
DOI: 10.5604/01.3001.0014.5675 1OTOLARYNGOL POL, 2021: 75 (2): 1-6 

artykuł oryginalny / original article

Wpływ operacji w otosklerozie na ucho 
nieoperowane
Impact of surgery in otosclerosis on the non-operated ear

Agnieszka WiatrABDE, Katarzyna JobCEF, Jacek SkładzieńABD, Maciej WiatrBCDG

Klinika Otolaryngologii, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; Kierownik:  
prof. dr hab. n. med. Jacek Składzień

Article history:                    Received: 11.11.2020 Accepted: 24.11.2020 Published: 07.12.2020

STRESZCZENIE:    Wstęp: Otoskleroza jest określana jako choroba podstawowa błędnika kostnego. Związana z nią utrata słuchu najczęściej ma 
charakter przewodzeniowy, a w niektórych przypadkach zajęcie kostnej tkanki ślimaka skutkuje mieszanym ubytkiem słuchu. 

  Cel: Celem analizy było udzielenie odpowiedzi na pytanie: czy operacja jednego ucha wpływa na stan ucha przeciwnego  
w przebiegu otosklerozy?

  Metody: Badaniami objęto 140 pacjentów hospitalizowanych i operowanych w latach 2010–2016. Do badania zakwalifiko-
wano tylko tych chorych, którzy przed włączeniem do analizy nie przeszli operacji ucha środkowego z powodu otosklerozy.  
W ocenie audiologicznej wykorzystano audiometrię tonalną (progową).

  Wyniki: W grupie osób bez załamka Carharta średni próg słyszenia przewodnictwa kostnego był statystycznie niższy niż 
przed zabiegiem dla częstotliwości 500 oraz 1000 Hz i statystycznie równy dla częstotliwości 2000 Hz. W tej samej analizie 
przeprowadzonej w grupie pacjentów z załamkiem Carharta obecnym w przedoperacyjnym audiogramie tonalnym ucha nie-
operowanego wykazano istotnie statystycznie niższą wartość pooperacyjnego progu przewodzenia kostnego.

  Wnioski: Badanie potwierdziło możliwość poprawy słyszenia w uchu nieoperowanym po wykonaniu stapedektomii w prze-
ciwnym uchu średnio o 5 dB w zakresie niskich częstotliwości.

SŁOWA KLUCZOWE:  nieoperowane ucho, otoskleroza, stapedotomia, załamek Carharta 

ABSTRACT:   Introduction: Otosclerosis is an underlying disease of the bony labyrinth. The associated hearing loss is most often of 
conductive nature, in some cases the involvement of the bony part of the cochlea results in mixed hearing loss. 

  Aim: The aim of the analysis was to answer the question whether a surgery on one of the ears affects the state of the other ear 
in the course of otosclerosis.

  Methods: The analysis included 140 patients hospitalized and operated on between 2010–2016. Only those patients who 
did not undergo a surgical operation in the middle ear due to otosclerosis prior to the study were enrolled. An audiological 
assessment was performed with the use of pure-tone threshold audiometry.

  Results: In the group of patients with no Carhart’s notch, the mean bone conduction threshold was statistically lower than 
before the procedure for the frequencies of 500, 1000 Hz and statistically equal for the frequency of 2000 Hz. The same 
analysis in the group of patients with Carhart’s notch present in the presurgical tonal audiogram of the non-operated ear 
showed a statistically significant lower value of the postoperative bone conduction threshold.

  Conclusions: The study confirmed the possibility of improving hearing in the non-operated ear after stapedotomy in the 
opposite ear by an average of 5 dB in the low-frequency range.
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WPROWADZENIE

Otoskleroza jest określana jako choroba podstawowa błędnika 
kostnego. Zaburzenie to występuje tylko w obrębie kości skro-
niowej i charakteryzuje się postępującą utratą słuchu oraz poja-
wiającymi się wraz z nią szumami usznymi [1–3]. Utrata słuchu 

związana z otosklerozą najczęściej ma charakter przewodzeniowy; 
w niektórych przypadkach zajęcie kostnej tkanki ślimaka skutku-
je mieszanym ubytkiem słuchu. Otoskleroza błędnika kostnego 
bez unieruchomienia strzemienia prowadzi do głuchoty czucio-
wo-nerwowej. Choroba ma długofalowy przebieg i może skutko-
wać głębokim niedosłuchem, a nawet całkowitą głuchotą [4–6].  
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w chirurgicznym leczeniu otosklerozy. Pozwoliło to na potrakto-
wanie badanych pacjentów jako grupy jednorodnej. 

Analizą objęto 140 pacjentów, którzy spełnili wszystkie kryteria 
włączenia, wybranych spośród 172 chorych operowanych z po-
wodu otosklerozy w Klinice Otolaryngologii UJ CM.

Najmłodszy uczestnik badania miał 19 lat, zaś najstarszy – 62. 
Średnia wieku wynosiła 39,31 lat. Strukturę wieku badanej grupy 
przedstawiono na Ryc. 1.

Grupę pacjentów (N: 140) podzielono na dwie podgrupy w zależ-
ności od rodzaju wykonywanego zabiegu (podgrupa A: stapedo-
tomia, N: 126, podgrupa B: stapedektomia, N: 14). 

W sytuacji braku możliwości wyodrębnienia grupy kontrolnej, 
która stanowiłaby pulę osób zdrowych, wyznaczono grupę od-
niesienia z podgrupy A, nazwaną grupą 0.

Grupę odniesienia stanowili chorzy, którzy poza całkowitym 
unieruchomieniem podstawy strzemienia w okienku owalnym 
nie mieli innych zmian w uchu środkowym i którzy zostali 
poddani stapedotomii. Dodatkowym kryterium włączenia do 
grupy odniesienia była wartość progu przewodnictwa kostne-
go w uchu operowanym, mieszczącego się w przedziale 0–20 
dB. Grupa odniesienia składała się z 20 osób, w tym 16 kobiet 
i 4 mężczyzn. Najmłodszy operowany pacjent w analizowanej 
grupie miał 27 lat, zaś najstarszy – 46. Średni wiek w tej gru-
pie wynosił 37,53 lat.

Pacjentów z podgrupy A (w tym grupy referencyjnej 0) podzie-
lono na dalsze podgrupy w zależności od obecności lub braku 
załamka Carharta w uchu nieoperowanym [A (C+) – załamek 
Carharta obecny w uchu nieoperowanym przed zabiegiem N: 31, 
A (C-) – brak załamka Carharta w nieoperowanym uchu przed 
zabiegiem N: 95]. Podział operowanych pacjentów na grupy 
przedstawiono w Tab. I. 

Wszyscy pacjenci uczestniczyli w wywiadzie otorynolaryngolo-
gicznym i badaniu fizykalnym, przeprowadzonym jako uzupełnie-
nie pełnych badań audiologicznych, w tym: próby akumetrycznej, 
badań wykonanych za pomocą kamertonu (stroika), audiometrii 
progowej tonalnej, audiometrii mowy oraz badania audiometrii 
impedancyjnej.  

W początkowej fazie utrata słuchu przebiega jednostronnie, później  
– wraz z postępem choroby – obustronnie i zwykle asymetrycznie.

CELE

Celem analizy było udzielenie odpowiedzi na pytanie: czy ope-
racja jednego ucha wpływa na stan drugiego przeciwnego  
w przebiegu otosklerozy?

MATERIAŁY I METODY

Analizą objęto pacjentów hospitalizowanych i operowanych 
w Klinice Otolaryngologii UJ CM w latach 2010–2016. Do ba-
dania zakwalifikowano tylko tych chorych, którzy przed włącze-
niem do analizy nie przeszli operacji ucha środkowego z powo-
du otosklerozy. 

Z badania wyłączono pacjentów, którzy wcześniej przeszli opera-
cję ucha z powodu: urazu, nowotworu, tympanosklerozy, przewle-
kłego zapalenia ucha środkowego lub mieli wykonaną ponowną 
operację ucha. Pacjenci, którzy przeszli diagnostyczny zabieg chi-
rurgiczny z powodu porażenia nerwu twarzowego obwodowego 
lub mieli wykonaną operację ze względu na wrodzone wady ucha 
zewnętrznego i środkowego, nie zostali uwzględnieni. 

Wszyscy operowani chorzy wyrazili zgodę na zabieg i udział w badaniu.

Operacje wykonywało dwóch chirurgów, którzy stosowali tę 
samą technikę operacyjną oraz mieli podobne doświadczenie  

Tab. I.  Podział operowanych pacjentów na grupy.

NR GRUPY ROZMIAR GRUPY SPECYFIKACJA GRUP

Grupa odniesienia.

Grupa 0 20 Grupa odniesienia – przewodnictwo kostne 0–20 dB, całkowite unieruchomienie 
podstawy strzemiączka w okienku owalnym, brak zmian w uchu środkowym. Po 
wykonaniu stapedotomii.

Podgrupy: stapedotomia/stapedektomia.

A 106 Stapedotomia

B 14 Stapedektomia

Grupa A(C+) 31 Stapedotomia. Pacjenci z załamkiem Carharta w nieoperowanym uchu przed operacją.

Grupa A(C-) 95 Stapedektomia. Pacjenci bez załamka Carharta w nieoperowanym uchu przed operacją.

 

ilość danych

Ryc. 1. Struktura wiekowa badanej grupy.

?  20 21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 - 70 ?  71

przedział wiekowy
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wyposażonego w słuchawki TDK 39®. Audiometr ten spełniał wa-
runki norm ISO dla przewodnictwa powietrznego ISO0389-1985 
oraz dla przewodnictwa kostnego ISO7566-1987. Ocenę stop-
nia rozumienia mowy polskiej dokonano za pomocą audiometru 
AAD80® oraz wzmacniacza i odtwarzacza kasetowego Technics®. 
Wahania głośności sygnału nie przekraczały 1,5 dB, zaś stosunek 
sygnału do szumu przekraczał 63 dB. W badaniu wykorzystano 
test słowny NLA-93. Materiał testowy składał się z 10 wyważo-
nych list, z których każda zawierała 24 jednosylabowe rzeczow-
niki. Test był wyważony: akustycznie, gramatycznie, fonemicznie, 
semantycznie, energetycznie i strukturalnie. Wykonywała go za-
wsze ta sama osoba, przy użyciu tych samych narzędzi, a normę 
ustalano na podstawie badania zdrowych Polaków. Dane uzyska-
ne w wyniku obserwacji zostały poddane analizie statystycznej we 
współpracy z Zakładem Bioinformatyki i Telemedycyny Collegium 
Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pierwszym badaniem za-
stosowanym do analizy poprawy słuchu był test Fishera, nazywany 
w literaturze analizą wariancji. Test Fishera mierzy wpływ poje-
dynczego czynnika klasyfikującego na wyniki przeprowadzonych 

Pacjentów poddano ocenie audiologicznej z wykorzystaniem  
audiometrii progowej tonalnej z uwzględnieniem:

1. wartości przewodnictwa kostnego w uchu nieoperowanym 
(przeanalizowano średnie wartości przewodnictwa kostnego 
w przedziale progów słyszenia tonów czystych w zakresie czę-
stotliwości: 500, 1000, 2000 Hz),

2. obecności lub braku załamka Carharta w nieoperowanym uchu.

Badania audiometryczne wykonano w Klinice i Klinice Otola-
ryngologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w dźwiękoszczelnej kabinie pracowni audiometrycznej. W kabi-
nie równoważny poziom dźwięku skorygowany charakterystyką 
częstotliwościową krzywej ważenia A nie przekraczał 25 dBA (L 
Aeg = 25,1 dBA). Natężenie bodźca dla każdej badanej częstotliwo-
ści oznaczono z dokładnością do 5 dB. W pomieszczeniu zawsze 
znajdowała się tylko badana osoba. Wartości progowe zarówno 
przewodnictwa powietrznego, jak i kostnego, zostały określone 
przy wykorzystaniu audiometru MIDIMATE® 622 firmy Madsen®, 

Tab. II. Zmiana średniego progu przewodnictwa kostnego (ΔBC) w uchu nieoperowanym po stapedotomii w uchu przeciwnym.

ŚREDNIA SD ΔBC SD T DF P

BC'0 (500 Hz) 22,74 11,41

BC'12 (500 Hz) 17,89 10,09 4,84 7,94 5,94 94 0,000001

BC'0 (1000 Hz) 24,74 12,06

BC'12 (1000 Hz) 20,58 11,51 4,16 8,30 4,88 94 0,000004

BC'0 (2000 Hz) 28,58 13,62

BC'12 (2000 Hz) 27,53 13,52 1,05 8,41 1,22 94 0,225407

Tab. III. Zmiana przewodnictwa kostnego (ΔBC) w nieoperowanym uchu po stapedotomii w uchu przeciwnym (grupa odniesienia).

ŚREDNIA SD  ΔBC SD T DF P

BC'0 (500 Hz) 25,00 16,16

BC'12 (500 Hz) 20,00 12,80 5,00000 7,45 2,92 18 0,009062

BC'0 (1000 Hz) 26,05 17,29

BC'12 (1000 Hz) 20,53 13,32 5,52632 8,48 2,84 18 0,010857

BC'0 (2000 Hz) 27,37 20,37

BC'12 (2000 Hz) 27,37 18,21 -0,00000 6,24 -0,000000 18 1,000000

Tab. IV. Zmiana przewodnictwa kostnego (ΔBC) w nieoperowanym uchu po stapedotomii wykonanej w uchu przeciwnym.

ŚREDNIA SD ΔBC SD T DF P

BC'0 (500 Hz) 25,38 6,91

BC'12 (500 Hz) 22,30 8,06 3,07 7,51 1,48 12 0,17

BC'0 (1000 Hz) 27,69 9,92

BC'12 (1000 Hz) 23,46 8,75 4,23 8,62 1,77 12 0,10

BC'0 (2000 Hz) 33,46 13,90

BC'12 (2000 Hz) 32,31 11,11 1,15 8,45 0,49 12 0,63

ΔBC – zmiana średniego progu przewodnictwa kostnego w uchu nieoperowanym po stapedotomii w uchu przeciwnym; BC’0 – przewodnictwo kostne przed zabiegiem; 
BC’12 – przewodnictwo kostne 12 miesięcy po zabiegu.

ΔBC – zmiana średniego progu przewodnictwa kostnego w uchu nieoperowanym po stapedotomii w uchu przeciwnym; BC’0 – przewodnictwo kostne przed zabiegiem; 
BC’12 – przewodnictwo kostne 12 miesięcy po zabiegu.

ΔBC – zmiana średniego progu przewodnictwa kostnego w uchu nieoperowanym po stapedotomii wykonanej w uchu przeciwnym; BC’0 – przewodnictwo kostne przed 
zabiegiem; BC’12 – przewodnictwo kostne 12 miesięcy po zabiegu.
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Wykonanie tej samej analizy w grupie odniesienia pozwoliło uzy-
skać wyniki, które zostały przedstawione w Tab. III.

Analiza statystyczna wyników daje podstawy do przypuszczenia, 
że średnia wartość progowa przewodnictwa kostnego w uchu nie-
operowanym jest statystycznie niższa niż przed zabiegiem dla czę-
stotliwości 500 i 1000 Hz oraz statystycznie równa dla częstotli-
wości 2000 Hz. Potwierdza to możliwości poprawy słuchu w uchu 
nieoperowanym po stapedotomii wykonanej w uchu przeciwnym 
średnio o 5 dB w zakresie niskich częstotliwości.

Podobna analiza w grupie chorych poddanych stapedektomii po-
zwoliła na uzyskanie wyników po 12-miesięcznej obserwacji, które 
zostały przedstawione w Tab. IV.

Analiza statystyczna wyników daje podstawę do przypuszczenia, 
że średnie progi przewodnictwa kostnego są statystycznie równe 
(przy p < 0,05). Oznacza to, że po stapedektomii nie nastąpiła po-
prawa analizowanego parametru w uchu przeciwnym przy jakiej-
kolwiek częstotliwości.

Kolejna część badań miała na celu udzielenie odpowiedzi na py-
tanie: czy poprawa wartości przewodnictwa kostnego w uchu nie-
operowanym po stapedotomii wykonanej w uchu przeciwnym 
zależy od obecności załamka Carharta w uchu nieoperowanym?

Wyniki uzyskane w grupie pacjentów, którzy nie posiadali załamka 
Carharta w uchu nieoperowanym (N = 95 osób) po stapedotomii 
wykonanej w uchu przeciwnym, przedstawiono w Tab. V. Wyniki 
uzyskane w grupie pacjentów z załamkiem Carharta w uchu nie-
operowanym (N = 32 osoby) po stapedotomii wykonanej w uchu 
przeciwnym zaprezentowano w Tab. VI., p < 0,05.

badań. W pracy hipoteza zerowa wskazuje, że średnie wartości 
podanych parametrów są statystycznie równe. Alternatywną hi-
potezą jest twierdzenie odwrotne, zakładające, że średnie nie są 
równe. Test statystyczny wykorzystujący test analizy wariancji 
polegał na znalezieniu funkcji F0. Hipoteza zerowa Ho, mówią-
ca, że wszystkie średnie są równe, została odrzucona z ryzykiem 
popełnienia błędu α, gdy F0 > αFN-kk-1. W badaniu weryfikują-
cym hipotezy nieparametryczne posłużono się analizą wielowy-
miarowych tabel kontyngencji (rozkładu) – testem chi-kwadrat. 
Test ten jest używany w przypadku niemierzalnych zmiennych 
o charakterze jakościowym. W tym przypadku jako metodę obli-
czenia c2 zastosowano test chi-kwadrat Pearsona, co zostało po-
twierdzone testem dobroci dopasowania chi-kwadrat. Metoda 
ta pozwala na analizę, czy dane reprezentujące zmienne zawarte 
w tablicy rozkładu dają wystarczający dowód na korelację między 
tymi zmiennymi. Istotność korelacji została zademonstrowana 
we współczynniku V Craméra, który zawsze przybiera wartości 
z przedziału [0,1]. Im większa korelacja między zmiennymi, tym 
wartość współczynnika jest bliższa 1. W artykule przyjęto poziom 
istotności 5% (alfa = 0,05), co oznacza, że ryzyko odrzucenia hi-
potezy w przypadku jej słuszności to 5%. Jako próg istotności sta-
tystycznej przyjęto p < 0,05.

WYNIKI

Obserwowano zmiany średniego progu przewodnictwa kostnego 
w uchu nieoperowanym. Celem analizy było udzielenie odpowie-
dzi na pytanie: czy operacja jednego ucha wpływa na stan ucha 
przeciwnego? W pierwszej kolejności przeprowadzone zostało ba-
danie na grupie pacjentów, którzy zostali poddani stapedotomii. 
Uzyskane wyniki przedstawiono w Tab. II., p < 0.05.

Tab. V. Zmiana przewodnictwa kostnego (ΔBC) w uchu nieoperowanym bez załamka Carharta A (C-) po stapedotomii wykonanej w uchu przeciwnym.

ŚREDNIA SD ΔBC SD T DF P

BC'0 (500 Hz) 22,53 11,34

BC'12 (500 Hz) 18,37 10,68 4,16 7,35 5,51 94 0,000001

BC'0 (1000 Hz) 25,37 12,93

BC'12 (1000 Hz) 21,00 11,93 4,23 4,37 8,23 94 0,000001

BC'0 (2000 Hz) 26,47 13,83

BC'12 (2000 Hz) 26,37 13,59 0,10 7,99 0,13 94 0,898084

Tab. VI.  Zmiana przewodnictwa kostnego (ΔBC) w nieoperowanym uchu z załamkiem Carharta A (C+) po stapedotomii wykonanej w uchu przeciwnym.

ŚREDNIA SD Δ BC SD T DF P

BC'0 (500 Hz) 25,78 13,08

BC'12 (500 Hz) 19,53 9,53 6,25 8,89 3,97 31 0,000389

BC'0 (1000 Hz) 24,84 12,21

BC'12 (1000 Hz) 20,47 10,27 4,37 8,68 2,85 31 0,007703

BC'0 (2000 Hz) 36,093 15,38

BC'12 (2000 Hz) 32,81 14,53 3,28 7,99 2,32 31 0,026958

ΔBC – zmiana średniego progu przewodnictwa kostnego w uchu nieoperowanym po wykonanej stapedotomii w uchu przeciwnym; BC’0 – przewodnictwo kostne przed 
zabiegiem; BC’12 – przewodnictwo kostne 12 miesięcy po zabiegu.

ΔBC – zmiana średniego progu przewodnictwa kostnego w uchu nieoperowanym po stapedotomii wykonanej w uchu przeciwnym; BC’0 – przewodnictwo kostne przed 
zabiegiem; BC’12 – przewodnictwo kostne 12 miesięcy po zabiegu.
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baugh, Wood i Zangenmeister krytycznie odnieśli się do tej teorii. 
Wyniki przedstawione w 1995 roku przez Piroddę i wsp., uzyska-
ne jako rezultat analiz przeprowadzonych na dużej grupie 200 pa-
cjentów operowanych z powodu otosklerozy, w okresie obserwacji 
13,4 +/- 5,3 lat po zabiegu, nie wykazały pogorszenia przewodnic-
twa kostnego w uchu operowanym i nieoperowanym [7, 8]. Po-
dobne spostrzeżenia przedstawili inni autorzy, którzy stwierdzili 
pogorszenie przewodnictwa kostnego zarówno w uchu operowa-
nym, jak i nieoperowanym w trakcie obserwacji, które miały miej-
sce w okresie odległym po zabiegu. Pogorszenie przewodnictwa 
kostnego w metaanalizie odległej w uchu nieoperowanym zostało 
potwierdzone przez Smytha i wsp., którzy wskazali jednocześnie 
na brak pogorszenia stanu ucha operowanego [9–12]. Niezwy-
kle trudno jest jednoznacznie wyjaśnić poprawę przewodnictwa 
kostnego w uchu nieoperowanym po stapedotomii wykonanej na 
uchu przeciwnym przy częstotliwościach 500 i 1000 Hz w okresie 
12-miesięcznej obserwacji przedstawionej w naszym badaniu. Być 
może jest to związane z pojawieniem się i przeniesieniem efektu 
Carharta na nieoperowane ucho, polegającym na zmniejszeniu 
rozmiaru składowej przewodzeniowej niedosłuchu i zwiększeniu 
udziału ucha środkowego w przewodnictwie kostnym. Ze wzglę-
du na złożony przebieg choroby oraz postępujący charakter zmian 
w otosklerozie, powyższe obserwacje wymagają głębszych analiz, 
a także obserwacji dłuższej niż rok.

WNIOSKI

1. Obserwacje są korzystne z punktu widzenia kwalifikacji pacjen-
tów do leczenia operacyjnego i późniejszej decyzji o wykonaniu 
zabiegu w drugim, nieoperowanym uchu;

2. Ze względu na złożony przebieg choroby oraz postępujący cha-
rakter zmian w otosklerozie, powyższe obserwacje wymagają 
głębszych analiz, a także obserwacji dłuższej niż rok.

FINANSOWANIE

Badania zostały sfinansowane ze środków statutowych Katedry 
Otolaryngologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

W grupie pacjentów bez załamka Carharta średni próg przewod-
nictwa kostnego był statystycznie niższy niż przed zabiegiem dla 
częstotliwości 500 i 1000 Hz oraz statystycznie równy dla często-
tliwości 2000 Hz. W tej samej analizie przeprowadzonej w grupie 
pacjentów z załamkiem Carharta obecnym w przedoperacyjnym 
audiogramie tonalnym wykonanym na uchu nieoperowanym wy-
kazano istotnie statystycznie niższą wartość progu pooperacyjne-
go przewodnictwa kostnego niż przed zabiegiem dla częstotliwo-
ści: 500, 1000, 2000 Hz.

Ze względu na statystycznie niewielką grupę pacjentów, którzy 
przeszli stapedotomię, nie analizowano wpływu załamka Carharta 
na nieoperowane ucho po operacji ucha przeciwnego. 

OMÓWIENIE

Wielu autorów publikacji z zakresu chirurgii strzemiączka jest 
zgodnych co do poprawy przewodnictwa kostnego we wczesnym 
okresie po niepowikłanej operacji w otosklerozie. Niepowikłana 
stapedotomia pozwala na poprawę progu przewodnictwa kost-
nego w operowanym uchu. Odbywa się to poprzez przywrócenie 
trzech dróg przewodnictwa kostnego opisanych już w 1968 roku 
przez Tondorfa (bezpośrednio od kości do ślimaka, od kości do 
ucha środkowego i ślimaka, od kości do przewodu słuchowego 
zewnętrznego, a następnie do ucha środkowego i ślimaka). Sta-
pedotomia zwiększa udział ucha środkowego w przewodnictwie 
kostnym (co określa się efektem Carharta) i zmniejsza rozmiar 
składowej przewodzeniowej. Przy analizie zmian przewodnictwa 
kostnego w odległym okresie po wykonaniu zabiegu w uchu ope-
rowanym zdania są podzielone. Jeszcze większe dyskusje i rozbież-
ności w opiniach dotyczą wczesnych i późnych pooperacyjnych 
zmian w uchu nieoperowanym po wykonaniu zabiegu w uchu 
przeciwnym. Wpływ operacji w otosklerozie na stan przeciwne-
go, nieoperowanego ucha podczas wczesnej obserwacji został już 
omówiony w pracach naukowych prof. J. Miodońskiego. Wspie-
rając spostrzeżenia innych autorów (Güttich, Tulio, Rozenzweig, 
Kraus, Kobrak), Miodoński jednocześnie zwraca uwagę na fakt, 
że w odróżnieniu od prawego i lewego narządu przedsionkowego, 
gdzie istnieje ścisła współzależność, korelacji należy również szu-
kać pomiędzy uszami. W latach sześćdziesiątych Lempart, Sham-
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