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STRESZCZENIE:    Wstęp: Przewlekłe zapalenie ucha środkowego (PZUŚ) charakteryzuje się: przewodzeniowym upośledzeniem słuchu, możli-
wym ubytkiem błony bębenkowej, a w aktywnej formie – okresowym lub stałym wyciekiem z ucha. Leczeniem z wyboru PZUŚ 
jest operacja, której zakres zależy od rodzaju i rozległości zmian patologicznych.

  Cel: W pracy przeprowadzono prospektywną analizę wczesnych i odległych wyników leczenia otochirurgicznego u pacjentów 
operowanych z powodu PZUŚ.

  Materiał i metoda: W materiale rozpatrywano dane uzyskane od 79 pacjentów, którzy zgłosili się do odległej kontroli, a byli 
operowani z powodu PZUŚ w Klinice Otolaryngologii CM UJ w latach 2005–2014. W ocenie słuchu wykorzystano audiogram 
tonalny wykonany: przed zabiegiem operacyjnym, 6 miesięcy po zabiegu oraz w odległym, 10-letnim okresie obserwacji.  
Dodatkowo każdy pacjent wypełnił ankietę i był zbadany przez specjalistę otolaryngologa.

  Wyniki: Analiza obejmowała 79 chorych operowanych z PZUŚ. Średnie przewodnictwo kostne (dla częstotliwości: 500, 1000 
i 2000 Hz) przed zabiegiem wynosiło 31,8 dB, nie różniło się istotnie (p = 0,355) po 6 miesiącach od zabiegu, wynosząc 32,8 dB. 
Istotnie powiększyło się (p < 0,001) w odległej 10-letniej kontroli, wynosząc 43,4 dB. Średnie przewodnictwo powietrzne  
(dla częstotliwości: 500, 1000 i 2000 Hz) przed zabiegiem wynosiło 57,6 dB; istotnie poprawiało się we wczesnej kontroli, 
wynosząc 50,5 dB przy p < 0,001. W odległej kontroli ponownie ulegało powiększeniu do wartości 61,3 dB i istotnie różniło się 
od wczesnego okresu pooperacyjnego (p < 0,001). Średnia rezerwa ślimakowa dla częstotliwości 500, 1000 i 2000 Hz przed 
zabiegiem wynosiła 26,4 dB; ulegała istotnemu (p < 0,001) zmniejszeniu w okresie pooperacyjnym, wynosząc 17,6 dB. Poziom 
rezerwy ślimakowej utrzymywał się na podobnym poziomie w odległej kontroli. 

  Wnioski: Niniejsze badania wykazały, że: (1) całkowicie zachowany łańcuch kosteczek słuchowych przy braku aktywnego 
PZUŚ najlepiej rokuje na stabilną w latach poprawę słuchu z zachowaną prawidłową funkcją ucha wewnętrznego; (2) reope-
racja pogarsza odległe wyniki badania słuchu w porównaniu do operacji wykonanej po raz pierwszy.

SŁOWA KLUCZOWE:  odległa pooperacyjna poprawa słuchu, przewlekłe zapalenie ucha środkowego, tympanoplastyka

ABSTRACT:   Introduction: Chronic otitis media is characterized by tympanic membrane perforation and conductive hearing loss. In the 
active form of this disease, there will also be periodic or permanent otorrhea. With a number of surgical techniques available 
depending on intraoperative findings, otosurgery is the treatment of choice in such cases, the extent of which depends on the 
type and extent of the pathological changes.

  Material and Method: We carried out an analysis of 79 patients with chronic otitis media undergoing surgery at the Depart-
ment of Otolaryngology, Jagiellonian University Medical College in Kraków between 2005 and 2014. Total audiometry was 
used as a part of hearing assessment, before the surgery, 6 months after the surgery and in the distant 10-year observation 
period. In addition, each patient completed the questionnaire and was examined by an otolaryngologist.

  Results: The analysis included 79 patients operated on due to chronic otitis media. The mean bone conduction (for frequen-
cies 500,1000 and 2000 Hz) before surgery was 31.8 dB, it did not differ significantly (p = 0.355) after 6 months after surgery 
(32.8 dB), while it significantly increased (p < 0.001) in a distant 10-year control of 43.4 dB. The mean air conduction (for fre-
quencies 500, 1000 and 2000 Hz) before the procedure was 57.6 dB, it significantly improved in the early control by 50.5 dB, 
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WYKAZ SKRÓTÓW

PORP – częściowa proteza kosteczek słuchowych 
PZUŚ – przewlekłe zapalenie ucha środkowego 
TORP – całkowita proteza kosteczek słuchowych

WSTĘP

Przewlekłe zapalenie ucha środkowego (PZUŚ) charakteryzuje 
się: przewodzeniowym upośledzeniem słuchu, możliwą perforacją 
błony bębenkowej, a – w aktywnej formie – okresowym lub sta-
łym wyciekiem z ucha. Czynnikami ryzyka PZUŚ są: nawracające 
ostre zapalenia ucha środkowego, niewłaściwa antybiotykotera-
pia, zaburzenia funkcji trąbki słuchowej, rozszczep podniebienia, 
płeć męska oraz dodatni wywiad rodzinny w kierunku zapalenia 
występującego u rodziców i krewnych.

Leczeniem z wyboru PZUŚ jest operacja, której zakres zależy od 
rodzaju i rozległości zmian patologicznych. Głównymi celami le-
czenia chirurgicznego są: usunięcie zmian chorobowych, przy-
wrócenie drenażu i wentylacji ucha środkowego, poprawa słuchu 
oraz zabezpieczenie ucha środkowego od wody, celem polepsze-
nia komfortu życia chorego.

Operacje tympanoplastyczne, bo takim mianem określa się ope-
racje ucha środkowego, dzieli się na zamknięte i otwarte, w za-
leżności od zachowania tylno-górnej ściany przewodu słuchowe-
go zewnętrznego. Zabiegi w obrębie ucha środkowego obejmują: 
plastykę przewodu słuchowego zewnętrznego (kanaloplastyka), 
plastykę błony bębenkowej (myringoplastyka), a – przy uszko-
dzeniu łańcucha kosteczek słuchowych – także ich rekonstrukcję 
(ossikuloplastyka).

W leczeniu przewlekłego zapalenia ucha środkowego wyróżnia 
się trzy możliwe drogi dojścia chirurgicznego: przezprzewodo-
we, wewnątrzuszne i zamałżowinowe. W rekonstrukcji błony bę-
benkowej jako materiał wykorzystuje się ochrzęstną lub powięź 
z mięśnia skroniowego, stosując metodę jej podkładania. 

W rekonstrukcji łańcucha kosteczek słuchowych, w zależności od 
stopnia uszkodzenia układu przewodzącego ucha środkowego, wy-
korzystuje się materiał własny chorego (np.: domodelowane kowa-
dełko, palisada z chrząstki chorego itp.) lub protezki alloplastyczne. 
Z punktu widzenia poprawy słuchu istotne jest zachowanie prawi-
dłowo ruchomego strzemiączka oraz samowentylującej się jamy 
bębenkowej drogą trąbki słuchowej.

Ze względu na złożoność zabiegów w obrębie ucha środkowego, 
stworzono międzynarodowy konsensus w sprawie kategoryza-
cji operacji tympanoplastycznych. W klasyfikacji uwzględnio-
no chirurgię wyrostka sutkowatego oraz chirurgię ucha środ-
kowego (jamy bębenkowej). W zakresie wyrostka sutkowatego 
uwzględniono: liczbę operacji (pierwsza, rewizja, second look), 
rodzaj dojścia do wyrostka, zakres mastoidektomi, obecność re-
konstrukcji przewodu słuchowego zewnętrznego oraz ewentual-
ną obliterację wyrostka. W zakresie chirurgii ucha środkowego 
uwzględniono: rodzaj dojścia do jamy bębenkowej, stan i rodzaj 
rekonstrukcji błony bębenkowej oraz sposób rekonstrukcji łań-
cucha kosteczek słuchowych [1].

W piśmiennictwie spotykamy się z analizą efektów leczenia ope-
racyjnego PZUŚ, jednak niewiele jest badań oceniających tak 
odległe efekty (10-letnie), jakie będą uwzględnione w przedsta-
wianym projekcie.

CEL PRACY

W pracy przeprowadzono prospektywną analizę wczesnych i od-
ległych wyników leczenia otochirurgicznego u pacjentów opero-
wanych z powodu PZUŚ.

MATERIAŁ I METODA

W materiale rozpatrywano dane uzyskane od 79 pacjentów, którzy 
zgłosili się do odległej kontroli po leczeniu chirurgicznym z powo-
du PZUŚ w Klinice Otolaryngologii CM UJ w latach 2005–2014. 
Najmłodszy chory miał 27, a najstarszy 78 lat. Średnia wieku wy-
nosiła 57,1 lat. Do badania włączono 51 kobiet i 28 mężczyzn. 
U 40 chorych (50,6%) operowane było ucho prawe, a u 38 (49,4%) 
– lewe. W badanej grupie 57 pacjentów (72,2%) było operowanych 
po raz pierwszy i nie wymagało kolejnych zabiegów, natomiast 
22 (27,8%) wymagało reoperacji. U 27 badanych (34,2%) wybrano 
dojście przeduszne, natomiast u 52 (65,8%) zdecydowano się na 
dojście zamałżowinowe.

W ocenie słuchu wykorzystano audiogram tonalny wykonany przed 
zabiegiem operacyjnym 6 miesięcy po zabiegu oraz w odległym, 
10-letnim okresie obserwacji. Dodatkowo każdy pacjent wypełnił 
ankietę i został zbadany przez specjalistę otolaryngologa. 

Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej. Za poziom istot-
ności przyjęto p < 0.05. 

at p < 0.001. In long-term follow-up it increased again to 61.3 dB and was significantly different from the early postoperative 
period (p < 0.001). The mean air-bone gap for frequencies 500, 1000 and 2000 Hz before surgery was on average 26.4 dB, it 
was significantly (p < 0.001) reduced in the postoperative period by 17.6 dB. The level of air-bone gap remained at a similar 
level in distant control.

  Conclusions: (1) A completely preserved ossicular chain in the absence of active chronic otitis media is the best prognosis for 
stable hearing improvement over the years with normal inner ear function; (2) Reoperation worsens the long-term results of 
a hearing test compared to the first operation.

KEYWORDS:  chronic otitis media, long-term postoperative hearing improvement, tympanoplasty
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Ryc. 1.  Zakres otwarcia przestrzeni ucha środkowego w analizowanej grupie.

Ryc. 2.  Rodzaj użytego materiału do rekonstrukcji błony bębenkowej.

Austin-Kartush A [M-I-S+] / Tympanoplastyka typu II 
[z użyciem częściowej protezy kosteczek słuchowych (PORP)];

• Zabieg 3. (n = 20): 
Austin-Kartush O / Tympanoplastyka typu I;

• Zabieg 4. (n = 27): 
Austin-Kartush C/ Tympanoplastyka typu III. 

Porównując audiogramy wykonane przed leczeniem chirurgicz-
nym oraz w odległej kontroli po wykonanej tympanoplastyce dla 
zabiegów nr 1, 2 oraz 4 zaobserwowano istotne statystycznie gor-
sze średnie przewodnictwo kostne po wieloletniej obserwacji przy 
porównywalnym średnim przewodnictwie powietrznym oraz istot-
nie mniejszej rezerwie ślimakowej (Tab. I.).

Analizując kontrolny odległy audiogram dla zabiegu 3., nie ob-
serwujemy po latach istotnego spadku przewodnictwa kostnego, 
natomiast przewodnictwo powietrzne ulega zmniejszeniu przy 
p = 0,059, które jest bliskie istotności. Rezerwa ślimakowa po  
latach ulega istotnemu zmniejszeniu (Tab. II.).

Statystycznie nie obserwowano różnicy w audiogramach przedope-
racyjnych między zabiegami ani w przewodnictwie powietrznym, 

WYNIKI

Analiza obejmowała 79 chorych. Według przeprowadzonej ankiety, 
w czasie odległej kontroli 38 pacjentów (48%) zgłosiło subiektywną 
poprawę słuchu po przeprowadzonym zabiegu otochirurgicznym, 
pozostałych 41 (52%) nie odczuło poprawy słuchu lub zgłaszało 
pogorszenie. Protezowania słuchu wymagało 25 pacjentów (31,6%), 
z czego 17 (21,5%) aparatem na przewodnictwo powietrzne, nato-
miast 8 chorych (10,1%) zostało zakwalifikowanych do założenia 
aparatu na przewodnictwo kostne na uchu operowanym, co przy-
niosło znaczną subiektywną poprawę słuchu. U 1 pacjenta doszło 
do nagłej głuchoty ucha operowanego, co miało miejsce 3 lata po 
przeprowadzonym zabiegu operacyjnym. Wdrożone leczenie za-
chowawcze nie przyniosło poprawy.

2 pacjentów (2,5%) zgłosiło pooperacyne zaburzenia smaku we 
wczesnym okresie pooperacyjnym. Nie odnotowano porażenia 
nerwu twarzowego, jednak głuchotę śródoperacyjną stwierdzo-
no u 1 pacjenta (1,25%). Szum uszny przed operacją zgłaszały 
33 osoby (41,7%). W większości przypadków uległ on zmniejszeniu, 
jedynie u 4 badanych (5%) stwierdzono nasilenie szumu. U 23 cho- 
rych (29%) występowały zawroty głowy, które uległy zmniejszeniu 
po zastosowanym leczeniu operacyjnym. 

Większość chorych (74,6%) w wywiadzie podawała nawracające 
ostre zapalenia ucha środkowego, pojawiające się od dzieciństwa. 
Jedynie 5 chorych (6,3%) miało wykonaną adenotomię, żaden nie 
miał rozszczepu podniebienia, co jest istotnym czynnikiem ryzy-
ka PZUŚ. U 4 chorych (5%) wskazaniem do operacji było uszno-
pochodne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. 

Przedoperacyjna perforacja błony bębenkowej występowała u 77 cho- 
rych (97,5%), jednak w odległej kontroli jej obecność stwierdzono 
u 17 pacjentów (21,5%). U 25 badanych (31,6%) występowały kie-
szonki retrakcyjne w odległej kontroli. Wyciek z ucha operowa-
nego pojawiał się u 13 chorych (16,5%), średnio 3 lata po zabiegu. 

Przeprowadzono 79 operacji otochirurgicznych. Zabieg ograni-
czony do jamy bębenkowej wykonano u 38 pacjentów. U pozosta-
łych (41 chorych) wymagał poszerzenia o inne przestrzenie ucha 
środkowego (Ryc. 1.).

U 52 chorych (66%) nie obserwowano patologicznych zmian w obrę-
bie przestrzeni ucha środkowego, natomiast u pozostałych 27 (34%) 
usuwano masy perlaka lub zmiany o charakterze ziarniny zapalnej.

Przy rekonstrukcji błony bębenkowej używano ochrzęstnej i/lub 
powięzi z mięśnia skroniowego (Ryc. 2.).

W analizie skupiono się przede wszystkim na odległych wynikach 
badań słuchu.

Pacjentów podzielono na grupy w zależności od wykonanej 
tympanoplastyki:

• Zabieg 1. (n = 19): 
Austin-Kartush A [M+ I-S+] / Tympanoplastyka typu II;

• Zabieg 2. (n = 13): 
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przewodnictwo powietrzne na każdej częstotliwości w porównaniu 
do zabiegu 3. Średnio dla zabiegu 3. wynosiła 46,7 dB, a dla zabiegu 
4. – 69,1 dB przy p = 0,022.

W odległej kontroli średnia rezerwa ślimakowa po zabiegu 1. jest 
istotnie statystycznie mniejsza niż po zabiegu 2. i 4. (Tab. III.).

W dalszej części badania porównywano wczesne i odległe wyniki 
leczenia, oceniając ich zmianę w czasie (Tab. IV.).

Średnie przewodnictwo kostne przed zabiegami wynosiło 31,8 dB, 
SD – 16,3; nie różniło się istotnie (p = 0,355) po 6 miesiącach od 
zabiegu (32,8 dB, SD 17,3), natomiast istotnie się powiększyło 
(p < 0,001) w odległej 10-letniej kontroli, wynosząc 43,4 dB, SD – 23. 
Średnie przewodnictwo powietrzne przed zabiegiem to 57,6 dB, 
SD – 18,2; istotnie poprawiło się we wczesnej kontroli, wynosząc 
50,5 dB, SD – 19,5 przy p < 0,001. W odległej kontroli ponownie 
uległo powiększeniu do wartości 61,3 dB, SD – 22,9 i istotnie róż-
niło się od wczesnego okresu pooperacyjnego (p < 0,001). Rezerwa 
ślimakowa przed zabiegiem wynosiła średnio 26,4 dB, SD – 12,4; 
uległa istotnemu (p < 0,001) zmniejszeniu w okresie pooperacyj-
nym, wynosząc 17,6 dB, SD – 11,4. Poziom rezerwy ślimakowej 
utrzymywał się na podobnym poziomie w odległej kontroli. 

W dalszej ocenie analizowano, czy patologiczne masy w obrębie 
ucha środkowego mają wpływ na wyniki audiometryczne. Nie za-
obserwowano istotnie gorszych wyników ani w przewodnictwie 
kostnym, ani powietrznym, ani w poziomie rezerwy ślimakowej 
u pacjentów z perlakiem i/lub ziarniną w porównaniu do chorych 
bez zmienionej chorobowo śluzówki ucha środkowego w odległej 
obserwacji. Nie zaobserwowano przewagi użytego materiału do 
rekonstrukcji błony bębenkowej. Zarówno powięź mięśnia skro-
niowego, jak i ochrzęstna, dawały porównywane wyniki badań 
słuchu w przeprowadzonym badaniu. 

W kolejnej części badania porównano wpływ reoperacji na wy-
niki słuchu. 22 chorych (27,8 %) wymagało reoperacji. Liczba po-
nownych zabiegów wahała się od 1 do 5 u pojedynczego pacjenta. 
Średnie przewodnictwo kostne w grupie bez reoperacji i w grupie 
reoperowanej nie różniło się statystycznie. Natomiast przewod-
nictwo powietrzne było istotnie statystycznie gorsze w grupie re-
operowanej i wynosiło 70,8 dB w porównaniu do 55,6 dB w grupie 
bez reoperacji; p = 0,015. W związku z tym, rezerwa ślimakowa 
była istotnie większa w grupie reoperowanej (p = 0,014) (Tab. V.).

DYSKUSJA

W zabiegach otochirurgicznych, poza usunięciem zmian choro-
bowych, przywróceniem prawidłowej wentylacji ucha środkowe-
go, istotne jest również uzyskanie jak najlepszego słuchu na uchu 
operowanym. Rozwój nowych technik operacyjnych oraz coraz 
bardziej nowoczesny sprzęt pozwalają na uzyskanie lepszych wy-
ników czynnościowych. 

W zabiegu 1. (tympanoplastyka typu II), gdzie były pozostawione 
co najmniej 2 elementy kostne, zabiegu 2. (tympanoplastyka typu II 
z użyciem PORP) oraz zabiegu 4. (tympanoplastyka typu III) 

kostnym czy w rezerwie ślimakowej. Natomiast w odległej kon-
troli po zabiegu zaobserwowano istotną różnicę w przewodnic-
twie kostnym dla częstotliwości 2000 Hz pomiędzy zabiegiem 
3. (tympanoplastyka typu I), wynoszącą 35,8 dB, a zabiegiem 4. 
(tympanoplastyka typu III), wynoszącą 55,9 dB przy p = 0,036. Do-
datkowo dla zabiegu 4. stwierdzono istotnie statystyczne gorsze 

Tab. I.  Porównanie audiogramów wykonanych przed i w odległej kontroli po 
zabiegach: 1. (tympanoplastyka typu II), 2. [tympanoplastyka typu II (z użyciem 
PORP)] oraz 4. (tympanoplastyka typu III). SD – odchylenie standardowe.

ZABIEG ŚREDNIE PRZEWODNICTWO 
DLA CZĘSTOTLIWOŚCI: 
500, 1000, 2000 HZ

BADANIE  AUDIOGRAM TEST 
WILCOXONA

ŚREDNIA SD

Nr 1
(n = 19)

kostne
przed 30,0 12,0

p = 0,002
po 42,8 23,3

powietrzne
przed 56,3 18,1

p = 0,396
po 58,5 25,4

Rezerwa ślimakowa
przed 27,9 8,4

p = 0,007
po 15,7 14,5

Nr 2
(n = 13)

kostne
przed 31,9 7,6

p = 0,005
po 41,3 10,2

powietrzne
przed 62,8 15,5

p = 0,889
po 62,8 16,3

Rezerwa ślimakowa
przed 30,9 16,4

p = 0,05
po 21,5 12,5

Nr 4
(n = 27)

kostne
przed 36,5 23,7

p = 0,003
po 49,1 27,0

powietrzne
przed 61,2 22,9

p = 0,048
po 69,1 25,5

Rezerwa ślimakowa
przed 27,7 13,1

p = 0,025
po 19,9 13,8

Tab. II.  Porównanie audiogramów wykonanych przed i w odległej kontroli 
po zabiegu 3. (tympanoplastyka typu I). SD – odchylenie standardowe.

ZABIEG ŚREDNIE 
PRZEWODNICTWO 
DLA CZĘSTOTLIWOŚCI: 
500, 1000, 2000 HZ

BADANIE  AUDIOGRAM TEST WILCOXONA

ŚREDNIA SD

Nr 3
(n = 20)

Kostne przed 32,1 15,8 p = 0,370

po 34,3 18,8

Powietrzne przed 50,7 19,9 p = 0,059

po 46,7 25,5

Rezerwa 
ślimakowa

przed 19,1 10,9 p < 0,001

po 7,8 8,7

Tab. III.  Średnia rezerwa ślimakowa w odległej kontroli pooperacyjnej w zależności 
od przeprowadzonego zabiegu. N – liczba pacjentów.

ZABIEG N ŚREDNIA REZERWA 
DLA CZĘSTOTLIWOŚCI:  

500, 1000 I 2000 HZ

ANOVA 
KRUSKAL-WALLIS

TEST 
WIELOKROTNYCH 
PORÓWNAŃ

ŚREDNIA ODCHYLENIE

1 19 15,7 14,5 2#3 p = 0,019

2 13 21,5 12,5 p = 0,008

3 20 7,8 8,7 3#4 p = 0,021

4 27 19,9 13,8
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stanu zapalnego na ucho wewnętrzne był niewielki, a poprawa 
słuchu wyrażona pooperacyjnym zmniejszeniem rezerwy ślima-
kowej była największa i stabilna w czasie. Zachowany łańcuch 
kosteczek słuchowych, a przede wszystkim brak aktywnego sta-
nu zapalnego, wpływa na zachowanie prawidłowej funkcji ucha 
wewnętrznego. Umożliwia utrzymanie fizjologicznego wzmoc-
nienia dźwięku zapewnianego przez dźwignię jaka tworzy układ 
łańcucha kosteczek słuchowych. 

Zaobserwowano brak istotnie statystycznych różnic w audiogra-
mach przedoperacyjnych w przewodnictwie kostnym, powietrz-
nym oraz rezerwie ślimakowej. Średnio po 10 latach obserwacji 
istotnie statystycznie pogorszeniu ulega przewodnictwo kostne 
dla 2000 Hz dla zabiegu 4., w którym mamy najbardziej uszkodzo-
ny element przewodzący w porównaniu z zabiegiem 3., gdzie jest 
on całkowicie zachowany. 2000 Hz to częstotliwość rezonansowa 
łańcucha kosteczek i dla samej myringoplastyki widoczne jest jej 
przywrócenie. Różnica wynika również z: rozległości zabiegu, ak-
tywnego procesu zapalnego, mającego wpływ na ucho wewnętrz-
ne, który ma miejsce w najbardziej zaawansowanych miejscowo 
przewlekłych stanach zapalnych ucha środkowego [9]. Pareschi 
i wsp. w dłuższej obserwacji po zabiegach w przebiegu przewle-
kłego perlakowego zapalenia ucha środkowego zauważyli pogor-
szenie słuchu. Po początkowej poprawie w 6-miesięcznej kontroli, 
jeżeli w czasie operacji było zachowane strzemiączko, następowało 
pogorszenie w audiometrii tonalnej. Przy braku strzemiączka nie 
było istotnej różnicy w audiogramie po 6 miesiącach i po 10 latach 
[10, 11]. W naszej analizie nie zaobserwowano gorszych wyników 
audiometrii z zależności od patologicznej tkanki w obrębie ucha 
środkowego, a jedynie od zniszczeń w obrębie łańcucha kosteczek 
słuchowych i zastosowanej rekonstrukcji. Jednak zachowanie strze-
mienia jest istotnym czynnikiem rokowniczym poprawy słuchu. 

obserwowano w dłuższej kontroli pogorszenie przewodnictwa 
kostnego dla wszystkich częstotliwości. Wynika to z negatywne-
go wpływu toksycznych czynników stanu zapalnego na ucho we-
wnętrzne, możliwego wpływu hałasu na narząd Cortiego podczas 
znoszenia kości skroniowej oraz wpływu zaburzonego przewodnic-
twa powietrznego na ucho wewnętrzne. Wielu autorów zauważy-
ło, że chirurgiczne leczenie niedosłuchu przewodzeniowego może 
skutkować uszkodzeniem ucha wewnętrznego w wyniku manipu-
lacji strzemieniem oraz uszkodzenia w wyniku hałasu emitowane-
go przez wiertarkę [2–4]. Zdarzają się rzadkie przypadki całkowi-
tej głuchoty w przebiegu operacji otochirurgicznej, szacowane na 
od 0,2 % do 1% przypadków [4, 5]. W naszym badaniu głuchota 
śródoperacyjna wynosiła około 1%. 

Edfeldt i wsp. uważają, że jedynymi czynnikami pogarszający ro-
kowanie słuchu pooperacyjnego jest reoperacja oraz uszkodzenie 
strzemienia wymagające użycia całkowitej protezy kosteczek słu-
chowych (TORP) [6]. Potwierdza to również nasz pogląd. 

W dłuższej obserwacji w wyniku postępującego w przebiegu cho-
roby oraz upływu lat pogorszenia przewodnictwa kostnego, a więc 
uszkodzenia ucha wewnętrznego, obserwuje się zmniejszenie re-
zerwy ślimakowej przy nieznacznie zmienionym przewodnictwie 
powietrznym. Wielu badaczy uważa, że najważniejszymi czynni-
kami wpływającymi na długoterminowy efekt ossikuloplastyki jest 
przetrwała choroba ucha środkowego, taka jak: perlak, atelektazje 
oraz dysfunkcja trąbki słuchowej. Wyżej wymienione czynniki 
niejednokrotnie są wskazaniami do reoperacji i w konsekwencji 
gorszych wyników słuchowych [7, 8].

W zabiegu 3., gdzie wykonano jedynie myringoplastykę przy za-
chowanym łańcuchu kosteczek słuchowych, negatywny wpływ 

Tab. IV.  Porównanie wczesnych i odległych wyników leczenia otochirurgicznego u pacjentów z przewlekłym zalaniem ucha środkowego. SD – odchylenie standardowe.

PRZEWODNICTWO CZĘSTOTLIWOŚĆ BADANIE ŚREDNIA SD ANOVA FRIEDMANA 0–10 L 6 M-10 L 0–6 M

kostne Średnia (500, 1000 
i 2000 Hz)

przed 31,8 16,3

p < 0,001 p < 0,001 p < 0,001 p = 0,3556 m-cy po 32,8 17,3

10 lat po 43,4 23,0

powietrzne Średnia (500, 1000 
i 2000 Hz)

przed. 57,6 18,2

p < 0,001 p = 0,334 p < 0,001 p < 0,0016 m-cy po 50,5 19,5

10 lat po 61,3 22,9

Rezerwa ślimakowa (średnia)

przed. 26,4 12,4

p < 0,001 p < 0,001 p = 0,385 p < 0,0016 m-cy po 17,6 11,4

10 lat po 15,9 12,9

Tab. V.  Porównanie wpływu reoperacji na wyniki audiogramu w odległej kontroli. SD – odchylenie standardowe; N – liczba pacjentów.

PRZEWODNICTWO CZĘSTOTLIWOŚĆ REOPERACJE N AUDIOGRAM TEST WILCOXONA

ŚREDNIA SD

kostne Średnia dla: 
500, 1000 i 2000 Hz

bez reoperacji 57 40,6 21,1
p = 0,212

reoperacja/e 22 47,8 25,2

powietrzne Średnia dla: 
500, 1000 i 2000 Hz

bez reoperacji 57 55,6 24,6
p = 0,015

reoperacja/e 22 70,8 24,4

rezerwa ślimakowa (średnia)
bez reoperacji 57 13,4 11,6

p = 0,014
reoperacja/e 22 23,0 15,6
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elementu kostnego gwarantuje mniejszą i stabilną w czasie  
rezerwę słuchową.

WNIOSKI

1.  Całkowicie zachowany łańcuch kosteczek słuchowych przy brak 
aktywnego PZUŚ najlepiej rokuje na stabilną w latach poprawę 
słuchu z zachowaną prawidłową funkcją ucha wewnętrznego;

2.  Reoperacja pogarsza odległe wyniki badania słuchu w porów-
naniu do operacji wykonanej po raz pierwszy;

3.  W dłuższej obserwacji, w wyniku postępującego w przebiegu 
choroby pogorszenia przewodnictwa kostnego, obserwuje się 
zmniejszenie rezerwy ślimakowej przy nieznacznie zmienionym 
przewodnictwie powietrznym;

4.  Nie zaobserwowano gorszego rokowania co do poprawy słuchu 
w przypadku perlaka i/lub ziarniny w obrębie ucha środkowego 
w porównaniu z prawidłową śluzówką. 

Wg innych doniesień, najważniejszym czynnikiem pooperacyjnej 
poprawy słuchu poza strzemieniem jest obecność rękojeści mło-
teczka [12]. Nasze wyniki to potwierdzają.

Niekorzystnym prognostycznie czynnikiem pooperacyjnej popra-
wy słuchu jest każda następna interwencja chirurgiczna. Najczęst-
szymi przyczynami reoperacji są wznowa lub przetrwały perlak. W 
literaturze wznowę perlaka szacuje się między 2% a 18% [10, 13, 14]. 
W naszym badaniu nawrotowość perlaka wynosiła 15%. Wzno-
wę można traktować dwojako: jako niepełne usunięcie przy 1. 
zabiegu lub wytworzenie nowego perlaka z kieszonki retrakcyj-
nej [10]. Kolejnymi czynnikami ryzyka są: zły stan błony śluzo-
wej ucha środkowego, wiek chorego, brak poprawy słuchu po 
poprzednich operacjach [6, 10, 15, 16]. 

Średnia rezerwa ślimakowa po zabiegu ulega największemu 
zamknięciu przy zabiegu 3. (myringoplastyka) i wynosi 7,8 
dB; jest istotnie statystycznie mniejsza od zabiegu 2. – 21,5 dB 
i 4. – 19,9 dB. Po zabiegu 1. rezerwa wynosi 15,7 dB. Na podsta-
wie tego można wnioskować, że całkowicie zachowany łańcuch 
kosteczek słuchowych lub jedynie z uszkodzeniem jednego 
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