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SUMMARY
Introduction: Certain problems in ear surgery are caused by temporal bone 
cholestetoma and chronic otitis media complicated by deafness, facial nerve 
dysfunction, vertigo or meningcephalocele. Lateral petrosectomy offers pos-
sibility of radical treatment and prevention of temporal bone destruction and 
following complications. 
Aim of study: It is an analysis of indications for lateral petrosectomy and it's 
results as a treatment of otitis media and temporal bone cholesteatoma. The 
possibility of synchronous cochlear implantation is noted.
Material: Retrospective analysis of 62 patients after lateral petrosectomy, oper-
ated in the Department of Otolaryngology at the Medical University of Warsaw 
in 2001-2009. The group consisted of thirty one men and thirty one women.
Results: Thirty two patients suffered from chronic granuloma or chronic cho-
leateatoma otitis media or temporal bone cholesteatoma. Seventeen patients 
suffered from deafness prior surgery. Cochlear implantation was possible in 
fi ve patients: two of them after cranium fracture, two with deafness caused 
by chronic otitis media and one with deafness caused by osteoradionecrosis. 
Intraoperative CSF leak was observed of eight patients. In one case lateral 
perosectomy was used as a treatment of CSF leak after removal of cerebel-
lopontine tumor. There was no evidence of CSF leak after surgery. Facial 
nerve dysfunction was observed in fi fteen cases.
Conclusions: Lateral petrosectomy offers possibility of radical treatment in 
same patients with chronic otorrhea. The total removal of cholesteatoma 
prevents intracranial and intratemporal complications in case of chronic 
otitis media. Patients after lateral petrosectomy require systematic ENT and 
radiological (CT, NMR) examination. 
Hasła indeksowe: perlak, leczenie chirurgiczne, petrosektomoa boczna
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Wprowadzenie
Chirurg często staje przed problemem leczenia chorób 
ucha i kości skroniowej, w tym pacjentów z rozległymi 
perlakami kości skroniowej, przewlekłym zapaleniem 
ucha środkowego powikłanym całkowitą głuchotą, 
porażeniem nerwu twarzowego, objawami przetokowy-
mi, zawrotami głowy, przepukliną oponowo-mózgową. 
Równie często lekarz podejmuje decyzję o sposobach 
leczenia operacyjnego nowotworów tej okolicy.

Pomimo zaawansowania technik operacyjnych oko-
ło 3% pacjentów nadal ma ropny wyciek z operowanego 
ucha. W sytuacji niepowodzeń takich operacji petro-
sektomia boczna może być zastosowana jako technika 
alternatywna do operacji radykalnej ucha. 

Prawidłowo wykonana petrosektomia boczna po-
zwala na zamknięcie ucha już nieczynnego. Umożliwia 
ona zatrzymanie toczącego się procesu destrukcyjne-
go, a przez to pozwala uniknąć kolejnych powikłań 
zapaleń uszu.

Cele pracy
W pracy poddano analizie wskazania oraz wyniki za-
stosowania petrosektomii bocznej w leczeniu szeregu 
jednostek chorobowych ucha i kości skroniowej. Zwró-
cono uwagę na możliwość wykonania jednoczasowej 
implantacji ślimakowej w przypadku obustronnych 
głuchot. Omówione zostały zagadnienia związane 
z koniecznością rozszerzenia operacji w przypadku 
nowotworów tego regionu.

Materiał i metoda
W Katedrze i Klinice Otolaryngologii Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego w okresie 2001-2009 wy-
konano 62 operacje petrosektomii bocznej. W badanej 
grupie było 31 mężczyzn (średni wiek 42 lata) i 31 kobiet 
(średni wiek 54 lata).

Najczęstszym wskazaniem do wykonania tego typu 
operacji było przewlekłe ziarninowe oraz przewlekłe 
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perlakowe zapaleniem ucha środkowego, bądź rozległy 
perlak piramidy kości skroniowej (Ryc. 1). Naturalny 
rozwój wymienionej patologii był przyczyną powsta-
wania szeregu następstw często ze sobą współistnie-
jących, zmuszających do wykonania petrosektomii 
bocznej. Taka sytuacja miała miejsce w 32 przypad-
kach (Tab. I). Istotny jest fakt, że w omawianej grupie 
chorych u 24 pacjentów przed przyjęciem do Klini-
ki były wykonywane różnego rodzaju operacje ucha 
i kości skroniowej, bez oczekiwanego efektu. A zatem 
u 17 pacjentów stwierdzono przed operacją całkowitą 
głuchotę. Rozległy proces zapalny w 11 przypadkach 
powodował zniszczenie błędnika i obecność przetoki 
w uchu wewnętrznym. W 10 przypadkach przyczyną 
kwalifikacji do operacji była rozległa przepuklina 
oponowo-mózgowa środkowego dołu czaszki. W 9 
przypadkach z perlakiem piramidy współistniał nie-
dowład lub porażenie nerwu twarzowego (Tab. II). 
W jednym przypadku oprócz głuchoty stwierdzono 
stare złamanie podstawy czaszki.

Dwa przypadki perlaka piramidy wymagały reo-
peracji. W jednym przypadku z powodu jego odrostu 
w wyrostku, w drugim stwierdzono perlaka w przewo-
dzie słuchowym wewnętrznym z objawami głuchoty 
i głębokiego porażenia nerwu twarzowego. Cechy od-
rostu w obu przypadkach stwierdzono po pięcioletnim 
okresie obserwacji.

Nowotwory są kolejną grupą wskazań do wykona-
nia petrosektomii bocznej. W analizowanym materiale 

stwierdzono 19 przypadków nowotworów złośliwych 
oraz 7 przypadków nowotworów niezłośliwych. 

Do oceny klinicznego zaawansowania nowotworów 
złośliwych zastosowano klasyfikację Stella i McCornica. 
T1 – guz ograniczony do miejsca wyjścia, tzn. skóry, nie 
naciekający nerwu twarzowego, nie naciekający kości 
skroniowej. T2 – guz wyrasta poza skórę, wykazuje 
radiologiczne lub kliniczne objawy naciekania kości, nie 
wyrasta poza kość skroniową. T3 – występują kliniczne 
i radiologiczne objawy rozrostu raka na struktury przy-
legające do kości skroniowej – oponę twardą, podstawę 
czaszki, przyusznicę, staw skroniowo-żuchwowy. 

W analizowanym materiale guz w największym sta-
dium zaawansowania stwierdzono w 11 przypadkach, 
z czego w 4 stwierdzono naciek na opony mózgowo-rdze-
niowe, a w 7 naciek na śliniankę przyuszną. Rozległość 
guza była wskazaniem do petrosektomii z parotidekto-
mią i operacją radykalną usunięcia węzłów chłonnych 
szyi. Rozległość nowotworu wymaga szerokiego i ra-
dykalnego jego wycięcia. W 4 przypadkach rozległość 
operacji wymagała zastosowania płatów z sąsiedztwa 
do rekonstrukcji powstałego ubytku. Z kolei naciek 
raka w kierunku małżowiny usznej nie pozwala na jej 
oszczędzenie – całkowita amputacja małżowiny została 
wykonana u 3 pacjentów. Porażenie nerwu twarzowego 
u pacjentów z nowotworami złośliwymi stwierdzono 
w 2 przypadkach, rekonstrukcję wykonano u jednego 
chorego – przeszczep nerwu usznego wielkiego.

Rzadszym wskazaniem do petrosektomii są niezło-
śliwe, rozległe guzy kości skroniowej. W analizowanej 
grupie chorych nowotwór niezłośliwy stwierdzono w 7 
przypadkach. Miejscowe zaawansowanie zmian cho-
robowych zmusiło w 2 przypadkach do wykonania 
petrosektomii z całkowitą amputacją małżowiny usznej 
i rekonstrukcją ubytku płatami z sąsiedztwa. Również 
u 2 pacjentów stwierdzono przed operacją porażenie 
nerwu twarzowego. W jednym przypadku wykonano 
dekompresję nerwu twarzowego, również u jednego 
chorego wykonano rekonstrukcję ciągłości za pomocą 
nerwu usznego wielkiego.

Nowotwory złośliwe i niezłośliwe ucha i piramidy 
kości skroniowej należą do dużej grupy schorzeń, wy-
stępowanie których jest wskazaniem do wykonania 
petrosektomii bocznej, niejednokrotnie z poszerzeniem 
zakresu operacji. Pomimo utrwalonych schematów 
postępowania, schorzenia te wymagają nieraz złożo-
nego podejścia do leczenia. Zatem szczegółowe wyniki 
leczenia nowotworów ucha i kości skroniowej wymagają 
osobnego opracowania i będą przedstawione przez 
autorów w kolejnym opracowaniu.

Należy wymienić rzadsze przyczyny wykonywania 
petrosektomii bocznej. W analizowanym materiale 
u 1 pacjenta operacje wykonano w celu zaopatrzenia 
płynotoku mózgowego po usunięciu nerwiaka nerwu 
przedsionkowo-ślimakowego. W jednym przypadku wy-
konano petrosektomię u pacjenta z osteoradionekrozą 

Tabela I. Wskazania do petrosektomii bocznej – jed-
nostki chorobowe

Patologia Liczba przypadków

Przewlekłe ziarninowe 
zapalenie ucha

7

Przewlekłe perlakowe 
zapalenie ucha

20

Perlak piramidy 5

Razem 32

Tabela II. Wskazania do petrosektomii – następstwa 
stanu zapalnego kości skroniowej.

Patologia Liczba przypadków

Operacje przed 
petrosektomią, ropotok

 24

Głuchota operowanego ucha 17

Przetoka, zniszczenie błędnika 11

Przepuklina oponowo-mózgowa 10

Niedowład, porażenie nerwu VII 9
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po radioterapii raka nosogardła. Operacja miała na 
celu oczyszczenie kości skroniowej z martwiaków oraz 
jednoczesne wszczepienie implantu ślimakowego. W 2 
przypadkach wykonano petrosektomię u pacjentów po 
złamaniu podstawy czaszki. Jednocześnie wykonano 
wszczepienie implantu ślimakowego. W wyżej omawia-
nej grupie pacjentów z perlakiem piramidy kości skro-
niowej przebiegającym z obustronną głuchota całkowitą 
również w dwóch przypadkach wykonano wszczepienie 
implantu ślimakowego. A zatem w analizowanej przez 
autorów grupie pacjentów petrosektomię boczną wraz 
implantacją wykonano w 5 przypadkach.

U wszystkich 62 pacjentów wykonano petrosekto-
mię boczną jako podstawową operację. W wielu przy-
padkach operację uzupełniono o dodatkowe techniki, 
takie jak labiryntektomia, wszczepienie implantu śli-
makowego, dekompresja nerwu twarzowego, jego ze-
spolenie koniec do końca, bądź przeszczep brakującego 
fragmentu nerwu.

Technikę operacji można opisać w pięciu etapach. 
W I etapie wykonuje się cięcie za małżowiną uszną 
przedłużone ku górze powyżej małżowiny usznej. Na-
stępnie wykonuje się otwarcie jamy po poprzedniej 
operacji lub też attykoantromastoidektomię. Niezbędne 
jest doszczętne usunięcie ciągów komórek powietrz-
nych w piramidzie kości skroniowej. W II etapie nale-
ży znieść tylną i górną ścianę przewodu słuchowego 
zewnętrznego. W trakcie tego etapu należy dokonać 
otwarcia wszystkich zachyłków jamy bębenkowej. III 
etap polega na przecięciu skóry przewodu słuchowego 
i usunięciu chrząstki przewodu. Następnie należy 
wynicować i zeszyć skórę przewodu słuchowego od 
zewnątrz. W IV etapie usuwane są resztki skóry przewo-
du, błony bębenkowej, kowadełko, młoteczek, wyściółka 
jamy bębenkowej do ujścia trąbki słuchowej. Ważne 
jest, aby prawidłowo obliterować trąbkę kowadełkiem 
i fragmentem mięśnia. W V etapie należy ułożyć tłuszcz 
pobrany z powłok brzucha w loży pooperacyjnej. Szwy 
warstwowe. Opatrunek uciskowy.

Postępowanie pooperacyjne jako standard obej-
muje około- i pooperacyjnie podawany antybiotyk, 
zazwyczaj cefalosporynę III generacji. Opatrunek uci-
skowy utrzymywany jest do 5 dni. Usuwanie szwów 
następuje stopniowo pomiędzy 7 a 10 dobą po operacji. 
Chorzy są wypisywani ze szpitala po wygojeniu rany 
za uchem, w przewodzie słuchowym zewnętrznym 
i w podbrzuszu.

W każdym przypadku kontrolne badania TK lub RM 
wykonywano po upływie 12 miesięcy od operacji. W ba-
daniach radiologicznych szczególną uwagę zwracano 
na zmiany podejrzane o odrost, zachowanie ciągłości 
okalającej jamę pooperacyjną kości oraz na ewentualne 
upowietrzenie się trąbki słuchowej (Ryc. 2). 

Dotychczasowa radiologiczna obserwacja omawia-
nych przypadków wskazuje na dwa przypadki nawrotu 
perlaka.

Omówienie
Jako pierwszy technikę „maksymalnej” mastoidekto-
mii z następną obliteracją z zastosowaniem mięśnia 
skroniowego opisał w roku 1958 Rambo [1]. Technika 
operacyjna charakteryzowała się doszczętnym usunię-
ciem ciągów komórek powietrznych kości skroniowej 
do poziomu nerwu twarzowego oraz wynicowaniem na 
zewnątrz i zamknięciem na stałe przewodu słuchowe-
go zewnętrznego. Dalszy rozwój techniki operacyjnej 
nastąpił w roku 1966, kiedy Montgomery i wsp. za-
stosowali do obliteracji jamy operacyjnej autogenny 
tłuszcz zamiast mięśnia skroniowego [2]. Obliteracja 
przy użyciu tłuszczu dobrze zapobiega płynotokowi 
poprzez szybką waskularyzację tkanki. W roku 1976 
Gacek określa najważniejsze miejsca kości skroniowej 
dla wykonania prawidłowej egzenteracji: wyrostek 
sutkowaty, hypotympanum, okienko okrągłe i owal-
ne, przednie epitympanum [3]. Autor podkreśla, że 

Ryc.1. Rozległy perlak piramidy kości skroniowej po stronie 
prawej

Ryc. 2. Stan po petrosektomii bocznej po stronie prawej; 
zwraca uwagę gładki zarys ścian jamy pooperacyjnej wypeł-
nionej tłuszczem
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obliterację należy wykonać przy całkowitej pewności, 
że oczyszczenie z mas perlaka jest pełne. Schuknecht 
i Chandler w roku 1984 zastosowali do obliteracji 
trąbki słuchowej chrząstkę, jednocześnie podkre-
ślili dużą przydatność tej techniki w przypadkach 
nie dającego się opanować dużego ropotoku usznego 
z głuchym uchem oraz u osób głęboko upośledzonych 
umysłowo z perlakowym zapaleniem jednego ucha [4]. 
Fisch i Mattox również zwracają uwagę na celowość 
wykonywania petrosektomii u pacjentów z głuchym 
i cieknącym uchem w przebiegu przewlekłego perla-
kowego zapalenia ucha [5]. Wynicowanie przewodu 
słuchowego i jego zeszycie na stałe uniemożliwiają 
wizualną ocenę procesów zachodzących w jamie wy-
rostka i uchu środkowym. Dlatego w roku 1988 Coker 
i wsp. podkreślają konieczność regularnych kontroli 
pacjentów po petrosektomii bocznej i zalecają wyko-
nywanie okresowych i regularnych kontrolnych badań 
radiologicznych. Rezonans magnetyczny i tomografia 
komputerowa pozwalają na wczesne wykrycie odrostu 
perlaka lub nowotworu i zastosowanie odpowiedniego 
postępowania terapeutycznego.

Leczenie operacyjne przewlekłego zapalenia ucha 
środkowego ma na celu zatrzymanie procesu chorobo-
wego poprzez oczyszczenie i usunięcie tkanek objętych 
chorobą. Ważnym elementem leczenia jest zachowanie 
słuchu lub jego poprawa. Do osiągnięcia zamierzonego 
celu najczęściej wykorzystywane są operacje tym-
panoplastyczne (typu zamkniętego, typu otwartego) 
z ossikuloplastyką lub w przypadkach powikłań we-
wnątrzczaszkowych i zaawansowanego niedosłuchu 
odbiorczego – operacja radykalna. Każda z wymie-
nionych operacji wymaga dużej dyscypliny pacjenta 
w okresie pooperacyjnym związanej z długotrwałym 
procesem gojenia oraz z potrzebą okresowej kontroli 
i oczyszczania powstałej jamy. W praktyce mamy do 
czynienia również z niepowodzeniami leczenia chirur-
gicznego bądź z pacjentami, którzy trafiają do leczenia 
w znacznym stadium zaawansowania choroby, z sze-
regiem rozwiniętych następstw toczącego się procesu 
zapalnego. W tych przypadkach, zależnie od kierunku 
szerzenia się choroby, opisywano stosowanie leczenia 
operacyjnego z dostępu przez środkowy dół czaszki, 
przez subtotalną petrosektomię [6, 7]. 

W literaturze petrosektomia jest wymieniana jako 
metoda stosowana od lat w leczeniu operacyjnym nowo-
tworów ucha zewnętrznego i środkowego [8, 9]. Petro-
sektomię boczną wymienia się wśród 4 etapów operacji 
obok wycięcia rękawowego, petrosektomii subtotalnej 
i petrosektomii całkowitej wykorzystywanych zależnie 
od stadium zaawansowania choroby nowotworowej [10]. 
Z terminem „petrosektomia” spotykamy również w piś-
miennictwie neurochirurgicznym, gdzie wymieniany 
jest wśród dostępów do podstawy czaszki jako dający 
szeroki wgląd w region skalisto-stokowy, górne 3/5 
stoku i środkowy dół czaszki, umożliwiający dostęp do 

zatoki jamistej, dołu podskroniowego i zatoki klinowej 
oraz do tętnicy szyjnej wewnętrznej [11]. 

Zakwalifikowanie chorego do petrosektomii w le-
czeniu operacyjnym przewlekłego zapalenia ucha środ-
kowego ułatwia przeprowadzona diagnostyka radiolo-
giczna. Zależnie od stopnia zajęcia kości skroniowej 
i współwystępowania powikłań może być wykonana 
petrosektomia boczna lub petrosektomia subtotalna, 
obydwa pojęcia są w literaturze stosowane wymiennie. 
Petrosektomia boczna jest wykorzystywana w leczeniu 
przewlekłego zapalenia ucha środkowego u pacjentów 
ze współtowarzyszącą głuchotą i wyciekiem z ucha [4]. 
Jak wynika z naszych obserwacji, metoda ta dzięki 
obliteracji pozwala na lepszą stabilizację jamy, ważną 
w przypadku istniejącej wcześniej przepukliny czy wy-
cieku. Niewątpliwą zaletą tej metody w porównaniu do 
sytuacji, w której jama pozostaje otwarta, jest mniejsze 
ryzyko zakażenia zarówno bezpośrednio z zewnątrz, jak 
i poprzez trąbkę słuchową, co koreluje z obserwacjami 
innych autorów [12].

Petrosektomia subtotalna jest techniką wykorzysty-
waną także w przypadku perlaków szczytu piramidy 
[13]. U pacjentów leczonych tą metodą nie stwierdzano 
wycieku płynu mózgowo-rdzeniowego [4], a wręcz jest 
to metoda leczenia tego rodzaju przetok [14]. Obliteracja 
tłuszczem ma duże znaczenie dla prawidłowego gojenia 
się zaopatrzonych ubytków opony twardej. 

Wśród zalet związanych z zamknięciem, w wielu 
przypadkach i tak już nieczynnego ucha, wymienić 
należy niezwykle istotny element dla pacjenta, jakim 
jest okres gojenia rany pooperacyjnej. Chory po petro-
sektomii, po zdjęciu szwów jest praktycznie wolny od 
częstych kontroli pooperacyjnych związanych z wyga-
janiem a dalej oczyszczaniem ucha. Jedynym obowiąz-
kowym elementem w opiece pooperacyjnej pozostaje 
kontrola radiologiczna –  CT lub MRI. Konieczność 
okresowych badań radiologicznych podkreślana jest 
również przez innych autorów [12, 15]. Zalecane jest 
wykonanie pierwszej kontroli po około 6 miesiącach 
do 1 roku po operacji, a następnie kontrole co 1-3 lata. 
Zdaniem autorów niniejszej pracy pierwsze kontrolne 
badanie radiologiczne powinno być wykonane dopiero 
po upływie roku od operacji. Z kolei decyzja wykonania 
kolejnych badań obrazowych powinna być uzależniona 
od uzyskanych wyników badań oraz stanu klinicznego 
pacjenta w trakcie kolejnych wizyt lekarskich. 

Petrosektomia boczna okazuje się być również szan-
są na bezpieczne wszczepienie implantu ślimakowe-
go nie tylko u pacjentów z przewlekłym perlakowym 
zapaleniem ucha środkowego, ale również u chorych 
z odsłoniętą przestrzenią podpajęczynówkową czy 
skrajnie sklerotycznym wyrostkiem sutkowatym [12]. 
Implantacja ślimakowa z powodzeniem może być wyko-
nana w trakcie petrosektomii u pacjentów z dysplazją 
Mondiniego, przetrwałym płynotokiem mózgowym, 
poprzecznym złamaniem piramidy, dużą przepukliną 
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oponowo-mózgową [16]. Analiza omawianego materiału 
jednoznacznie wskazuje na sukcesywne wykonywa-
nie implantacji ślimakowej u pacjentów z głuchotą 
w przebiegu przewlekłego perlakowego zapalenia ucha, 
poprzecznego złamania piramidy kości skroniowej 
oraz u pacjenta z osteoradionekrozą kości skronio-
wej. Dane z piśmiennictwa wskazują na możliwość 
wykonania tego typu operacji u pacjentów ze znacznie 
zaawansowaną otosklerozą, u których poprzez petro-
sektomię boczną wykonano jednoczasowo implantację 
wszczepu ślimakowego [17]. Należy zwrócić uwagę na 
to, że nie wszyscy autorzy entuzjastycznie podchodzą 
do jednoetapowego leczenia wymienionych jednostek 
chorobowych. Issing i wsp. sugerują rozłożenie leczenia 
na 2 etapy u pacjentów z aktywnym procesem zapal-
nym, czyli najpierw wygojenie ucha a po 6 miesiącach 
implantację wszczepu ślimakowego [18].

Kolejnym zagadnieniem pozostaje zastosowanie 
petrosektomii u pacjentów z rozpoznanym nowotwo-
rem ucha i kości skroniowej. Rak płaskonabłonkowy 
jest najczęstszym nowotworem złośliwym tej okolicy 
i stanowi około 90% nowotworów złośliwych tej okolicy. 
Małżowina uszna zajęta jest zazwyczaj w 85% przypad-
ków, przewód słuchowy zewnętrzny – 10% przypadków, 
ucho środkowe – 5%. Przerzuty do węzłów szyjnych 
występują w około 10-20% przypadków. Brak klasyfi-
kacji raka płaskonabłonkowego ucha i kości skroniowej 
w systemie TNM zmusza do stosowania klasyfikacji 
Stella i McCornica z roku 1985. T1 – guz ograniczony 
do miejsca wyjścia, tzn. skóry, nie naciekający ner-
wu twarzowego, nie naciekający kości skroniowej. T2 
– guz wyrasta poza skórę, wykazuje radiologiczne lub 
kliniczne objawy naciekania kości, nie wyrasta poza 
kość skroniową. T3 – występują kliniczne i radiologicz-
ne objawy rozrostu raka na struktury przylegające do 
kości skroniowej – oponę twardą, podstawę czaszki, 
przyusznicę, staw skroniowo-żuchwowy. 

Analiza materiału wskazuje na zdecydowanie częst-
sze występowanie guzów w największym stadium za-
awansowania. Na 19 przypadków raka okolicy kości 
skroniowej w 11 przypadkach stwierdzono wyjście 
nowotworu poza kość skroniową. W 7 przypadkach 
guz zajmował kość skroniową, nie wychodząc poza 
jej obręb. Zaledwie w jednym przypadku stwierdzono 
najmniejsze stadium zaawansowania guza. 

Wybór metody operacyjnej oparty jest na ocenie 
klinicznego zaawansowania guza. W każdym rozpo-
znanym przypadku nowotworu złośliwego wykonano 
petrosektomię boczną. Rozrost guza w kierunku śli-
nianki przyusznej wymagał wykonania parotidektomii 
całkowitej z radykalnym usunięciem węzłów chłonnych 
– taka sytuacja miała miejsce w 7 przypadkach. Szereg 
autorów wskazuje na konieczność radykalnego usu-
wania w jednym bloku wymienionych struktur anato-
micznych z następową radioterapią w celu uzyskania 
najlepszych efektów terapeutycznych. W analizowanym 

przez autorów materiale w stadium zaawansowania T3 
w dwóch przypadkach uzyskano częściową resekcję 
guza. W takiej sytuacji uzupełniająca radioterapia 
jest logicznym uzupełnieniem rozpoczętego procesu 
terapeutycznego.

Technika operacyjna petrosektomii bocznej cha-
rakteryzuje się dobrym i szybkim gojeniem oraz niskim 
odsetkiem wczesnych i późnych powikłań. W trakcie 
operacji płynotok mózgowo-rdzeniowy wystąpił w 8 
przypadkach, z czego w 4 przypadkach w trakcie operacji 
perlaka, 3 – raka ucha oraz w 1 przypadku – nowotworu 
niezłośliwego. Z kolej u jednego chorego petrosektomia 
boczna została wybrana jako metoda zaopatrzenia pły-
notoku po operacji przezbłędnikowego usunięcia guza 
kąta. Obserwacja wszystkich 9 pacjentów w okresie 
pooperacyjnym w żadnym przypadku nie wykazała 
obecności płynotoku. Zastosowanie autogennego tłusz-
czu z powłok brzucha jest niewątpliwie jedną z lepszych 
metod prewencyjnych, pod warunkiem właściwej obli-
teracji trąbki, wynicowania i zaszycia przewodu oraz 
warstwowego zaszycia tkanek za uchem.

Odległym powikłaniem petrosektomii bocznej jest 
miejscowa martwica tkanek. W omawianej grupie 62 
pacjentów zaledwie u trzech doszło do tego powikłania 
– u dwóch osób po usunięciu rozległego nowotworu nie 
złośliwego oraz u jednej osoby nowotworu złośliwego. 
Miejscowe zaawansowanie nowotworów zmusiło do 
resekcji rozszerzonej nie tylko o przewód słuchowy, ale 
i o część małżowiny usznej. Złe ukrwienie miejscowych 
płatów zastosowanych do rekonstrukcji ubytku dopro-
wadziło do martwicy, miejscowej infekcji i konieczności 
wykonania kolejnej operacji rekonstrukcyjnej.

Wnioski
1. Technika petrosektomii bocznej umożliwia roz-

wiązania „wiecznie” cieknącego ucha w różnych sytu-
acjach operacji otologicznych.

2. Radykalne usunięcie zmian chorobowych za-
pobiega powstawaniu wewnątrzskroniowych i we-
wnątrzczaszkowych powikłań zapaleń uszu.

3. Pacjenci po petrosektomii wymagają okresowych 
kontroli laryngologicznych oraz badań RM i TK. 
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