Akademii Otorynolaryngologii – Chirurgii Głowy i Szyi (AAO 
– HNS) opracował wytyczne służące do oceny wyników leczenia 
chirurgicznego niedosłuchu na podstawie badania AT. Głównym 
parametrem jest średnia wartość rezerwy ślimakowej, wyrażona 
jako średnia arytmetyczna czterech częstotliwości (500, 1000, 
2000 i 3000 Hz). Średnie przewodnictwa powietrzne oraz średnie 
przewodnictwa kostne oceniane są w taki sam sposób [3, 12, 13].

Oprócz wyboru metody, kluczowe znaczenie ma optymalny czas 
zweryfikowania wyników leczenia. Okres 1 roku jest uważany za 
minimalny, w którym można ocenić wczesne wyniki długotrwa-
łych efektów leczenia chirurgicznego, 3 lata – to z kolei minimal-
ny czas do dokonywania oceny późnych efektów leczenia. Celem 
niniejszego badania było porównanie wyników funkcjonalnych 
po operacjach tympanoplastycznych zgodnie z rodzajem zabiegu 
oraz czasem, jaki upłynął od wykonania zabiegu.

2. MATERIAŁ I METODY

2.1 Względy etyczne

Przedstawione w niniejszej publikacji prospektywne, randomizo-
wane badanie (prosty dobór losowy) zostało zatwierdzone przez 
Komitet Bioetyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (KB 588/2011).

2.2 Pacjenci
Reprezentatywna grupa pacjentów została wybrana spośród cho-
rych leczonych z powodu przewlekłego zapalenia ucha środkowego 
w Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Collegium 

was increased within all tested frequencies (p<0.05). The mean ABG values reported 3 years after type II and type III 
tympanoplasty were similar. 

  Conclusions: Based on the long-term results, hearing improvement seems to be less sustainable after reconstruction 
with the partial ossicular replacement prosthesis  compared to the total ossicular replacement prosthesis.

KEYWORDS:  chronic otitis media, tympanoplasty surgery, pure tone audiometry
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było również sprawdzane pod względem zgodności z założeniami. 
Dane analizowano pod kątem zgodności z rozkładem normalnym 
z wykorzystaniem testu Shapiro-Wilka i Kołmogorowa-Smirno-
wa, z poprawką dla prób o małej liczebności. Do ustalenia jedno-
rodności wariancji poszczególnych grup wykorzystane zostały 
testy Levene’a oraz Browna-Foresythe’a. Istotne różnice pomię-
dzy grupami badano stosując testy post-hoc (Scheffégo, Tukeya). 
Szczegółową analizę różnic pomiędzy wybranymi grupami prze-
prowadzono za pomocą metody analizy kontrastu.

Ze względu na małą liczebność próby, znaczące różnice pomię-
dzy grupami były również badane w tych samych punktach cza-
sowych (zgodnie z protokołem badania – przed zabiegiem chirur-
gicznym, 3 miesiące, 1 rok i 3 lata po operacji lub przed zabiegiem 
i 3 lata po nim) za pomocą testu ANOVA lub sparowanego testu 
t dla prób niezależnych. Ponadto, zmiany w czasie analizowano 
także w wybranych podgrupach za pomocą jednoczynnikowe-
go, powtarzalnego testu ANOVA oraz testu t dla prób zależnych.

Ze względu na nieznaczne odchylenia od założenia, że rozkład 
empiryczny będzie zbliżony do standardowego rozkładu normal-
nego, wyniki zostały uzupełnione i/lub potwierdzone za pomocą 
nieparametrycznych odpowiedników poszczególnych testów (test 
ANOVA Kruskala-Wallisa, test ANOVA Friedmana, test U Man-
na-Whitneya, test Wilcoxona). Opis każdej tabeli zawiera infor-
macje na temat odpowiedniej wartości testowej i odpowiadającej 
wartości p. W przypadku istnienia znaczących różnic pomiędzy 
grupami, wyniki zaprezentowano również w formie wykresu. Do 
wnioskowania statystycznego wybrano następujące powszechnie 
stosowane poziomy istotności: p≤0,05; p≤0,01; i p≤0,001.

3. WYNIKI

Wśród 86 uczestników badania przeprowadzono łącznie 98 ope-
racji tympanoplastycznych. Tympanoplastyka typu I wg Tosa 
została wykonana u 51 pacjentów (52,0%), z których 17 przeszło 
wyłącznie myringoplastykę, bez mastoidektomii. Operację tym-
panoplastyczną typu II przeprowadzono u 29 chorych (29,6%), 
typu III u 12 (12,2%), a typu IV u 6 pacjentów (6,1%). 

Poprawę słuchu natychmiast po zabiegu zaobserwowano u 62 
chorych (63,3%). U 50 z nich (80,6%) utrzymywała się ona przez 
co najmniej 3 lata od operacji. W trakcie badania tylko 15 pacjen-
tów (15,3%) używało aparatów słuchowych z powodu znacznego 
upośledzenia słuchu. 

Wyniki analizy badań AT podzielono na kilka grup, w zależno-
ści od rodzaju operacji tympanoplastycznej. Istotne statystycznie 
różnice między średnimi przed- i pooperacyjnymi wartościami 
rezerwy ślimakowej obserwowano w każdym punkcie czasowym 

Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy w la-
tach 2004–2009. Grupa poddana analizie składała się z 86 chorych 
– 46 kobiet (53,5%) oraz 40 mężczyzn (46,5%). Do badania zakwa-
lifikowano wyłącznie dorosłych pacjentów z przewlekłym zapale-
niem ucha środkowego, ponieważ przebieg choroby, podejście do 
leczenia oraz jego wyniki różnią się znacząco między populacjami 
pacjentów pediatrycznych i dorosłych. Wiek pacjentów, którzy zo-
stali poddani leczeniu operacyjnemu, mieścił się w zakresie od 18 
do 72 lat. Średnia wieku uczestników badania wynosiła 40,5 lat.

2.2 Audiometria
Przeprowadzono retrospektywną analizę danych uzyskanych 
z dokumentacji medycznej oraz wyników badań słuchu, które 
zostały wykonane w warunkach ambulatoryjnych po 3 miesiącach 
oraz 1 roku od zabiegu. Zgodnie z protokołem wszyscy pacjenci 
zgłaszali się w celu wykonania badania kontrolnego co najmniej 
po 3 latach od operacji. W celu ujednolicenia jego warunków, 
wszystkie badania audiometryczne przeprowadzane były przez 
tego samego technika, w określonym przedziale czasowym. Po-
miary wykonywano w izolowanej akustycznie, dźwiękoszczelnej 
kabinie, z użyciem klinicznego audiometru typu Interacoustics 
AC 40, obsługiwanego przez tego samego technika i w tym sa-
mym czasie. Krzywe przewodnictwa powietrznego oraz prze-
wodnictwa kostnego wykreślano podczas przeprowadzania au-
diometrii tonalnej według znormalizowanego protokołu, zgodnie 
wytycznymi opracowanymi przez AAO – HNS. Każdy pomiar 
przeprowadzono wielokrotnie (co najmniej 3 razy), a uzyskane 
wyniki stanowiły średnią arytmetyczną dla wszystkich pomiarów. 
Pomiary progów przewodnictwa kostnego wykonane były w taki 
sam sposób, z jednoczesnym maskowaniem tonu szumem sze-
rokopasmowym po stronie ucha przeciwnego. Wartość rezerwy 
ślimakowej została obliczona jako różnica pomiędzy progami 
przewodnictwa powietrznego i kostnego. Audiometrię tonalną 
wykonano u wszystkich pacjentów przed operacją, a następnie 
3 miesiące, 1 rok i co najmniej 3 lata od zabiegu. 

Dla każdej podgrupy otrzymano średnią arytmetyczną wyni-
ków badania AT. Co więcej, średnie wartości rezerwy ślimako-
wej, średnie wartości przewodnictwa powietrznego oraz śred-
nie wartości przewodnictwa kostnego zostały określone dla 
czterech badanych częstotliwości. Porównano wyniki dla tych 
samych punktów czasowych między różnymi typami operacji 
tympanoplastycznych i dla określonych punktów czasowych 
w obrębie procedur tego samego typu.

2.3 Analiza statystyczna
Za pomocą analizy wariancji (ANOVA) z powtarzanymi pomiara-
mi oceniano statystycznie istotne różnice między badanymi gru-
pami, z uwzględnieniem zmian zachodzących w czasie. Badanie 



15OTOLARYNGOL POL 2016; 70 (6): 11-18

artykuł oryginalny / original article

typami operacji tympanoplastycznych zgodnie z klasyfikacją Tosa. 
Wyniki zostały uszeregowane od najlepszych do najgorszych, 
zgodnie z kategoriami zastosowanych procedur: tympanoplasty-
ka typu I (16–18 dB), tympanoplastyka typu II (wczesne wyniki: 
19–20 dB; późne wyniki: 27 dB ), tympanoplastyka typu III (27 
dB). Najgorsze wyniki obserwowano u pacjentów, którzy zostali 
poddani tympanoplastyce typu IV (wczesne: 23 dB; późne: 27 dB). 
Uzyskane wartości są zgodne z dostępnymi doniesieniami [14, 15].

Nieco gorsze wyniki (23–27 dB) uzyskano podczas zdefiniowa-
nego okresu obserwacji po ossikuloplastyce (tympanoplastyka 
typu II i typu III), podobnie jak opisywano to we wcześniejszych 
doniesieniach [3, 16, 17, 18, 19, 20]. Te niezadowalające rezulta-
ty związane są z zaawansowanymi klinicznie zapaleniami ucha 

u pacjentów, którzy przeszli operacje tympanoplastyczne typu I. 
Średnie pooperacyjne wartości rezerwy ślimakowej nie różniły 
się istotnie w żadnym punkcie czasowym nawet 3 lata po zabie-
gu, co sugeruje, że wyniki funkcjonalne utrzymywały się w cza-
sie (rycina 1).

Pooperacyjne wartości rezerwy ślimakowej były istotnie obniżone 
w porównaniu do wartości przedoperacyjnych w każdym punkcie 
czasowym po operacji u pacjentów, którzy przeszli zabiegi tym-
panoplastyczne typu II. Pooperacyjne wartości rezerwy ślimako-
wej były znacznie wyższe po 3 latach od zabiegu w porównaniu 
do okresu 3 miesięcy po tympanoplastyce typu II, co sugeruje, że 
doszło do pogorszenia wyników w czasie (rycina 2).

Pooperacyjne wartości rezerwy ślimakowej były istotnie obni-
żone w porównaniu do wartości przedoperacyjnych w każdym 
punkcie czasowym po operacji u pacjentów, którzy przeszli ope-
racje tympanoplastyczne typu III. Średnie pooperacyjne wartości 
rezerwy ślimakowej nie różniły się istotnie między sobą, nawet 
3 lata po zabiegu, co sugeruje, że wyniki funkcjonalne utrzymy-
wały się w czasie (rycina 3). 

W przypadku tympanoplastyki typu IV, średnie pooperacyjne 
wartości rezerwy ślimakowej były niższe w każdym punkcie cza-
sowym w porównaniu z wartościami przed zabiegiem, ale spadek 
wartości nie był statystycznie istotny. Średnie wartości rezerwy 
ślimakowej nie uległy zmianie po operacji, nie obserwowano też 
pogorszenia wyników klinicznych wraz z upływem czasu. Brak 
istotności statystycznej wynikał prawdopodobnie z małej liczebno-
ści badanej grupy, braku rozkładu normalnego i wysokiej zmien-
ności wyników (rycina 4).

Analiza średnich wartości rezerwy ślimakowej wykazała popra-
wę słyszenia w każdym punkcie czasowym po wszystkich typach 
operacji tympanoplastycznych. Istotne statystycznie wyniki ob-
serwowano po operacjach tympanoplastycznych typu I, II i III 
wg klasyfikacji Tosa. Wyniki długoterminowe (3 lata po operacji) 
uległy znacznemu pogorszeniu tylko u pacjentów, których pod-
dano tympanoplastyce typu II wg klasyfikacji Tosa. Nieznaczne 
pogorszenie wyników klinicznych w czasie obserwowano w in-
nych grupach badanych, ale nie stwierdzono statystycznie istot-
nej różnicy pomiędzy grupami (rycina 5).

4. DYSKUSJA

Średnia wartość rezerwy ślimakowej jest najpowszechniej 
mierzonym kryterium oceny operacji tympanoplastycznej, a jej 
spadek jest uznawany za prawdziwą miarę sukcesu wykonywanego 
zabiegu. Porównywano średnie pooperacyjne wartości rezerwy 
ślimakowej w tych samych punktach czasowych pomiędzy różnymi 

Ryc. 1.  Średnia wartość rezerwy ślimakowej po tympanoplastyce typu I wg 
klasyfikacji Tosa

Ryc. 2.  Średnia wartość rezerwy ślimakowej po tympanoplastyce typu II wg 
klasyfikacji Tosa.
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waniu tytanowych implantów ucha środkowego w porównaniu 
z ossikuloplastyką z użyciem autoprzeszczepów [23, 34]. Inne 
doniesienia mówią jednak, że biomateriały nie mają przewagi 
nad autologicznymi przeszczepami kosteczek lub chrząstki [22, 
35, 36, 37]. W badanej populacji do rekonstrukcji łańcucha ko-
steczek słuchowych wykorzystane zostały wyłącznie autoprzesz-
czepy. Ich zastosowanie pozwoliło uzyskać wyniki zbliżone do 
opisanych przez innych autorów [16, 19].

Porównywanie wyników leczenia chirurgicznego pomiędzy 
różnymi ośrodkami utrudnia kilka czynników. 1) Badacze wy-
korzystują odmienne metody pomiarów w celu przedstawienia 
wyników. 2) Kryteria kwalifikujące pacjentów oraz liczebność 
badanych populacji znacznie różnią się w poszczególnych bada-
niach. 3) Wyniki są zazwyczaj opracowane wyłącznie w oparciu 
o jeden wybrany typ operacji tympanoplastycznej oraz w od-
niesieniu do pacjentów z określonymi zaburzeniami, które wy-
magają – przykładowo – myringoplastyki lub tympanoplastyki 
otwartej, jak w przypadku przewlekłego perlakowego zapalenia 
ucha środkowego; lub dla wszystkich typów operacji otologicz-
nych z wykorzystaniem określonego rodzaju protezki kosteczek 
słuchowych [3, 8, 17, 38]. 4) Wyniki obejmują zazwyczaj krótki 
okres obserwacji, na przykład kilku miesięcy do ponad 1 roku 
[24, 28, 39], podczas gdy najważniejsze dla pacjentów są długo-
terminowe efekty leczenia.

Późne wyniki leczenia utrzymywały się przez okres obserwa-
cji po tympanoplastyce typu I, typu III i typu IV. Po tympano-
plastyce typu II wyniki uległy jednak pogorszeniu w czasie. 
Uzyskane dane wskazują, że długoterminowe wyniki ope-
racji, mierzone jako średnia wartość rezerwy ślimakowej, 
utrzymują się po wszystkich typach operacji otologicznych, 
za wyjątkiem tympanoplastyki typu II. Potencjalną przyczyną 

środkowego, bardziej nasilonymi uszkodzeniami kosteczek słu-
chowych oraz obecnością zmian patologicznych, takich jak perlak 
czy ziarnina. Uzyskane wyniki są poparte doniesieniami dostęp-
nymi w piśmiennictwie amerykańskim. Dokładnie takie same zo-
stały zaprezentowane przez Dornhoffera i Gardnera w przypadku 
operacji tympanoplastycznych typu II i typu III (typ II: 13,5 dB, 
typ III: 14,0 dB). Niektórzy autorzy twierdzą, że obecność niena-
ruszonego młoteczka jest ważniejsza dla powodzenia operacji 
niż obecność strzemiączka, a na wyniki pooperacyjne nie wpły-
wa nawet brak suprastuktury strzemiączka [21]. W niniejszym 
badaniu erozję kostną młoteczka wykryto aż u 41,4% pacjentów 
poddanych operacji tympanoplastycznej typu II, co mogło mieć 
wpływ na wynik pooperacyjny. Średnie wartości rezerw ślima-
kowych mieściły się w zakresie od 19 do 20 dB w czasie krótko-
trwałej obserwacji po tympanoplastyce typu II. Uzyskane wyni-
ki są zgodne z doniesieniami dostępnymi w piśmiennictwie [16, 
22, 23]. Odsetek pacjentów z wartością rezerwy ślimakowej do 20 
dB był również zbliżony do opisywanego w literaturze. Niektórzy 
autorzy uzyskali lepsze wyniki (12–14 dB), ale badane rzez nich 
populacje rekrutowano spośród pacjentów z niewielkimi zaburze-
niami i mniej nasilonymi uszkodzeniami kosteczek słuchowych 
(grupa A Austina-Kartusha: erozja odnogi długiej kowadełka jako 
jedyna nieprawidłowość stwierdzona w badaniu) [24].

Średnia wartość rezerwy ślimakowej po tympanoplastyce typu III 
wynosiła około 27 dB. Niektórzy autorzy przedstawili podobne 
wyniki leczenia: rezerwa ślimakowa ≤30 dB u 50–65% pacjentów 
[25, 26], a średnia wartość dla czterech częstotliwości na pozio-
mie około 30 dB [27, 28]. Inni autorzy przedstawiali nieco lepsze 
wyniki (20–23 dB), ale uzyskane dane pochodziły od pacjentów, 
którzy zostali poddani rekonstrukcji łańcucha kosteczek słucho-
wych za pomocą protezki kosteczek słuchowych [21, 29]. W bada-
nym okresie najgorsze wyniki (29–32 dB) obserwowano u pacjen-
tów, którzy zostali poddani tympanoplastyce typu IV, to znaczy 
ochronie okienka okrągłego przed falą dźwiękową. Nie wykazano 
istotnych statystycznie różnic w badanym czasie. Wartości bazo-
we rezerwy ślimakowej po operacji poprawiły się jednak od 6 do 
9 dB. Wartości rezerwy ślimakowej od 20 do 25 dB można uzy-
skać dzięki prawidłowo przeprowadzonemu zabiegowi ochrony 
okienka przed falą dźwiękową [30].

Z wielu doniesień wynika, że lepsze wyniki uzyskiwane są wte-
dy gdy w okresie okołooperacyjnym nie stwierdza się obecności 
wysięku/wydzieliny lub aktywnego stanu zapalnego w uchu środ-
kowym [21, 31, 32, 33]. Wysięk w uchu środkowym – tuż przed 
lub w trakcie zabiegu – był obecny u 88,8% poddanych badaniu 
pacjentów (n=87), co prawdopodobnie wpłynęło negatywnie na 
wynik operacji oraz powodzenie przyjmowania przeszczepu.

Uznaje się, że w odniesieniu do metod rekonstrukcji aparatu 
przewodzącego dźwięk, lepsze wyniki uzyskiwane są po zastoso-

Ryc. 3.  Średnia wartość rezerwy ślimakowej po tympanoplastyce typu III wg 
klasyfikacji Tosa.
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noplastyka typu IV. Średnie wartości rezerwy ślimakowej 3 
lata po tympanoplastyce typu II i typu III były podobne, ale 
rezerwa ślimakowa była niższa 3 miesiące i 1 rok po operacji 
tympanoplastycznej typu II. Ponadto – po operacji z zasto-
sowaniem materiału autologicznego poprawa słuchu utrzy-
mywała się dłużej po tympanoplastyce typu III niż po tym-
panoplastyce typu II.

zmniejszonej wartości rezerwy ślimakowej jest postępująca 
resorpcja przeszczepionej chrząstki lub kości (autologicz-
nej kosteczki lub fragmentu kości korowej) dołączonej do 
główki strzemiączka oraz utrata sztywności łańcucha koste-
czek słuchowych. Ulegające częściowej resorpcji przeszcze-
py chrząstki lub kości mogą łatwo ulec przemieszczeniu ze 
swojego pierwotnego położenia [36, 37, 39]. Podobną niesta-
bilność krótkiej kolumelli zaobserwowano również podczas 
operacji rewizyjnej u pacjentów, którzy wcześniej zostali pod-
dani tympanoplastyce typu II z zastosowaniem syntetycznej 
protezki, natomiast prawie nigdy nie wykrywano w tej gru-
pie przemieszczenia protezki po tympanoplastyce typu III 
[40]. Przemieszczenie protezki jest szczególnie powszech-
ne w przypadku braku obecności rękojeści młoteczka [33]. 
Erozję kostną rękojeści młoteczka wykazano u 28 uczestni-
ków badania(28,6%), co mogło wpłynąć na długotrwałe efek-
ty leczenia.Robert Vincent stosuje technikę silastic rubber 
band (silastic banding technique) w celu trwałego umoco-
wania zrekonstruowanego łańcucha kosteczek słuchowych 
[40, 41]. Mimo że suprastruktura strzemiączka jest obecna, 
ossikuloplastykę przeprowadza się za pomocą protezki typu 
TORP (ang. total ossicular replacement prosthesis). Techni-
ka ta zapewnia niezwykłą i trwałą poprawę, szczególnie jeśli 
połączona jest z transpozycją młoteczka (młoteczek zostaje 
przemieszczony w kierunku główki strzemiączka) [40, 41].

Niektóre publikacje porównujące tympanoplastyki z zasto-
sowaniem protezek typu PORP i TORP wykazały lepsze wy-
niki w przypadku protezek PORP pod względem średnich 
wartości rezerwy ślimakowej. Inni autorzy podkreślają za-
lety protezek typu TORP, które mogą być stosowane nawet 
w przypadku zachowanej suprastruktury strzemiączka [11, 
40, 42]. Kilka badań nie wykazało istnienia żadnej różnicy 
pomiędzy protezkami ucha środkowego. Niektórzy autorzy 
uzyskują lepsze wyniki z protezkami typu TORP, ale wy-
łącznie wtedy, gdy stosowane są one w tympanoplastykach 
otwartych [43].

5. WNIOSKI

Niniejsze badanie wykazało, że najlepsze efekty funkcjonal-
ne, oparte na wartościach rezerwy ślimakowej, uzyskano 
po tympanoplastyce typu I, a najgorsze przyniosła tympa-

Ryc. 4.  Średnia wartość rezerwy ślimakowej po tympanoplastyce typu IV wg 
klasyfikacji Tosa.

Ryc. 5.  Średnia wartość rezerwy ślimakowej po wszystkich typach operacji 
tympanoplastycznych wg klasyfikacji Tosa.
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