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StreSzczenie:    Wstęp: Celem pracy była analiza i przegląd podawanych w piśmiennictwie czynników wpływających na wyniki odległe opera-
cji tympanoplastycznych na podstawie materiału Kliniki otolaryngologii i onkologii Laryngologicznej CM UMK w Bydgoszczy. 

  Materiał i metoda: Materiał zebrano wśród pacjentów leczonych z powodu przewlekłego zapalenia ucha środkowe-
go w Klinice otolaryngologii i onkologii Laryngologicznej Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w 
Bydgoszczy w latach 2004-2009. Łącznie wykonano 98 operacji tympanoplastycznych. Czas, jaki upłynął od zabiegu 
do momentu badania wynosił od 3 do 7 lat, średnio 5,43 lat. Wykonane operacje tympanoplastyczne podzielono we-
dług klasyfikacji Tosa. W ocenie wyników czynnościowych posłużono się badaniem audiometrii tonalnej, obliczając 
średnią rezerwę ślimakową z czterech częstotliwości (500, 1000, 2000, 3000 Hz), według wytycznych AAo-HNS z 1995 
roku [2,3]. Parametr ten porównano między grupami wydzielonymi pod kątem czynników mogących potencjalnie mieć 
wpływ na wynik leczenia. Wśród czynników tych wzięto pod uwagę: drożność trąbki słuchowej, lokalizację i wielkość 
ubytku błony bębenkowej, uszkodzenie kosteczek słuchowych, stopień upowietrznienia wyrostka sutkowatego, ilość 
wykonanych operacji, obecność ziarniny lub perlaka, stan drugiego ucha, palenie papierosów, wykonanie mastoidekto-
mii, zniesienie tylnej ściany przewodu słuchowego zewnętrznego. Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej. 

  Wyniki: Najważniejszym czynnikiem wpływającym na odległe wyniki po operacjach tympanoplastycznych (poza 
wyciekiem z ucha) jest stan kosteczek słuchowych, w szczególności młoteczka i strzemiączka. Prawidłowo przepro-
wadzony zabieg gwarantuje dobre efekty słuchowe niezależnie od występowania perlaka i ziarniny, jak również w 
przypadku reoperacji. dla wszystkich typów tympanoplastyk lokalizacja ani wielkość ubytku błony bębenkowej nie 
wpływają na wyniki leczenia w obserwacji długoterminowej.

SłoWa kluczoWe:   tympanoplastyka, przewlekłe zapalenie ucha środkowego, mastoidektomia, zniesienie tylnej ściany przewodu słu-
chowego zewnętrznego

abStract:   objective: The aim of the study was to evaluate risk factors influencing the results of tympanoplasties on the base 
of material taken from the department of otolaryngology and Laryngological oncology Collegium Medicum of the 
Nicolaus Copernicus University in Bydgoszcz between 2004-2009. in this period, 98 operations were performed. The 
time from operations to hearing examination was 3 to 7 years, mean 5,43. Tympanoplastic operations were divided ac-
cording to Tos classification. Measuring hearing results, tonal audiometry was done and mean air bone gap on four 
frequencies was assessed (500, 1000, 2000, 3000 Hz), according to AAo-HNS guidelines (1995). This parameter was 
compared between groups separated according to risk factors, that could potentially affect the results. Those risk fac-
tors were: disfunction of the Eustachian tube, location and size of the perforation of the tympanic membrane, dam-
age of the ossicles, the state of the mastoid process, the number of operations, the presence of the cholesteatoma or 
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WStęp

Operacje poprawiające słuch nadal stanowią ogromne wyzwanie 
dla otochirurgów. Do najczęściej wymienianych w literaturze 
czynników ryzyka, które wpływają na rezultaty leczenia opera-
cyjnego, na pierwszym miejscu znajduje się stopień destrukcji 
kosteczek słuchowych. W świetle sprzecznych doniesień nie-
jasny pozostaje wpływ wykonania mastoidektomii, i zniesienia 
tylnej ściany przewodu słuchowego zewnętrznego, na gorsze 
wyniki słuchu po operacji. Rozważana była także drożność 
trąbki słuchowej jako elementu pogarszającego rokowanie, ale 
w tej kwestii wśród badaczy również nie ma jednomyślności. 
Analizowano także cechy ubytku błony bębenkowej, takie jak 
wielkość i lokalizacja perforacji. Wiele prac dotyczy wyników 
po leczeniu operacyjnym uszu z perlakiem lub ziarniną, które 
to schorzenia same w sobie mogą być niekorzystnymi czynni-
kami rokowniczymi. O ile metoda badania słuchu w celu jego 
oceny pooperacyjnej została ujednolicona (wytyczne AAO-
-HNS z 1995 roku), to porównanie wyników między ośrodkami 
jest utrudnione ze względu na niejednorodne grupy chorych i 
różny czas ich obserwacji. Kryteria kwalifikujące do grupy ba-
danej różnią się w zależności od ośrodka, czy nawet samego 
badania, do tego stopnia, że trudno znaleźć dwa analogiczne 
opracowania. Związane jest to z faktem, że dany zabieg można 
rozmaicie klasyfikować, np. pod kątem rekonstrukcji (TORP vs 
PORP) lub resekcji (canal wall-down vs canal wall-up).

W przekonaniu autorów czynnikami pogarszającymi roko-
wanie są: wyciek z ucha, obrzęk błony śluzowej oraz aktywny 
stan zapalny, czyli objawy zaostrzenia przewlekłego zapale-
nia ucha środkowego. W związku z tym chorzy z wyciekiem 
z ucha byli czasowo wykluczeni z grupy zakwalifikowanej do 
operacji i wstępnie leczeni zachowawczo. W piśmiennictwie 
zdania na ten temat są podzielone. Starsze publikacje zdecy-
dowanie kwalifikują wyciek z ucha jako czynnik pogarszający 
wyniki słuchu po leczeniu operacyjnym. W najnowszych do-
niesieniach natomiast pojawiają się opinie o braku wpływu wet 
ear na wyniki tympanoplastyk.

Pozostałe czynniki ryzyka objęto analizą statystyczną z podziałem 
według zakresu techniki resekcyjnej (wykonanie mastoidektomii 

lub brak jej wykonania, canal wall-up lub canal wall-down) oraz 
rekonstrukcyjnej (typ tympanoplastyki wg klasyfikacji Tosa).

tab. i.  Analiza czynników ryzyka dla poszczególnych typów tympanoplastyk.

tyMpano
plaStyka
typu 1

tyMpano
plaStyka
typu 2

tyMpano
plaStyka
typu 3

tyMpano
plaStyka
typu 4

drożność trąbki 
słuchowej – drożna vs 
niedrożna

 p=0.6472 p=0.8351 p=0.5476 p=0.4000

Ubytek błony bęben-
kowej – brzeżny vs 
centralny

p =0.0675 p=0.7088

Ubytek błony bębenko-
wej – w części napiętej 
vs w części wiotkiej

 p=0.6634 p=0.9759 p=0.8000

Lokalizacja ubytku – 
przednia vs tylna vs 
tylno-górna

 p=0.0608 p=0.2474 p=0.5714

Ubytek błony 
bębenkowej – mały 
(<50%powierzchni 
błony) vs średni (=50%) 
vs duży (>50%)

p =0.3720 p=0.0482  p =0.7390

operacja – pierwsza vs 
kolejna

p =0.5498 p=0.9684 p=0.9046 p=0.5333

Perlak vs brak perlaka p=0.5476 p=0.4711 p=0.0625  p=0.2667

Ziarnina vs brak 
ziarniny

p=0.4663 p=0.1398 p=1.0000 p=0.5333

Wyrostek sutkowaty – 
zbity vs powietrzny

p=0.0159 p=0.7094

Stan drugiego ucha – 
przewlekłe zapalenie vs 
zdrowe

p=0.9180 p=0.7070 p=0.5476 p=1.0000

Palenie vs niepalenie  p=0.7311 p=0.2813 p=0.5556

Mastoidektomia vs bez 
mastoidektomii

p=1.000

Zniesienie tylnej ściany 
przewodu słuchowego 
zewnętrznego vs brak 
zniesienia

p=0.940

granulating tissue, chronic otitis media in the opposite ear, smoking cigarettes, mastoidectomy, canal wall down tech-
nique. The results were analyzed using statistical test. 

  results: The most important risk factor affecting treatment results (besides discharge from the ear) is damage of the 
ossicles, especially the malleus and stapes. A properly performed operation ensures good hearing results irrespec-
tively of the presence of cholesteatoma or granulating tissue, and also in case of reoperation. For all types of tympa-
noplasties neither the location, nor the size of perforation influence the hearing results in long-term observation.

keyWorDS:  tympanoplasty, chronic otitis media, mastoidectomy, canal wall up, canal wall down
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Wyniki

Wyniki badań audiometrii tonalnej zostały podzielone na gru-
py w zależności od rodzaju przeprowadzonej operacji według 
klasyfikacji Tosa oraz od obecności badanego czynnika ryzyka.

W tabeli 1 przedstawiono wartość współczynnika istotności 
statystycznej p dla każdego z wyżej wymienionych czynników 
ryzyka, porównując średnią rezerwę ślimakową przed i po ope-
racji z podziałem na typ tympanoplastyki wg Tosa.

W tabeli 2 przedstawiono wartości współczynnika p, porów-
nując średnią rezerwę ślimakową przed i po operacji w przy-
padku uszkodzenia poszczególnych kosteczek słuchowych w 
odniesieniu do braku uszkodzenia. 

DySkuSja

Czynniki rokownicze wpływające na rezerwę ślimakową po 
operacjach tympanoplastycznych zostały określone za pomocą 
licznych systemów klasyfikacyjnych. Klasyfikacja Belucciego 
[4] obejmuje podział na cztery grupy. Podział ten oparty jest 
na stwierdzeniu obecności wycieku z ucha i wad rozwojowych 
twarzoczaszki z dobrym lub złym efektem leczenia operacyj-
nego. Black [5] dzieli czynniki prognostyczne na: chirurgiczne, 
protetyczne, infekcyjne, tkankowe i związane z trąbką słucho-
wą. Austin [6] bazuje na stanie łańcucha kosteczek słuchowych 
(obecność lub brak rękojeści młoteczka i/lub suprastruktury 
strzemiączka), jako najważniejszym czynniku determinującym 
sukces operacyjny. System Kartousha [7] stanowi kompilację 
czynników z powyższych klasyfikacji. Z kolei Dornhoffer [8] 
opracował własny sposób oceny czynników ryzyka, wśród któ-
rych wyróżnił jako znaczące: wyciek z ucha, obecność zrostów 
w uchu środkowym, brak rękojeści młoteczka, wykonanie ma-
stoidektomii, zniesienie tylnej ściany przewodu słuchowego 
zewnętrznego i reoperację [4, 5, 6, 7, 8].

W materiale Kliniki Otolaryngologii CM UMK w Bydgoszczy 
zostały wzięte pod uwagę najczęściej analizowane w literatu-
rze czynniki.

W niniejszej pracy nie oceniano wpływu obecności wycieku 
z ucha i obrzęku błony śluzowej ucha środkowego na wyniki 
operacyjne. Zgodnie z przekonaniem autorów operowanie ucha 
podczas zaostrzenia stanu zapalnego zmniejsza odsetek wgoje-
nia przeszczepu [4, 5, 9–15]. Kwalifikacja do zabiegu obejmo-
wała więc jedynie chorych bez wykładników zaostrzenia. W 
przypadku ich obecności odraczano zabieg, wykonywano po-
siew i włączano miejscową antybiotykoterapię celowaną, pro-
wadzoną do czasu ustąpienia czynnego zakażenia. Najnowsze 

cel pracy

Celem pracy była analiza i przegląd podawanych w piśmiennic-
twie czynników wpływających na wyniki odległe operacji tym-
panoplastycznych w odniesieniu do materiału Kliniki Otolaryn-
gologii i Onkologii Laryngologicznej CM UMK w Bydgoszczy. 

Materiał i MetoDy

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. 

Na przeprowadzenie badań uzyskano zgodę Komisji Bioetycznej 
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uni-
wersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu o numerze: KB 588/2011.

Analizą objęto wyselekcjonowaną grupę 86 pacjentów, pod-
danych kontrolnym badaniom audiometrii tonalnej (46 kobiet 
i 40 mężczyzn). Średnia wieku badanych wynosiła 40,5 lat (w 
przedziale 18–72 lata). Łącznie wykonano 98 operacji tym-
panoplastycznych (6 chorych miało operowane ucho prawe i 
lewe). Czas, jaki upłynął od zabiegu do momentu badania wy-
nosił od 3 do 7 lat (średnio 5,43 lat). Pacjenci operowani byli 
przez dwóch doświadczonych otochirurgów. Wykonane ope-
racje tympanoplastyczne podzielono wg klasyfikacji Tosa [1]. 
W ocenie wyników czynnościowych posłużono się badaniem 
audiometrii tonalnej, obliczając średnią rezerwę ślimakową z 
czterech częstotliwości (500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, 3000 Hz), 
według wytycznych AAO-HNS z 1995 roku [2, 3]. Parametr ten 
porównano między grupami wydzielonymi pod kątem czyn-
ników mogących potencjalnie mieć wpływ na wynik leczenia. 
Wśród czynników tych wzięto pod uwagę: drożność trąbki 
słuchowej, lokalizację i wielkość ubytku błony bębenkowej, 
uszkodzenie kosteczek słuchowych, stopień upowietrznienia 
wyrostka sutkowatego, ilość wykonanych operacji, obecność 
ziarniny lub perlaka, wykonanie mastoidektomii, zniesienie 
tylnej ściany przewodu słuchowego zewnętrznego, stan dru-
giego ucha, palenie papierosów. Uzyskane wyniki poddano 
analizie statystycznej.

tab. ii.  Analiza uszkodzenia kosteczek dla wszystkich typów tympanoplastyk.

koSteczki SłuchoWe 
– zachoWane vS uSzkoDzone

Wartość p

Młoteczek p=0.0057

Kowadełko P=0.0753

Strzemiączko p=0.0512
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zależności od lokalizacji potencjalnie może dawać różne wyniki 
[14, 22]. W wykonanej analizie porównano ubytki w kwadran-
tach przednich, tylnych, tylno-górnych oraz tych, które obej-
mują – lub nie obejmują – obszar pierścienia ścięgnistego. W 
niniejszej pracy nie stwierdzono zależności między lokaliza-
cją ubytku a wielkością rezerwy ślimakowej w obserwacji od-
ległej, co pokrywa się z doniesieniami w piśmiennictwie [27].

Dokonano również analizy ubytków w części wiotkiej oraz na-
piętej błony bębenkowej. Ubytek błony bębenkowej w części 
wiotkiej występuje w przewlekłym zapaleniu ucha środkowe-
go, określanego czasem w piśmiennictwie jako attyko-antralne. 
Takie zapalenie wiąże się zwykle z obecnością perlaka w epi-
tympanum, który powstaje na podłożu kieszonki retrakcyjnej. 
Obecność perlaka – według niektórych autorów – rokuje gorzej 
zarówno pod względem wyników czynnościowych, czyli uzy-
skanej rezerwy ślimakowej, jak i strukturalnych, mierzonych 
odsetkiem wgojenia przeszczepu. Ubytek w części napiętej 
natomiast występuje w przewlekłym zapaleniu ucha środko-
wego o typie tubo-tympanalnym i zwykle nie wiąże się ani z 
ryzykiem współistnienia innych patologii, ani też z gorszymi 
wynikami operacyjnymi. W materiale własnym dla tympano-
plastyk typu 1, 2 oraz 3 nie odnotowano istotnej statystycz-
nie różnicy między wynikami średniej rezerwy ślimakowej u 
chorych z ubytkiem błony bębenkowej w części napiętej oraz 
wiotkiej w obserwacji długoterminowej.

Oceniając wielkość ubytku błony bębenkowej dla tympanopla-
styki typu 1, 3 oraz 4, stwierdzono, że nie ma ona znaczenia dla 
efektu słuchowego po leczeniu operacyjnym, co znajduje po-
twierdzenie w literaturze [20, 25]. Jedynie dla tympanoplastyki 
typu 2 duży ubytek w błonie bębenkowej korelował z gorszymi 
wynikami średniej rezerwy ślimakowej. Fakt ten może wynikać 
ze zróżnicowania w obrębie tego typu zabiegu na dwie pod-
grupy: canal wall-up oraz canal wall-down, w zależności od 
zachowania lub zniesienia tylnej ściany przewodu słuchowego 
zewnętrznego. Technika wall-down stosowana jest w przypad-
ku stwierdzenia dodatkowej patologii w uchu środkowym lub 
w wyrostku sutkowatym (perlak, ziarnina). Większemu ubyt-
kowi błony towarzyszy większa destrukcja w obrębie struktur 
ucha środkowego i konieczność rozszerzenia procedur resek-
cyjnych. Kombinacja powyższych czynników może wpływać 
na zwiększenie średniej rezerwy ślimakowej po operacji, cho-
ciaż według piśmiennictwa, analizując oddzielnie podgrupy 
wall-up oraz wall-down, wielkość ubytku nie ma znaczenia. 
Część prac przedstawia gorsze wyniki po leczeniu operacyj-
nym dla subtotalnych perforacji, lecz grupa badana obejmu-
je w tym przypadku wszystkie typy tympanoplastyk, co może 
mieć wpływ na uzyskaną istotność statystyczną [9]. Ponadto 
prezentowane w artykułach wyniki dotyczą krótkiego czasu 
obserwacji (1 rok) [8, 9].

doniesienia na ten temat świadczą o braku wpływu wycieku na 
wgojenie przeszczepu [60, 61, 62].

Drożność trąbki słuchowej jest kluczowym elementem prawi-
dłowej powietrzności przestrzeni ucha środkowego, zarówno 
w dzieciństwie, jak i w wieku dojrzałym. Przerośnięte wyrośla 
adenoidalne u dzieci powodują występowanie przewlekłego 
podciśnienia w uchu środkowym, co z kolei skutkuje zmniej-
szeniem pneumatyzacji wyrostka sutkowatego, pojawieniem 
się wysięku o właściwościach destrukcyjnych wobec tkanki 
kostnej oraz błony bębenkowej i ostatecznie do jej perfora-
cji [16–18]. Jeśli medializacja i zniszczenie błony bębenkowej 
dotyczą w większym stopniu części wiotkiej, to gromadzące 
się masy złuszczonego naskórka w kieszonce retrakcyjnej epi-
tympanum mogą przekształcić się w perlaka [17]. W piśmien-
nictwie podkreślana jest ogromna rola nieprawidłowej wenty-
lacji ucha środkowego nie tylko w patogenezie przewlekłego 
zapalenia ucha środkowego, ale również w okresie zdrowienia 
po operacji jako element utrudniający prawidłowe wgojenie 
przeszczepu. Uniknięcie medializacji neotympanum oraz re-
perforacji przekłada się na dobre i bardzo dobre wyniki słu-
chowe i zmniejszenie rezerwy ślimakowej [5, 8, 19–22]. Jednak 
niektórzy autorzy donoszą o braku wpływu niedrożnej lub sła-
bo drożnej trąbki słuchowej na pooperacyjna rezerwę ślima-
kową, przede wszystkim w kontekście braku wiarygodności i 
odzwierciedlenia rzeczywistego stanu funkcjonalnego trąbki 
przez stosowane testy [9, 23–25]. W badanym materiale rów-
nież nie stwierdzono tego typu zależności.

Palenie tytoniu może mieć potencjalnie dwojaki wpływ na go-
jenie ucha środkowego po operacji. Pierwszy mechanizm zwią-
zany jest z zaburzeniem drożności trąbki słuchowej  na skutek 
przewlekłego nieżytu i obrzęku błony śluzowej jam nosa oraz 
nosogardła spowodowanego dymem tytoniowym. Ponadto 
wieloletni nikotynizm powoduje miażdżycę naczyń krwiono-
śnych, co z kolei skutkuje niedokrwieniem i niedotlenieniem 
gojących się tkanek, a zatem utrudnia wgojenie przeszczepu, 
rewaskularyzację fragmentów tkanek użytych do tympanopla-
styki, opóźnia gojenia tkanek okolicy zamałżowinowej i potę-
guje skłonność do zakażeń [26]. Jednak w badanym materiale 
nie stwierdzono pogorszenia odległych wyników słuchowych 
dla poszczególnych typów tympanoplastyk u palaczy w porów-
naniu z grupą niepalących pacjentów, co znajduje potwierdze-
nie w doniesieniach w piśmiennictwie [27].

Lokalizacja ubytku błony bębenkowej nie wpływa na wielkość 
rezerwy ślimakowej, jeśli bierzemy pod uwagę kwadranty przed-
nie lub tylne części napiętej błony bębenkowej [28]. Natomiast 
w przypadku uszkodzenia centralnego obszaru błony niedo-
słuch przewodzeniowy jest większy niż w przypadku perforacji 
regionów brzeżnych. Zatem odtworzenie błony bębenkowej w 
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Najważniejszym, a według niektórych autorów jedynym, czyn-
nikiem wpływającym na wyniki po operacjach tympanopla-
stycznych jest stan kosteczek słuchowych [5, 6, 8, 9, 15, 36]. 
W badanym materiale największy wpływ na średnią rezerwę 
ślimakową w obserwacji długoterminowej miało uszkodze-
nie młoteczka. Ponadto lepsze wyniki uzyskano dla grupy z 
zachowaną suprastrukturą strzemiączka, a nie w grupie z jej 
uszkodzeniem, jednak w tym przypadku nie uzyskano istot-
ności statystycznej (p = 0,0512). Uzyskane wyniki są zgodne z 
doniesieniami w piśmiennictwie. Wielu autorów wskazuje, że 
dla wyników leczenia większe znaczenie ma obecność w peł-
ni zachowanego młoteczka niż strzemiączka [8, 37, 38], a na-
wet, że na wyniki pooperacyjne nie ma wpływu zachowanie 
suprastruktury trzeciej kosteczki [8, 38, 39]. W celu uzyskania 
lepszych rezultatów istotne jest ścisłe dopasowanie formowa-
nej kosteczki do rękojeści młoteczka, jeśli jest ona obecna [37, 
40]. Stąd też optymalne wykonanie tympanoplastyki typu 3 wg 
Tosa przy obecności rękojeści może dać lepsze wyniki słucho-
we niż tympanoplastyka typu 2 w przypadku jej braku. Ponad-
to krótka kolumela z użyciem chrząstki z małżowiny usznej w 
przypadku sztucznych protezek wraz z upływem czasu staje się 
niestabilna na skutek resorpcji lub dyslokacji, dlatego Vincent 
odtwarza łańcuch kosteczek za pomocą protezki typu TORP, 
pomimo obecności suprastruktury strzemiączka (silastic ban-
ding technique) [41].

Oceniając wpływ mastoidektomii oraz zniesienia tylnej ściany 
przewodu słuchowego zewnętrznego na czynność układu prze-
wodzącego dźwięki, przeprowadzono analizę wyników średniej 
rezerwy ślimakowej z podziałem na typ zabiegu.

Porównano wyniki tympanoplastyki typu 1 z mastoidektomią 
(canal wall-up) i samej myringoplastyki (procedura bez ma-
stoidektomii). W obserwacji długoterminowej w badanym 
materiale nie wykazano istotnej statystycznie różnicy mię-
dzy grupami, pomimo większej średniej rezerwy ślimakowej 
po zabiegu dla tympanoplastyki typu 1 z mastoidektomią w 
porównaniu do tympanoplastyki typu 1 bez mastoidektomii. 
Uzyskane wyniki dowodzą, że wykonanie mastoidektomii nie 
pogarsza wyników odległych średniej rezerwy ślimakowej, 
gdy pod kątem zaistniałej patologii i stopnia zachowania łań-
cucha kosteczek słuchowych porównujemy jednorodne grupy 
pacjentów, u których wykonano tympanoplastykę typu 1. W 
piśmiennictwie zdania autorów na ten temat są podzielone. 
Niektórzy podają, że lepsze rezultaty można uzyskać, gdy nie 
wykonuje się żadnych operacji na wyrostku sutkowatym [9, 
15, 21, 40, 42–44]. Jednakże gorsze wyniki po leczeniu opera-
cyjnym z mastoidektomią uzyskano, gdy grupa badana obej-
mowała wszystkie typy tympanoplastyk [9]. Wówczas jednak 
na wyniki pooperacyjne miały wpływ także inne czynniki niż 
mastoidektomia. Ponadto prezentowane w artykułach wyniki 

Powietrzność wyrostka sutkowatego jest jednym z anatomicz-
nych wykładników czasu trwania choroby oraz drożności 
trąbki słuchowej. Obecność zbitego, zacienionego wyrostka 
w badaniu obrazowym według niektórych autorów pogar-
sza wyniki pooperacyjne [15]. Dla tympanoplastyki typu 1 
obecność powietrznego wyrostka wiązała się z uzyskaniem 
mniejszej rezerwy ślimakowej po zabiegu. Natomiast w gru-
pie pacjentów, u których wykonano typ 2 tympanoplastyki 
nie wykazano istotności statystycznej i stan wyrostka nie 
wpływał na odległe wyniki operacyjne. Zatem obecność zbi-
tego wyrostka ma znaczenie dla wyników odległych jedynie 
w przypadku tympanoplastyki typu 1, co może mieć zwią-
zek z upośledzoną drożnością trąbki słuchowej przed ope-
racją oraz w okresie pooperacyjnym w tej grupie chorych. 
Stan upowietrznienia ucha środkowego nie ma znaczenia 
dla wyników operacyjnych po tympanoplastyce typu 2, gdyż 
prawdopodobnie w grupie tej czynnikiem decydującym jest 
stopień destrukcji kosteczek słuchowych.

Obecność perlaka oraz ziarniny w przestrzeniach powietrz-
nych ucha środkowego wiąże się ze zwiększoną destrukcją 
kostną o nasileniu skorelowanym z czasem trwania choroby. 
W pierwszej kolejności zniszczeniu ulegają delikatne kosteczki 
słuchowe, w szczególności odnoga długa kowadełka. Ponadto 
częściej pojawia się konieczność zniesienia tylnej ściany prze-
wodu słuchowego zewnętrznego. Pojawia się zatem pytanie, 
czy powyższe patologie mają wpływ na gorsze wyniki poope-
racyjne. W badanym materiale dla wszystkich typów tympano-
plastyk ani obecność perlaka, ani ziarniny nie pogarszała odle-
głych wyników średniej rezerwy ślimakowej. Według danych 
z piśmiennictwa zdania autorów w tej kwestii są podzielone, 
lecz przeważa pogląd o braku wpływu tego typu patologii na 
wyniki pooperacyjne [8]. Prawidłowo przeprowadzony zabieg 
daje więc takie same szanse na poprawę słuchu po zabiegu u 
chorych z przewlekłym zapaleniem ucha środkowego z per-
lakiem i/lub ziarniną, jak u pacjentów z rozpoznaniem prze-
wlekłego prostego zapalenia.

W piśmiennictwie spotykany jest pogląd, że reoperacja daje 
gorsze wyniki słuchowe w porównaniu z operacją pierwszo-
razową [34]. Niniejsza analiza nie potwierdziła tej tezy. Po-
wtórny zabieg daje takie same szanse na poprawę słuchu, jak 
zabieg pierwotny.

Niektórzy autorzy podają gorsze wyniki pooperacyjne, jeśli 
przewlekłe zapalenie ucha środkowego występuje obustron-
nie [20, 35]. Sytuacja ta występuję często u dzieci, ze względu 
na dodatkowe czynniki obciążające, takie jak wyrośla adeno-
idalne, OMS. W powyższym materiale nie wykazano tego typu 
zależności, lecz do grupy badanej włączono jedynie dorosłych 
powyżej 18. roku życia.
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bębenkowej o objętości co najmniej 0,5 cm³ [28]. W badanym 
materiale, porównując wyniki leczenia między techniką otwar-
tą a zamkniętą w obrębie jednorodnej grupy chorych z zacho-
waną suprastrukturą strzemiączka, u których wykonano tym-
panoplastykę typu 2 wg Tosa, również nie wykazano istotnych 
statystycznie różnic w obserwacji odległej.

Czynniki wpływające na wyniki pooperacyjne w świetle sprzecz-
nych doniesień są trudne do ustalenia [8, 27]. Być może najważ-
niejszym elementem, a zawsze pomijanym ze względu na brak 
możliwości obiektywizacji, jest zdolność tkanek ucha środko-
wego do prawidłowego gojenia bez włóknienia, ziarninowania 
i przewlekłej odpowiedzi zapalnej [8, 34]. Dlatego też, pomimo 
postępowania zgodnie z wytycznymi i unikania jakichkolwiek 
czynników ryzyka, rokowanie może być niepewne. 

WnioSki

1.  Najważniejszym czynnikiem wpływającym na odległe wy-
niki po operacjach tympanoplastycznych jest stan koste-
czek słuchowych, w szczególności młoteczka i strzemiączka. 

2.  Prawidłowo przeprowadzony zabieg gwarantuje dobre efek-
ty słuchowe niezależne od występowania perlaka i ziarniny 
również w przypadku reoperacji. 

3.  Dla wszystkich typów tympanoplastyk ani lokalizacja, ani 
wielkość ubytku błony bębenkowej nie wpływają na wyniki 
leczenia w obserwacji długoterminowej.

dotyczą krótkiego czasu obserwacji (kilka miesięcy, do roku) 
[9, 21]. Jeśli chodzi o doniesienia z literatury w obrębie jedno-
rodnych grup pacjentów, to świadczą one o większej rezerwie 
ślimakowej po tympanoplastyce z mastoidektomią, lecz bez 
stwierdzenia istotności statystycznej [29, 30–33]. Podobny 
wynik uzyskano w niniejszym opracowaniu. 

W dalszej kolejności porównano otwartą tympanoplastykę 
typu 2 z zamkniętą, oceniając wpływ zniesienia tylnej ściany 
przewodu słuchowego zewnętrznego na uzyskaną poopera-
cyjnie średnią rezerwę ślimakową. W analizowanym okresie 
nie wykazano różnicy istotnej statystycznie między grupami, 
pomimo wyższych wartości średniej rezerwy ślimakowej dla 
tympanoplastyki otwartej typu 2 w porównaniu z tympanopla-
styką zamkniętą typu 2. Powyższe rezultaty znajdują potwier-
dzenie w piśmiennictwie: lepsze wyniki uzyskuje się dla tech-
niki zamkniętej, lecz bez stwierdzenia istotności statystycznej 
[45]. Wielu autorów porównuje wyniki słuchu pomiędzy ope-
racjami wykonywanymi techniką otwartą oraz zamkniętą na 
korzyść tej ostatniej [8, 9, 39, 46, 47]. Jednakże autorzy ci po-
równywali wszystkie typy tympanoplastyk razem, więc z tego 
względu na wyniki pooperacyjne mogły mieć wpływ również 
inne czynniki (np. stan kosteczek) [8, 9]. Wnioski z większości 
publikacji świadczą jednak o braku wpływu zarówno zniesienia 
tylnej ściany przewodu słuchowego zewnętrznego, jak i wyko-
nania mastoidektomii na wyniki średniej rezerwy ślimakowej 
po operacji tympanoplastycznej [1, 48–59]. Podręczniki ame-
rykańskie również nie podają pogorszenia rezerwy ślimakowej 
po zniesieniu tylnej ściany przewodu słuchowego zewnętrz-
nego, pod warunkiem istnienia przestrzeni powietrznej jamy 
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