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STRESZCZENIE:    Wstęp: Otoskleroza jest przyczyną od 5 do 9 % wszystkich niedosłuchów. Najczęściej wykonywanym zabiegiem op-
eracyjnym w otosklerozie jest stapedektomia

  Cel pracy: Celem pracy była ocena wyników leczenia operacyjnego chorych na otosklerozę oraz zbadanie wpływu 
stopnia zaawansowania choroby, czasu trwania dolegliwości, wieku oraz płci na uzyskiwane wyniki. 

  Materiał i metody: Badaniu poddano 105 chorych w wieku 18–65 lat operowanych z powodu otosklerozy w Katedrze i Odd-
ziale Klinicznym Laryngologii w Zabrzu w latach 2000–2010. U 25 pacjentów zabieg wykonano obustronnie. Analizie pod-
dano wyniki uzyskane po 130 zabiegach na strzemiączku. Stan słuchu chorych po operacji oceniono zgodnie z zaleceniami 
Komitetu do Spraw Słuchu i Równowagi Amerykańskiej Akademii Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi, uwzględniając 
sugestie Europejskiej Akademii Otologii i Neurootologii. Porównywano średnie wartości przewodnictwa kostnego i powi-
etrznego, średnie wartości rezerwy ślimakowej przed, rok po leczeniu (obserwacja wczesna) oraz minimum 4 lata po sta-
pedotomii (obserwacja późna). Oceniono także zmianę Wskaźnika Procentowej Poprawy Słuchu (WPPS). Zbadano wpływ 
stopnia zaawansowania choroby (według wskaźnika Shambaugha), długość trwania dolegliwości przed zabiegiem, jak 
również wpływ wieku oraz płci na wyniki leczenia, które oceniano według zmiany średniego ubytku słuchu zgodnie z Bell 
Telephone Laboratories. 

  Wyniki: Wyniki badań słuchu – oceniające poprawę przewodnictwa powietrznego i kostnego, zmniejszenia rezerwy 
ślimakowej i WPPS – przyniosły bardzo dobre i dobre wyniki u ponad 90% chorych w obserwacji tak wczesnej, jak i 
późnej. Wykazano brak wpływu stopnia zaawansowania choroby, długości trwania dolegliwości, wieku oraz płci cho-
rych na wyniki leczenia operacyjnego otosklerozy ocenione zmianą średniego ubytku słuchu. 

SŁOWA KLUCZOWE:   otoskleroza, stapedotomia, wyniki leczenia operacyjnego

ABSTRACT:   Background: Otosclerosis is a cause of 5–9% of all hearing loss. The most effective treatment of otoslerosis is stapedotomy. 

  Aim: The aim of this study was to evaluate the results of otosclerosis surgical treatment and to examine the impact of 
disease stage, time of the signs, age and sex on the results.
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WSTĘP

Otoskleroza jest chorobą kości skroniowej polegającą na jej 
ogniskowej przebudowie z unieruchomieniem strzemiączka 
w okienku owalnym. Objawia się postępującym, najczęściej 
obustronnym niesymetrycznym niedosłuchem i uporczy-
wymi szumami usznymi (u 80% chorych) [1]. Jest przyczy-
ną 5–9% wszystkich niedosłuchów oraz od 18–22% niedo-
słuchów przewodzeniowych [2]. Występuje mniej więcej 
dwa razy częściej u kobiet niż u mężczyzn, a początek jej 
objawów przypada zwykle na 3–4 dekadę życia. Najczęst-
szą lokalizacją zmian otosklerotycznych jest okolica okien-
ka owalnego (jego część przednia), ale wykazano również 
umiejscowienie zmian wokół okienka okrągłego, w kanałach 
półkolistych oraz w przewodzie słuchowym wewnętrznym, 
w zakończeniach włókien nerwowych gałęzi ampułkowych 
górnych oraz w bocznej gałęzi nerwu przedsionkowego [3]. 
Całkowite skostnienie okienka owalnego nazywane jest oto-
sklerozą obliteracyjną i powoduje głęboki niedosłuch prze-
wodzeniowy. Termin „otoskleroza złośliwa” oznacza nie tylko 
przebudowę kości w obrębie okienka owalnego i okrągłego, 
ale taką, która obejmuje również struktury ucha wewnętrz-
nego, powodując postępujący niedosłuch mieszany aż do 
całkowitej głuchoty [4]. 

W rozpoznaniu otosklerozy istotną rolę odgrywają badania pod-
miotowe i przedmiotowe pacjenta: audiometria tonalna, mowy 
oraz impedancyjna, próby stroikowe, czasami badania obra-
zowe. Do diagnostyki otosklerozy coraz częściej wykorzystuje 
się tomografię komputerową wysokiej rozdzielczości (HRCT).  
W wielu ośrodkach laryngologicznych badanie HRCT zastą-
piło praktycznie całkowicie badanie rentgenowskie uszu wg 
Schüllera i jest standardowo wykonywane przed zabiegiem 
operacyjnym u chorych z niedosłuchem przewodzeniowym 
czy mieszanym [5]. Ostatecznym potwierdzeniem rozpozna-
nia jest unieruchomienie strzemiączka i występowanie mas 

otosklerotycznych wykryte podczas tympanotomii eksplora-
tywnej ucha środkowego. Aktualnie jedynym, skutecznie po-
prawiającym słuch chorych na otosklerozę postępowaniem 
terapeutycznym jest operacja na strzemiączku. Najczęściej 
wykonywanym zabiegiem w otosklerozie jest stapedektomia 
małookienkowa, nazwana przez Fischa i Perkinsona stapedo-
tomią. Operacja ta polega na usunięciu suprastruktury strze-
miączka i wytworzeniu w płytce małego otworu, do którego 
wprowadza się protezkę zawieszoną na ruchomym kowadeł-
ku [6, 7]. Metoda ta ma wiele modyfikacji. Otwór w podsta-
wie strzemiączka można wykonać igłą, ręcznym perforatorem, 
diamentowym wiertłem lub laserem. Wszystkie próby i dzia-
łania usprawniające proces leczenia otosklerozy mają na celu 
uzyskanie jak najlepszych wyników terapii, utrzymujących się 
przez jak najdłuższy czas. 

Celem pracy była ocena wyników leczenia operacyjnego cho-
rych na otosklerozę na podstawie analizy stanu słuchu przed 
i po stapedotomii, a także zbadanie, jaki wpływ na uzyskiwa-
ne wyniki mają następujące czynniki: stopień zaawansowania 
choroby, długość trwania dolegliwości przed zabiegiem (nie-
dosłuch, szum uszny), płeć i wiek.

MATERIAŁ I METODY

Badaniu poddano 105 chorych w wieku 18–65 lat, którzy byli 
operowani z powodu otosklerozy w Katedrze i Oddziale Kli-
nicznym Laryngologii w Zabrzu w latach 2000–2010. U 25 
pacjentów zabieg wykonano obustronnie. Analizowano wy-
niki uzyskane po 130 zabiegach na strzemiączku. Stan słuchu 
chorych po operacji oceniono zgodnie z zaleceniami Komi-
tetu do Spraw Słuchu i Równowagi Amerykańskiej Akademii 
Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi, uwzględniając suge-
stie Europejskiej Akademii Otologii i Neurootologii. Porów-
nywano średnie wartości przewodnictwa kostnego (PK0, PK1, 

  Material and methods: 105 patients who underwent operation due to otosclerosis at the Department of Otolaryn-
gology University Hospital in Zabrze at the age of 18–65 were analyzed. In 25 patients stapedotomy was bilateral. 130 
cases of treated ears were included in the statistical analysis. The state of hearing after operation was evaluated with 
regard to guidance of Hearing and Balance Committee of American Academy of Otolaryngology – Head and Neck 
Surgery and with consideration of suggestions made by European Academy of Otolaryngology and Neurootology. 
Mean values of bone and air conduction,  air bone gap before, one year after treatment, and at least 4 years after sur-
gery were compared. The influence of stage of the disease in terms of Shambaugh index, lasting of signs, age and sex 
were evaluated with regard to change of mean hearing loss according to Bell Telephone Laboratories.

  Results: On the basis of hearing examination evaluating improvement in air and bone conduction and reduction of 
cochlear reserve, very good and good treatment results were obtained in over 90% of patients in short and long term 
observations. No influence of disease stage, time of signs lasting, age and sex on the results of treatment – with regard 
to change in mean hearing loss was shown.   

KEYWORDS:  otosclerosis, stapedotomy, surgical treatment results
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PK2,) i powietrznego (PP0, PP1, PP2) w zakresie następują-
cych częstotliwości: 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz oraz 4000 Hz, 
średnie wartości rezerwy ślimakowej (RS0, RS1, RS2) przed, 
rok po leczeniu (obserwacja wczesna) oraz minimum 4 lata 
po stapedotomii (obserwacja późna). Oceniono także zmianę 
Wskaźnika Procentowej Poprawy Słuchu (WPPS). Zbadano 
wpływ stopnia zaawansowania choroby (według wskaźnika 
Shambaugha), długość trwania dolegliwości przed zabiegiem 
(niedosłuch, szum uszny), jak również wpływ wieku oraz płci 
na wyniki leczenia ocenione według zmiany średniego ubytku 
słuchu zgodnie z Bell Telephone Laboratories. Na podstawie 
przeprowadzonych autorskich ankiet analizowano zmiany su-
biektywnego odczucia poprawy słuchu, zmniejszenia szumów 
usznych i zmniejszenia zwrotów głowy rok oraz minimum 4 
lata po zabiegu. 

Prowadzone badanie kliniczne z racji braku cech eksperymen-
tu medycznego – w opinii Komisji Bioetycznej SUM w Kato-
wicach nie wymagało jej oceny (opinia z 13. 11. 2012 roku, nr 
KNW/0022/KB/189/12). W badaniach statystycznych, uwzględ-
niając dużą liczebność części wyników, posłużono się testem 
t dla zmiennych powiązanych, zależnych. W przypadku grup 
mało licznych, jak i grup o nierównej liczebności, wykorzy-
stano test Wilcoxona (test nieparametryczny dla zmiennych 
zależnych, powiązanych). Za wyniki znamienne statystycznie 
przyjęto p mniejsze lub równe 0,05. Wykorzystano oprogra-
mowanie statystyczne Statistica 98.

WYNIKI

Porównując średnie wartości progowe dla przewodnictwa po-
wietrznego (PP0) oraz kostnego (PK0) przed zabiegiem, w ob-
serwacji wczesnej (PP1, PK1) oraz w obserwacji późnej (PP2, 
PK2), zaobserwowano istotne statystycznie zmniejszenie ubyt-
ku przewodnictwa powietrznego (ryc. 1) i kostnego (ryc. 2). 

Największą poprawę przewodnictwa powietrznego stwierdzono 
dla częstotliwości 500 Hz, najmniejszą dla 4000 Hz. W przy-
padku przewodnictwa kostnego obserwowano odwrotną za-
leżność – największa poprawa dotyczyła częstotliwości 4000 
Hz, najmniejsza 500 Hz. Różnice te były istotne statystycznie 
(p=0,02) (tab. I). 

Rezerwę ślimakową po zabiegu obliczano na podstawie prze-
wodnictwa powietrznego i kostnego audiogramów poopera-
cyjnych. Rok po zabiegu wynik bardzo dobry (rezerwa 0–10 
dB) uzyskano w 99 przypadkach (76,15%), wynik dobry (11–
20 dB) w 19 przypadkach (14,61%), zadowalający (21–30 dB) 
u 8 pacjentów (6,15%), a niezadowalający (powyżej 31 dB) 
u 4 chorych tj. 3,07%. Badania słuchu w obserwacjach póź-

nych wykazały, że wynik bardzo dobry utrzymuje się w 96 
przypadkach (73,84%), dobry w 21 (16,92%), zadowalający 
w 9 (6,92%) i niezadowalający w 4 przypadkach (3,07%). Nie 
wykazano istotnych różnic pomiędzy wynikami rok po za-
biegu oraz wynikami w obserwacji późnej. Średnia wartość 
rezerwy ślimakowej w całej grupie chorych przed zabiegiem 
wynosiła 21,84 dB. Rok po zabiegu wartość ta zmniejszyła 
się do 3,67 dB, w obserwacjach późnych wynosiła 4,91 dB. 
Porównując średnie wartości rezerwy ślimakowej poopera-
cyjnej z wartością przedoperacyjną, stwierdzono znamien-
ną statystycznie poprawę (p=0,001) (ryc. 3).

Analizując wskaźnik procentowej poprawy słuchu rok po za-
biegu (WPPS1), wynik bardzo dobry uzyskano w 118 przypad-
kach, dobry w 10 a niewielką poprawę słuchu zaobserwowano 
w 2 przypadkach. W obserwacji późnej (WPPS2) wynik bardzo 

Ryc. 1.  Średnie wartości progowe dla przewodnictwa powietrznego przed  
i po stapedotomii. 
PP0 – przewodnictwo powietrzne przed zabiegiem,  
PP1 – przewodnictwo powietrzne rok po zabiegu,  
PP2 – przewodnictwo powietrzne w obserwacji późnej  
(minimum 4 lata po zabiegu).

Ryc. 2.  Średnie wartości progowe dla przewodnictwa kostnego przed i po 
stapedotomii. 
PK0 – przewodnictwo kostne przed zabiegiem, PK1 – przewodnictwo 
kostne rok po zabiegu,  
PK2 – przewodnictwo kostne w obserwacji późnej (minimum 4 lata po 
zabiegu).
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stopnia zaawansowania choroby na wyniki leczenia opera-
cyjnego otosklerozy.

Badając wpływ długości trwania dolegliwości przed zabiegiem 
na wyniki stapedotomii, chorych podzielono na trzy grupy: pa-
cjentów z dolegliwościami trwającymi mniej niż 3 lata, z dole-
gliwościami trwającymi od 3 do 10 lat, oraz trwającymi powy-
żej 10 lat. Największa poprawa słuchu w obserwacji wczesnej 
(32,39%) oraz późnej (24,90%) wystąpiła w grupie o najdłuższym 
czasie trwania dolegliwości. Najmniejszą poprawę średniego 
ubytku słuchu zarówno w obserwacji wczesnej (25,84%), jak 
i późnej (22,70%) zaobserwowano w grupie o najkrótszym cza-
sie trwania dolegliwości. Stwierdzone różnice nie były jednak-
że istotne statystycznie (p>0,05). 

Oceniając wpływ wieku na uzyskiwane wyniki, chorych po-
dzielono na trzy grupy. Najmłodszą (chorzy od 18 do 33 lat), 
pośrednią (pacjenci w wieku 34–49 lat) oraz najstarszą (cho-
rzy w wieku 50–65 lat). Największa poprawa słuchu w obser-
wacji wczesnej oraz w obserwacji późnej wystąpiła w grupie 
pośredniej. Najmniejsza poprawa średniego ubytku słuchu 
– zarówno w obserwacji wczesnej, jak i późnej – wystąpiła 
w grupie najstarszej. Różnice nie były statystycznie istotne. 
Oceniając wpływ płci na wyniki leczenia operacyjnego, nie 
stwierdzono istotnych statystycznie różnic pomiędzy bada-
nymi grupami.

Na podstawie przeprowadzonych ankiet analizowano zmiany 
subiektywnego odczucia szumów usznych, poprawy słuchu 
oraz zmniejszenia zawrotów głowy. Przed zabiegiem szumy 
uszne zgłaszało 92% pacjentów. W subiektywnej ocenie cał-
kowite ich ustąpienie zgłosiło 68% chorych. Przed zabiegiem 
zawroty głowy zgłaszało 41% pacjentów. Rok po zabiegu – 17%, 
natomiast w obserwacji późnej – 19% pacjentów. Zmiany te 
były istotne statystycznie (p<0,05). 

dobry utrzymywał się w 111 przypadkach, wynik dobry w 9, 
niewielka poprawa słuchu zaszła również u 9 chorych, a brak 
poprawy słuchu wystąpił w jednym przypadku.

Aby ocenić wpływ stopnia zaawansowania choroby na wy-
niki leczenia, pacjentów przed zabiegiem podzielono na trzy 
grupy, zgodnie z klasyfikacją Shambaugha. Najliczniejszą sta-
nowili chorzy z najwyższym stopniem zaawansowania oto-
sklerozy (grupa C – 81 uszu ; 62,3%). Do grupy B zaliczono 
41 uszu (31,53%), do grupy A – 8 uszu (6,15%). Dokonano 
analizy zmiany średniego ubytku słuchu przed zabiegiem 
(N0%) w obserwacji wczesnej (N1%) oraz późnej (N2%) w za-
leżności od stopnia zaawansowania choroby wg Shambau-
gha. Największa poprawa średniego ubytku słuchu, zarów-
no w obserwacji wczesnej jak i późnej, nastąpiła w grupie 
o najbardziej zaawansowanym stopniu choroby (grupa C). 
Różnice pomiędzy wynikami w poszczególnych grupach za-
awansowania otosklerozy nie były znamienne statystycznie, 
co pozwoliło wysunąć wniosek o braku istotnego wpływu 

Tab. I. Zmiana średnich wartości progowych przewodnictwa powietrznego i kostnego w zależności od częstotliwości. 

PRZEWODNICTWO POWIETRZNE [DB] PRZEWODNICTWO KOSTNE [DB]

Obserwacja wczesna  
(PP0-PP1)

Obserwacja późna  
(PP0-PP2)

Częstotliwość [Hz] Obserwacja wczesna  
(PK0-PK1)

Obserwacja późna  
(PK0-PK2)

36,31 ± 9,04 32 ± 8,13 500 10,81 ± 4,23 7,35 ± 3,02

34,5 ± 10,23 29,5 ± 9,08 1000 11,46 ± 4,03 7,39 ± 2,98

29 ± 8,42 24,85 ± 9,14 2000 14,69 ± 6,82 10,72 ± 3,12

26,66 ± 8,13 20,73± 8,42 4000 17,81 ± 5,13 14,62 ± 4,34

PK0 – przewodnictwo kostne przed zabiegiem,  
PK1 – przewodnictwo kostne rok po zabiegu,  
PK2 – przewodnictwo kostne w obserwacji późnej (minimum 4 lata po zabiegu), 
PP0 – przewodnictwo powietrzne przed zabiegiem,  
PP1 – przewodnictwo powietrzne rok po zabiegu,  
PP2 – przewodnictwo powietrzne w obserwacji późnej (minimum 4 lata po zabiegu).

Ryc. 3. Rozkład rezerwy ślimakowej przed i po stapedotomii.
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nie 34% chorych. Ten sam poziom natężenia utrzymywał się 
u 8,8% pacjentów [19]. Lundman podaje ustąpienie szumów 
usznych u 52% chorych po operacji [12]. W pracy Terzic i wsp. 
91 % pacjentów zgłaszało szum przed operacją. Rok po zabie-
gu 89% z nich było wolnych od tej dolegliwości [17]. W pracy 
Mahafza i wsp. 78,8% pacjentów zgłaszało szumy uszne przed 
operacją. Zaledwie 26,8% pacjentów zgłosiło całkowite ich 
ustąpienie, natomiast zmniejszenie 62% [15]. Wyniki naszych 
badań w zakresie redukcji szumów usznych po stapedotomii 
nie odbiegają zasadniczo od danych przedstawianych w lite-
raturze światowej [18, 20]. 

Przeprowadzona analiza wyników leczenia operacyjnego oto-
sklerozy potwierdza ogólnodostępne dane o wysokiej skutecz-
ności stapedotomii u pacjentów cierpiących na otosklerozę 
zarówno w obserwacji wczesnej, jak i wiele lat po zabiegu.

WNIOSKI

• Na podstawie analizy wyników badań słuchu 
(oceniających poprawę przewodnictwa powietrznego 
i kostnego oraz zmniejszenie rezerwy ślimakowej 
i WPPS) uzyskano bardzo dobre i dobre wyniki 
u ponad 90% chorych leczonych operacyjnie z powodu 
otosklerozy zarówno w obserwacji wczesnej, jak 
i późnej. Wyniki autorskiej ankiety szumów usznych 
oraz zawrotów głowy wykazały istotne zmniejszenie 
tych parametrów u chorych w obserwacji wczesnej, jak 
i późnej.

• Przeprowadzona analiza zależności pomiędzy 
uzyskanymi wynikami leczenia operacyjnego 
otosklerozy a wybranymi czynnikami wykazała:

• brak istotnego wpływu stopnia zaawansowania choroby 
(ocenianego wskaźnikiem Shambaugha) na wyniki 
leczenia, pomimo że najlepsze rezultaty uzyskano 
w grupie chorych z najbardziej zaawansowaną postacią 
otosklerozy;

• brak istotnego wpływu długości trwania dolegliwości 
na uzyskiwane wyniki; 

• brak wpływu wieku oraz płci na wyniki leczenia 
operacyjnego otosklerozy ocenione zmianą średniego 
ubytku słuchu. 

DYSKUSJA

Liczne publikacje oceniające skuteczność chirurgicznego le-
czenia otosklerozy przedstawiają bardzo dobre wyniki poope-
racyjne zarówno w krótkim, jak i długim okresie obserwacji. 
Większość otochirurgów preferuje stapedotomię ze względu na 
mniejszy odsetek powikłań. Stapedotomia powoduje poprawę 
słuchu u ponad 90% chorych oraz zmniejszenie lub ustąpienie 
szumów usznych u większości z nich [8, 9, 10, 11]. 

W omawianym materiale własnym, biorąc pod uwagę popra-
wę krzywych progowych słuchu, zmniejszenie rezerwy ślima-
kowej i WPPS uzyskano bardzo dobre i dobre wyniki w około 
91% przypadków. Poprawa ta utrzymywała się pomimo upły-
wu kolejnych lat w obserwacjach odległych.  

Gierek i wsp. opierając się na wynikach rezerwy ślimakowej, 
uzyskali wyniki bardzo dobre w 29,1 % przypadków, wynik do-
bry – w 64,6%, zadowalający – w 4,7 %, natomiast wynik nie-
zadowalający w 1,6% przypadków [6]. W grupie 123 chorych, 
analizowanych wg zaleceń AAO-HNS przez Lundmana, uzy-
skano średnie wartości rezerwy ślimakowej pooperacyjnej do 
10 dB u 77% pacjentów, natomiast wartości z przedziału 11–20 
dB – u 18 % chorych [12]. Porównywalne wyniki przedstawił 
Somers. Wartość pooperacyjnej rezerwy ślimakowej, oceniana 
jako wynik bardzo dobry, wystąpiła u 81% chorych [13]. Bardzo 
dobre wyniki przedstawił również Vincent i wsp., którzy w ba-
daniu dużej populacji 3050 pacjentów, rezerwę ślimakową po-
niżej 10 dB uzyskali w 94,2% przypadków [14]. Wyniki leczenia 
otosklerozy uzyskane w naszych badaniach, biorąc pod uwagę 
redukcję rezerwy ślimakowej, są porównywalne z większością 
danych przedstawianych przez innych autorów [6, 12, 13, 14]. 

W dostępnej literaturze szumy uszne zgłasza od 65–92% pa-
cjentów z otosklerozą, z wyraźną przewagą ich występowania 
u kobiet [15, 16, 17]. W naszych badaniach szumy uszne przed 
zabiegiem zgłaszało 92% chorych. W subiektywnej ocenie całko-
wite ich ustąpienie zgłosiło 68%. W badaniu Gierek i wsp. szu-
my uszne przed operacją zgłaszało 78% pacjentów, a całkowite 
ich ustąpienie stwierdzono u 74% operowanych. Zmniejszenie 
nasilenia dolegliwości wystąpiło u 4% chorych, natomiast brak 
zmian intensywności stwierdzono u 19% z nich [6]. Podobne 
wyniki przedstawił Ayache i wsp., w badaniu których 74% pa-
cjentów zgłaszało szumy uszne przed operacją. Całkowite ich 
ustąpienie zgłosiło po operacji 55,9% badanych, a zmniejsze-
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