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StreSzczenie:    Wstęp: Leczenie i rehabilitacja głębokich niedosłuchów przy pomocy implantów ślimakowych jest bezpieczną i efektywną 
metodą, którą można stosować zarówno u dzieci, jak i u dorosłych. U chorych z perlakowym zapaleniem ucha lub u tych, 
którzy przebyli w przeszłości operację ucha techniką otwartą, stosuje się szczególną technikę chirurgiczną – petrosektomię 
boczną/subtotalną. 

  Materiał i metody: Do badania włączono pacjentów z głębokim obustronnym niedosłuchem czuciowo-nerwowym, u któ-
rych stwierdzono zapalenie ucha środkowego z perlakiem, bez perlaka lub po przebytym leczeniu operacyjnym ucha środko-
wego techniką otwartą. Przeprowadzono retrospektywną analizę danych pacjentów, wyników badań radiologicznych oraz 
audiologicznych. 

  Wyniki: W Klinice Otolaryngologii Dorosłych i Dzieci i Onkologii Laryngologicznej PUM w latach 2008–2018 przeprowa-
dzono 90 operacji wszczepienia implantu ślimakowego, w tym petrosektomię wykonano u 1 dziecka z perlakiem (5 lat) oraz 
u 2 dorosłych po przebytych operacjach techniką otwartą (62 i 73 lata). We wszystkich przypadkach zabieg był jednoetapo-
wy. U chorych poddanych petrosektomii gojenie przebiegało prawidłowo. Okres obserwacji wynosił od 26 do 32 miesięcy. 
W kontrolnych badaniach tomografii komputerowej nie stwierdzono pośrednich cech wznowy perlaka. Chorzy pozostają 
pod stałą opieką laryngologiczną. Dziecko jest obciążone autyzmem i upośledzeniem umysłowym, obserwuje się u niego do-
bre reakcje słuchowe oraz rozumienie mowy, nie wykształciło mowy czynnej. U osób dorosłych w audiometrii wolnego pola 
słuch w implancie ślimakowym pozostaje na poziomie 35 i 40 dB, rozumienie mowy zaś na poziomie 80%. 

  Dyskusja: Pacjenci z przewlekłym zapaleniem ucha środkowego mogą być skutecznie i bezpiecznie leczeni metodą implantu 
ślimakowego przy zastosowaniu techniki petrosektomii bocznej. Petrosekomia boczna/subtotalna jest dostępem z wyboru, 
gdy głęboki niedosłuch czuciowo-nerwowy współistnieje z przewlekłymi zmianami zapalnymi ucha środkowego.

SłoWa kluczoWe:  implant ślimakowy, niedosłuch, perlak, petrosektomia, przewlekłe zapalenie ucha

abStract:   introduction: The treatment and rehabilitation of hypoacusis with the use of cochlear implants is a safe and reliable method 
suitable for both children and adults. In people affected by chronic otitis media cholesteatomatosa or such who have previously 
undergone open repair of the ear, we use a special surgical technique known as lateral/subtotal petrosectomy. 

  Material and methods: The study group consisted of patients with profound bilateral sensorineural hearing loss, in which 
otitis media with and without cholesteatoma has been diagnosed or after open repair of the middle ear. A retrospective 
analysis of patient data, as well as radiological and audiological results, was conducted. 

  results: In the Clinic of Otolaryngology and Laryngological Oncology of the Pomeranian Medical University in the years 
2008–2018 we performed 90 cochlear implant surgeries, including a petrosectomy in 1 child with cholesteatoma (5 years) and 
in 2 adults after open repair (62 and 73 years). In all cases the procedure was done in a single stage. Healing proceeded correctly 
in all patients undergoing petrosectomy. The observation period ranges from 26 to 32 months, computed tomography 
examinations revealed no indirect characteristics of recurrent cholesteatoma. The patients remain under constant ENT 
supervision. The child has risk factors for autism and mental retardation, he displays good auditory responses and speech 
understanding; he has not developed active speech. As regarding free field pure tone audiometry, in adults hearing in the 
cochlear implant remains at 35 and 40 dB, and speech understanding at 80%. 

  Discussion: Patients with chronic otitis media can be treated efficiently and safely with a cochlear implant using lateral 
petrosectomy. Lateral/subtotal petrosectomy is the access of choice when deep sensorimotor hearing loss coexists with 
chronic inflammation in the middle ear.

Wkład autorów:
a – projekt badań
b – wykonanie badań
c – analiza statystyczna
D – interpretacja danych
e – przygotowanie manuskryptu
F – przegląd piśmiennictwa
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cel 

Celem pracy jest przegląd wskazań do wykonania implantacji śli-
makowej z petrosektomią boczną, na podstawie własnych doświad-
czeń, u chorych z przewlekłym zapaleniem ucha środkowego oraz 
ocena korzyści z zastosowania implantu.

Materiał i MetoDa

Do badania włączono pacjentów, u których stwierdzano zapale-
nie błony śluzowej ucha środkowego z perlakiem lub bez perlaka 
oraz chorych po przebytym leczeniu operacyjnym ucha środko-
wego techniką otwartą. Przeprowadzono retrospektywną analizę 
danych pacjentów, wyników badań radiologicznych oraz audio-
logicznych. Średnią dla badań audiometrycznych wyliczono dla 
częstotliwości: 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz i 4 kHz. U dziecka z auty-
zmem próbę słuchu określono na podstawie badania potencjałów 
słuchowych wywołanych z pnia mózgu (BERA). Diagnostyka au-
diologiczna obejmowała: wykonanie audiometrii tonalnej, ocenę 
zysku z aparatów słuchowych dla 65 dB, badania pooperacyjne 
w postaci audiometrii w wolnym polu oraz ocenę rozumienia mowy 
dla języka polskiego w teście jednosylabowym. U 3 pacjentów za-
stosowano implanty Cochlear CI512. Do oceny korzyści z implan-
tu przeprowadzono kwestionariusz CAP (Categories of Auditory 
Performance). Do oceny jakości życia wykorzystano skalę Glas-
gow Benefit Inventory [10]. Kwestionariusz APHAB (Abbreviated 
Profile of Hearing Aid Benefit) przeprowadzono u osób dorosłych, 
wyniki podzielono na kategorie: ZK – zdolność komunikowania 
się, NO – odbiór nieprzyjemnych dźwięków, SO – szum otocze-
nia, WY – występowanie pogłosu. 

Wyniki

W Klinice Otolaryngologii Dorosłych i Dzieci i Onkologii Laryngolo-
gicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w latach 2008–2018 
przeprowadzono 90 operacji wszczepienia implantu ślimakowego. 
Do badania włączono pacjentów zakwalifikowanych do tego typu 
leczenia, z przewlekłym zapaleniem ucha środkowego z perlakiem 
lub bez perlaka. Charakterystykę pacjentów przedstawiono w Tab. 
I. W tej grupie u 2 chorych w przeszłości wykonano obustronne 
operacje uszu techniką otwartą, u jednego stwierdzono perlaka 
wrodzonego. U wszystkich osób wykonano petrosektomię boczną 
wg Fisha z jednoczasowym wszczepieniem implantu ślimakowego. 
U 2 chorych wybór tej techniki był związany z przebytymi w prze-
szłości zabiegami techniką otwartą z powodu perlakowego zapalenia 
ucha. U operowanego dziecka podczas pierwszego zabiegu stwier-
dzono wrodzonego perlaka. Usunięto wówczas zmiany perlakowe 
i wykonano operację klasyczną techniką zamkniętą. Po 2 latach od 
pierwszego zabiegu rozpoznano na podstawie badania klinicznego 
oraz tomografii komputerowej (TK) wznowę perlaka w wyrostku 
sutkowatym. Podczas drugiego zabiegu usunięto zmiany perlako-
we, wykonano reimplantację z jednoczasową petrosektomią bocz-

Wykaz SkrótóW

APHAB – kwestionariusz 
Abbreviated Profile of Hearing Aid Benefit 
BERA – potencjały słuchowe wywołane z pnia mózgu 
CAP – kwestionariusz Categories of Auditory Performance 
CI – implant ślimakowy 
HRCT – tomografia komputerowa wysokiej rozdzielczości 
NMR – magnetyczny rezonans jądrowy  
NO – odbiór nieprzyjemnych dźwięków 
SO – szum otoczenia 
SP – petrosektomia subtotalna 
TK – tomografia komputerowa 
WY – występowanie pogłosu 
ZK – zdolność komunikowania się

WproWaDzenie  

Leczenie i rehabilitacja głębokich niedosłuchów przy pomocy im-
plantów ślimakowych jest bezpieczną i efektywną metodą, którą 
można stosować zarówno u dzieci, jak i u dorosłych. Jednakże 
w grupie chorych z przewlekłym zapaleniem ucha środkowe-
go występują szczególne warunki, które należy wziąć pod uwa-
gę przy planowaniu tego typu zabiegu. Są one związane m.in. 
z ryzykiem infekcji w operowanej okolicy. W niektórych sy-
tuacjach to właśnie przewlekły stan zapalny i przebyte zabiegi 
przyczyniają się do głębokiego odbiorczego pogorszenia słuchu, 
a wszczepienie implantu jako ciała obcego staje się specyficz-
nym wyzwaniem chirurgicznym. Jednakże na podstawie danych 
z piśmiennictwa wiadomo, że chorzy ci odnoszą istotne ko-
rzyści z zastosowania elektronicznych protez słuchu [1]. Nadal 
jednak wybierane są różne techniki chirurgiczne, aby osiągnąć 
cel w postaci implantacji efektywnej i bezpiecznej dla chorego 
[1–4]. Jedną z nich jest petrosektomia boczna, opisana przez 
Fischa, która polega na usunięciu: wszystkich dostępnych ko-
mórek powietrznych błony śluzowej ucha środkowego, błony 
bębenkowej, kosteczek słuchowych, a jednocześnie na odizolo-
waniu ucha poprzez obliterację trąbki słuchowej oraz szczelne 
zamknięcie przewodu słuchowego zewnętrznego [5–7]. Jama 
ucha wypełniana jest tłuszczem pobranym z tkanki podskórnej 
pacjenta. Zastosowanie takiej techniki izoluje operowaną oko-
licę od kontaktu ze światem zewnętrznym, a tym samym mini-
malizuje ryzyko zakażenia operowanej jamy ucha środkowego 
oraz zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. 

Potencjalne powikłania, jakie wiążą się z wykonaniem petro-
sektomii z jednoczasową implantacją ślimakową, są związane 
z: zakażeniem tkanki tłuszczowej, nieszczelnym zamknięciem 
przewodu słuchowego oraz z rozwojem perlaka w operowa-
nej jamie [8]. Jednakże zastosowanie tej techniki wiąże się 
z mniejszym ryzykiem potencjalnych powikłań (12,5%) w po-
równaniu do rozwiązań zachowujących otwartą jamę ucha 
środkowego (30%) [9]. 

keyWorDS:  cholesteatoma, chronic otitis, cochlear implant, hearing loss, petrosectomy 
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ną. Aktualnie u operowanych pacjentów, po 2 latach od operacji, w 
badaniu TK z kontrastem nie stwierdza się nowych destrukcji kost-
nych; jama pooperacyjna wypełniona jest tkanką tłuszczową. Kolej-
ne badania TK zaplanowano w odstępach dwuletnich. U wszystkich 
pacjentów gojenie przebiegało prawidłowo. Okres obserwacji wyno-
sił od 2 do 6 lat. U żadnego z pacjentów nie wystąpiły powikłania w 
postaci zakażeń w okolicy implantu czy nieszczelnego zamknięcia 
przewodu słuchowego. U wszystkich osób diagnostyka przedope-
racyjna obejmowała wykonanie tomografii komputerowej. Przykła-
dowy obraz przedstawiono na Ryc. 1. 

Charakterystykę pacjentów zaprezentowano w Tab. I.

Chłopiec z wrodzonym perlakiem cierpi dodatkowo na autyzm, 
jednak pomimo tej niepełnosprawności obserwuje się u niego: 
dobre reakcje słuchowe, dobre rozumienie mowy oraz stopniowy 
rozwój mowy czynnej. 

Badanie kontrolne w postaci TK z kontrastem przedstawiono 
na Ryc. 2. Jama ucha środkowego wypełniona tkanką tłuszczo-
wą, elektroda implantu w schodach bębenka. Badanie wykona-
ne po 2 latach po zabiegu. Wyniki audiologiczne przedstawiono 
w Tab. II. i Tab. III.

oMóWienie

W latach 80-tych uważało się, że u pacjentów z przewlekłym za-
paleniem ucha środkowego lub po przebytej operacji techniką 
otwartą implantacja wszczepem ślimakowym jest przeciwwska-
zana z uwagi na możliwość zakażenia przestrzeni ucha wewnętrz-
nego i znacznie podwyższone ryzyko zapalenia opon mózgowo-
-rdzeniowych [11]. Ponadto w tej grupie chorych istnieje większe 
ryzyko infekcji w okolicy elektrody oraz części odbiorczo-stymu-
lującej [12]. Do specyficznych problemów należy modyfikacja 
techniki chirurgicznej w zakresie umiejscowienia elektrody w ja-
mie wyrostka sutkowatego tak, aby była ona zabezpieczona przed 
kontaktem z środowiskiem zewnętrznym u pacjentów, u których 
podczas przebytych operacji usznych usunięto tylno-górną ścianę 
przewodu słuchowego zewnętrznego [2, 13–15]. 

Celem każdej z procedur chirurgicznych związanych z implanta-
cją ślimakową u chorych z przewlekłym zapaleniem ucha jest usu-
nięcie infekcji, wytworzenie czystego, zamkniętego środowiska, 
aby zapewnić optymalne warunki do wszczepienia ciała obcego, 
jakim jest implant. Jednym z rozwiązań w przewlekłym zapaleniu 
ucha środkowego z całkowitą głuchotą jest zastosowanie proce-
dury dwuetapowej, gdzie podczas pierwszego zabiegu wykonuje 

ryc. 1.  TK pacjentki 62-letniej, obustronnie stan po operacjach uszu techniką otwartą, 
jamy pooperacyjne prawidłowe.

ryc. 2.  Jama ucha środkowego wypełniona tkanką tłuszczową, elektroda implantu 
w schodach bębenka. Badanie wykonane po 2 latach od zabiegu.

tab. i.  Charakterystyka pacjentów.

lp płeć/Wiek roDzaj przeWlekłego 
zapalenia ucha

Wycieki z ucha WyMaz technika chirurgiczna okreS obSerWacji 
[MieSiące]

1a M/3 Perlak wrodzony Brak - CWU

1b M/5 Wznowa wrodzonego 
perlaka

2 miesiące przez zabiegiem Ujemny BSC 26

2 K/62 Perlak, CWD obustronnie Brak Ujemny BSC 32

3 M/73 Perlak, CWD obustronnie Brak Ujemny BSC 32

CWD – tympanoplastyka otwarta, CWU – tympanoplastyka zamknieta, BSC – blind sac closure
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się sanację ucha i plastykę błony bębenkowej w razie potrzeby, 
a w drugim etapie – implantację wszczepem ślimakowym [1], jed-
nak naraża się wówczas chorego na konieczność ponownego wy-
konania zabiegu operacyjnego w znieczuleniu ogólnym. 

Polo i wsp. w grupie 104 pacjentów, u których wykonano petrosek-
tomię subtotalną (SP) z implantem ślimakowym (CI), u większości 
chorych z przewlekłym zapaleniem ucha oraz po przebytych wcze-
śniej operacjach techniką otwartą wykonywali procedurę jedno-
etapową. Jedynie w przypadkach występowania cech aktywnego 
zapalenia zabieg przeprowadzano w dwóch etapach [8]. W prezen-
towanym materiale zabiegi wykonywano jednoetapowo u chorych 
po przebytych wcześniej operacjach techniką otwartą, u których 
jamy pooperacyjne były wolne od wznowy i stanu zapalnego, co po-
twierdzono na podstawie badania klinicznego oraz wymazu z ucha. 

Potencjalne powikłania, jakie mogą wiązać się z przeprowadze-
niem procedury petrosektomii, wynikają z: możliwości wznowy 
perlaka, zakażenia tłuszczu w jamie pooperacyjnej oraz niepeł-
nego zamknięcia przewodu słuchowego. Występowanie wrodzo-
nego perlaka u dzieci z głębokim niedosłuchem czuciowo nerwo-
wym, zakwalifikowanych do wszczepienia implantu ślimakowego, 
jest niezwykle rzadkie [16], a postępowanie w każdym przypadku 
ustalane indywidualnie. W prezentowanym materiale w jednym 
przypadku wrodzonego perlaka doszło do wznowy po pierwszej 
operacji. Reoperację wraz z reimplantacją przeprowadzono z za-
stosowaniem petrosektomii bocznej. Według kryteriów Hansena, 
jest to duże powikłanie w późnym okresie pooperacyjnym [17]. 
Aktualnie po 2 latach od zabiegu w pierwszym kontrolnym HRCT 
nie stwierdza się cech wznowy. Planowane są kolejne badania ob-
razowe. W grupie chorych operowanych w naszej klinice nie ob-
serwowaliśmy powikłań zapalnych czy wtórnego gojenia rany. 
W piśmiennictwie opisywano przypadki jednoetapowych zabie-
gów nawet przy obecności perlaka w uchu środkowym przy zało-
żeniu ścisłej kontroli pacjenta i wykonywaniu kontrolnych badań 
obrazowych [1, 5, 18–20]. Postępowanie jednoetapowe jest szcze-
gólnie uzasadnione w przypadku izolowanych perlaków usuniętych 

bez naruszenia macierzy perlaka [21], a takie działanie pozwala na 
wcześniejsze rozpoczęcie rehabilitacji. Jednocześnie, na podsta-
wie danych z piśmiennictwa, nie wykazano przewagi procedury 
dwuetapowej nad jednoetapową [9].

Badania obrazowe po przeprowadzeniu implantacji ślimakowej 
polegają na wykonaniu HRCT. Polo i wsp. zaproponowali algo-
rytm 1, 3, 5 i 10 lat po leczeniu operacyjnym [8, 20]. Najdłuższe 
obserwacje pacjentów z CI po obliteracji przewodu słuchowego 
opisali Vincenti i wsp., którzy obserwowali chorych od 5 do 21 lat 
po implantacji [14]. W badaniach obrazowych HRCT wznowa 
perlaka może objawiać się jako erozja kostna lub ekspansja tka-
nek miękkich. W cytowanej pracy stwierdzono m.in. po 7 latach 
od zabiegu resorbcję tłuszczu w jamie wyrostka sutkowatego, bez 
objawów klinicznych czy przemieszczenia elektrody. Jeżeli dane 
uzyskane na podstawie HRCT są niewystarczające, można wyko-
nać rezonans magnetyczny 1,5T. W sytuacji, gdy artefakty z ma-
gnesu przesłaniają okolicę, należy w znieczuleniu miejscowym 
usunąć magnes, wykonać NMR i po wykonaniu badania ponow-
nie założyć magnes [22]. 

Petrosektomia subtotalna wg Fischa znajduje zastosowanie m.in. 
w sytuacji wysoko położonej opuszki żyły szyjnej, która przesłania 
dojście do okienka okrągłego, ponieważ szeroki dostęp do jamy 
bębenkowej pozwala na bezpieczne wykonanie kochleostomii [23]. 
Również dzieci z wrodzonymi malformacjami ucha wewnętrznego 
i zwiększonym ryzykiem płynotoku oraz po zapaleniu opon mó-
zgowo-rdzeniowych mogą odnosić korzyści z zastosowania SP, 
gdyż daje ona znaczenie lepsze możliwości uwidocznienia struk-
tur ślimaka, a jednocześnie ułatwia zaopatrzenie ewentualnego 
płynotoku. Jednocześnie nawet w sytuacji utrzymywania się pły-
notoku po zabiegu, punkcja i opatrunek uciskowy pozwalają na 
bezpieczne gojenie z uwagi na oddzielenie jamy pooperacyjnej od 
świata zewnętrznego, jak opisano w pracy Polo i wsp. [8]. Kolejnym 
omówionym zastosowaniem petrosektomii u pacjentów po ope-
racjach techniką otwartą jest wszczepienie aktywnych implantów 
ucha środkowego w przypadkach niedosłuchów mieszanych [24]. 

Współcześnie przeciwwskazaniem do implantacji ślimakowej 
z zastosowaniem techniki SP wydaje się być istnienie resztek słu-
chu, które pozwalałyby w przeszłości na stymulację akustyczną. 
Jednakże dla pacjenta, dla którego nie ma innej alternatywy, może 
ono wydawać się względne. 

WnioSki

Pacjenci z przewlekłym zapaleniem ucha środkowego mogą być 
skutecznie i bezpiecznie leczeni metodą implantu ślimakowego 
przy zastosowaniu techniki petrosektomii bocznej. Petrosekomia 
boczna/subtotalna jest dostępem  z wyboru, gdy głęboki niedo-
słuch czuciowo-nerwowy współistnieje z przewlekłymi zmianami 
zapalnymi ucha środkowego.

tab. ii.  Wyniki badań audiologicznych. 

pacjent at/bera przeD 
zabiegieM

aWp + ci aS przeD 
zabiegieM

aS + ci

M/autyzm UP 100dB UL 90dB Nie wykonano brak reakcji Nie wykonano

K/62 UP 90dB UL 90dB 40dB 30% 80%

M/73 UP 90dB UL 90dB 35dB 40% 80%

AT – audiometria tonalna, AWP – audiometria w wolnym polu, AS – audiometria słowna, 
K – kobieta, M – mężczyzna

tab. iii.  Wyniki audiologiczne w skali CAP i APHAB. 

lp cap aphab zk aphab Wy aphab Sp aphab no

M/autyzm 3 x X x X

K/62 6 77/17 46/42 56/48 23/19

M/73 6 50/34 44/1 34/26 11/1
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