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StreSzczenie:    Wprowadzenie: Zabiegi ossikuloplastyki mogą być wykonywane na różne sposoby, w zależności od warunków anatomicz-
nych i czynnościowych napotykanych w trakcie operacji otochirurgicznych oraz doświadczenia danej placówki.

  cel: Celem badania było przeprowadzenie analizy wyników leczenia w zakresie pooperacyjnej poprawy słuchu u pacjentów 
z przewlekłym zapaleniem ucha środkowego, ze szczególnym uwzględnieniem zachowania suprastruktury strzemiączka.

  Metody: Przeanalizowano dokumentację 294 kolejnych pacjentów poddanych w latach 2009–2013 w Klinice Otolaryngologii 
w Krakowie pierwszej operacji ENT w związku z przewlekłym zapaleniem ucha środkowego. Do dalszej analizy z uwzględnie-
niem oceny roli zachowania suprastruktury strzemiączka kwalifikowało się 96 osób.

  Wyniki: Analiza wykazała znaczną poprawę słyszenia u osób po zabiegu ossikuloplastyki z zachowaniem suprastruktury 
strzemiączka w porównaniu z pacjentami po zabiegu mobilizacji płytki strzemiączka. Z drugiej strony, wyniki badań wska-
zują na znacznie mniejszą poprawę słuchu u chorych, u których zachowano jedynie strzemiączko w porównaniu z tymi, 
u których możliwa była bardziej rozległa rekonstrukcja łańcucha kosteczek słuchowych.

  Wniosek: Wartość rezerwy ślimakowej mierzona przed operacją ucha często nie odzwierciedla skali anomalii, a tym samym, 
nie może być uznawana za jedyny prognostyk pooperacyjnej poprawy słuchu.

SłoWa kluczoWe:  przewlekłe zapalenie ucha środkowego, suprastruktura strzemiączka, tympanoplastyka

abStract:   backgrounds: Ossiculoplasty can be carried out in a number of ways, depending on the anatomical and functional condi-
tions encountered during otosurgery and the experience of a given centre. 

  the objective: The objective of the study was to analyse treatment effects in terms of postoperative hearing improvement in 
patients with chronic otitis media, with a particular emphasis on stapedial superstructure preservation.

  Methods: The records of 294 consecutive patients undergoing their first ENT surgery due to chronic otitis media at the De-
partment of Otolaryngology in Cracow, in 2009–2013 were analysed. In order to assess the role of preserved stapedial super-
structure, 96 patients were eligible for further analysis.

  results: The analysis points to a significant hearing improvement after ossiculoplasty with the preserved stapedial super-
structure as compared with the patients after footplate mobilisation. On the other hand, the research results point to signifi-
cantly smaller hearing improvement in those patients, in whom only stapes was preserved, as compared with those, in whom 
a more extensive reconstruction of the ossicular chain was possible.

  conclusion: The air-bone gap measured before otosurgery often fails to reflect the extent of abnormalities and cannot, there-
fore, be considered as the only prognostic factor for postoperative hearing improvement. 
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WproWadzenie

Optymalizacja leczenia chirurgicznego w otologii od zawsze była 
kwestią o dużym znaczeniu. Różne ośrodki preferują różne podej-
ścia chirurgiczne do operacji kości skroniowej, w szczególności 
w odniesieniu do zachowania i potencjalnej rekonstrukcji tylno-
-górnej ściany przewodu słuchowego zewnętrznego oraz zabie-
gów tympanoplastyki lub ossikuloplastyki.

Metodyka operacji usznych zakłada: usunięcie zmian chorobo-
wych, usprawnienie funkcji trąbki słuchowej oraz rekonstrukcję 
układu odpowiedzialnego za przewodzenie dźwięku. Istotne jest 
również, o ile stan miejscowy to umożliwia, odtworzenie tylno-
-górnej ściany przewodu słuchowego zewnętrznego u chorych 
z tympanoplastyką typu otwartego. Operacje tympanoplastyczne 
obejmują kanaloplastykę i myringoplastykę, a przy uszkodzeniu 
łańcucha kosteczek słuchowych, także ossikuloplastykę. 

Ossikuloplastyki to zabiegi wykonywane w celu rekonstrukcji 
łańcucha kosteczek słuchowych. Najczęściej połączone są z my-
ringoplastyką. Istnieje wiele możliwości przeprowadzania tego 
typu operacji, co zależy od warunków anatomicznych i funkcjo-
nalnych, jakie napotyka się podczas operacji ucha środkowego, 
oraz doświadczeń danego ośrodka. Czynnikiem determinującym 
sposób rekonstrukcji łańcucha kosteczek słuchowych jest stopień 
ich uszkodzenia. Operacje te można wykonywać w znieczuleniu 
miejscowym lub ogólnym. Zaletą pierwszego z wymienionych jest 
kontakt operatora z chorym podczas zabiegu i możliwość subiek-
tywnej śródoperacyjnej oceny poprawy słuchu. Jeśli rezultat jest 
niewystarczający, istnieje możliwość bezpośredniej korekty usta-
wienia i połączenia składowych łańcucha kosteczek słuchowych. 

Dostępne są różne klasyfikacje zabiegów ossikuloplastyki. Każda 
z nich podkreśla rolę zachowania i mobilizacji strzemiączka w za-
pewnianiu poprawy słuchu. Zini stworzył podział ossikuloplastyk 
w zależności od miejsca uszkodzenia w łańcuchu kosteczek słu-
chowych [1]. Fisch opisał szereg podstawowych sytuacji charakte-
ryzujących się zachowaniem różnych kosteczek słuchowych, pro-
ponując alternatywne podejście w zakresie przywracania ciągłości 
łańcucha kosteczek w każdej z opisanych sytuacji. 

Ossikuloplastyk Fisch w swojej klasyfikacji definiuje trzy grupy pa-
cjentów, w zależności od spodziewanego wyniku czynnościowego 
[2]. Najgorsze rokowania mają osoby, u których z całego łańcucha 
kosteczek słuchowych zachowane jest jedynie strzemiączko. Ocze-
kiwana rezerwa ślimakowa wynosi u nich około 30 dB.

Rokowanie czynnościowe zależy od: wielkości rezerwy ślimako-
wej, zdolności wyrównywania ciśnienia w trąbce słuchowej, goje-
nia rany i braku wysięku w jamie bębenkowej [3, 4].

cel

Celem niniejszego tekstu jest przeprowadzenie prospektywnej 
analizy wyników czynnościowych u pacjentów z przewlekłym za-
paleniem ucha środkowego leczonych chirurgicznie w klinice, ze 
szczególnym uwzględnieniem stanu suprastruktury strzemiączka. 

Materiał i Metody

Przeanalizowano dokumentację medyczną 294 kolejnych pacjentów 
poddanych w latach 2009–2013 w Klinice Otolaryngologii Colle-
gium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie pierwszej 
operacji w związku z przewlekłym zapaleniem ucha środkowego. 

Najmłodszy chory miał 6 lat, najstarszy zaś 80. Średnia wieku wy-
nosiła 40,84 lat. W grupie badanej znalazło się w sumie 160 kobiet 
i 134 mężczyzn. W 146 (49,66%) przypadkach wybrano podejście 
śródprzewodowe, natomiast w 148 (50,34%) – zamałżowinowe. Tym-
panoplastykę zamkniętą wykonano u 216 osób, natomiast otwartą 
u 78. Zakres operacji był ograniczony do jamy bębenkowej jedynie 
w 60 przypadkach. Celem uzyskania właściwego wglądu w prze-
strzenie ucha środkowego, w których toczył się proces chorobo-
wy, u 120 chorych wykonano attykoantromastoidektomię (Ryc. 1.). 
W 14 przypadkach, ze względu na znaczne zaawansowanie zmian, 
leczenie wiązało się z radykalną operacją ucha bez zamknięcia trąbki 
słuchowej. Tę podgrupę pacjentów – ze względu na niewielką liczbę 
przypadków – wyłączono z dalszych analiz. W rekonstrukcji błony 
bębenkowej najczęściej wykorzystywano ochrzęstną. Rzadziej uży-
wano powięzi z mięśnia skroniowego. W kilku przypadkach użyto 
złożonego przeszczepu chrząstki i ochrzęstnej (Ryc. 2.).

Poprawę słuchu oceniano jako zamknięcie średniej rezerwy śli-
makowej (dla 500Hz, 1000Hz i 2000Hz) w świetle zmian stwier-

tab. i.  Charakterystyka grupy badanej w podziale na podgrupy.

podGrupa liczba 
pacjentóW

rodzaj zabieGu oSSikuloplaStyki

1 32 Przeszczep błony bębenkowej umieszczony na 
nienaruszonym strzemiączku

2 38 Przeszczep błony bębenkowej umieszczony na płytce 
strzemiączka (palisada z pasków chrząstki między 
płytką strzemienia a przeszczepem błony bębenkowej)

3 26 Domodelowane kowadełko umieszczone na 
nienaruszonym strzemiączku

tab. ii.  Średnia rezerwa ślimakowa przed leczeniem w badanych podgrupach.

nr podGrupy X 0 Sd 0

1. 32,08 10,32

2. 38,68 10,36

3. 33,28 11,25

tab. iii.  Średnia rezerwa ślimakowa 6 miesięcy po operacji w badanych podgrupach.

nr podGrupy X 6 Sd 6

1. 26,77 10,76

2. 35,26 9,77

3. 25,98 6,83

tab. iV.  Średnia rezerwa ślimakowa 12 miesięcy po operacji w badanych podgrupach.

nr podGrupy X 12 Sd 12

1. 25,10 10,99

2. 35,44 14,35

3. 25,33 7,39
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dzanych w uchu środkowym oraz przeprowadzonej rekonstrukcji. 
Ocena oparta była na badaniach audiometrycznych, wykonywanych 
bezpośrednio przed operacją, a także 6 i 12 miesięcy po operacji. 

W analizie wyników leczenia zidentyfikowano podzbiory pacjentów, 
w zależności od rodzaju rekonstrukcji łańcucha kosteczek słucho-
wych. Do dalszej analizy z uwzględnieniem oceny roli zachowa-
nia suprastruktury strzemiączka kwalifikowało się 96 pacjentów, 
których podzielono na trzy podgrupy (Tab. I.):

•	 przeszczep błony bębenkowej umieszczony 
na nienaruszonym strzemiączku,

•	 przeszczep błony bębenkowej umieszczony na płytce 
strzemiączka (palisada chrząstek między płytką 
strzemiączka a przeszczepem błony bębenkowej),

•	 domodelowane kowadełko umieszczone na nienaruszonym 
strzemiączku. 

Wyniki zostały poddane analizie statystycznej. Interpretując re-
zultat prowadzonych obserwacji, odniesiono je do wszystkich cho-
rych z przewlekłym zapaleniem ucha środkowego, operowanych 
w rozpatrywanym przedziale czasu.

Wyniki

Przeanalizowano wyniki uzyskane u 96 pacjentów w przedziale 
wiekowym od 17 do 74 lat. Grupa składała się z 51 kobiet i 45 męż-
czyzn podzielonych na 3 podgrupy różniące się zakresem uszko-
dzeń łańcucha kosteczek słuchowych i wynikającą z niego tech-
niką rekonstrukcji. W każdej z trzech podgrup dokonano oceny 
długoterminowego efektu czynnościowego, zdefiniowanego jako 
zmiana średniej rezerwy ślimakowej, wraz z porównaniem wyni-
ków. Trzy punkty czasowe oceny obejmowały: punkt wyjściowy 
(T0) oraz obserwacje kontrolne 6 i 12 miesięcy po operacji. 

Zastosowano następujące skróty:

X – średnia rezerwa ślimakowa, 
X0 – średnia rezerwa ślimakowa przed leczeniem, 
X6 – średnia rezerwa ślimakowa 6 miesięcy po operacji, 
X12 – średnia rezerwa ślimakowa 12 miesięcy po operacji, 
SD – odchylenie standardowe.

W analizie wariancji dla stanu wyjściowego uzyskano wyniki przed-
stawione w Tab. II.; p < 0,05. Pomiary potwierdziły znaczną róż-
nicę w wartościach średniej rezerwy ślimakowej w punkcie wyj-
ściowym (T0) między poszczególnymi podgrupami. Oznacza to, 
że przed rozpoczęciem leczenia istniały już znaczne różnice mię-
dzy podgrupami w zakresie rezerwy ślimakowej, odzwierciedla-
jące stopień nieprawidłowości w uchu środkowym.

Średnia rezerwa ślimakowa w podgrupie 2. była znacznie większa 
niż w pozostałych. Oznacza to, że ze względu na najpoważniej-
sze uszkodzenia łańcucha kosteczek słuchowych w podgrupie 2., 
w której obecna była jedynie ruchoma płytka strzemiączka, war-
tość rezerwy ślimakowej była największa w porównaniu z dwiema 
pozostałymi podgrupami.

ryc. 1.  Zakres operacji chirurgicznej kości skroniowej.

ryc. 2.  Częstość stosowania różnych rodzajów przeszczepów w rekonstrukcji błony 
bębenkowej.

Średnia rezerwa ślimakowa w podgrupie 1. była znacznie większa 
niż w podgrupach o zachowanym łańcuchu kosteczek słuchowych. 
Oznacza to, że przy zachowanym jedynie strzemiączku mierzone 
przedoperacyjnie wartości rezerw ślimakowych są istotnie większe 
niż u pacjentów z łańcuchem kosteczek słuchowych uszkodzonym 
w mniejszym stopniu.

Obserwacja ta potwierdza istnienie związku między stopniem 
utraty słuchu wyrażonym przez zakres uszkodzenia łańcucha ko-
steczek słuchowych a wielkością rezerwy ślimakowej.

W analizie wariancji, jakiej poddano wartości rezerwy ślimakowej 
w poszczególnych podgrupach 6 miesięcy po operacji, otrzymano 
wyniki przedstawione w Tab. III.; p < 0,05. Analiza wykazała ist-
nienie różnic w średnich wartościach rezerwy ślimakowej między 
podgrupami (p < 0,05). 

Średnia rezerwa ślimakowa w podgrupie 2. była znacznie większa 
niż w pozostałych (podobnie, jak w punkcie wyjściowym). Powyż-
sza obserwacja potwierdza niekorzystny prognostycznie wpływ 
braku suprastruktury strzemiączka w uzyskaniu poprawy słuchu 
6 m-cy po operacji tympanoplastycznej.

Średnia rezerwa ślimakowa w podgrupie 1. była znacznie większa 
niż w tych o całkowicie zachowanym łańcuchu kosteczek słucho-
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wych. Powyższa obserwacja potwierdza istnienie istotnego związ-
ku między poprawą słyszenia a stanem łańcucha kosteczek słu-
chowych, wskazując, że najlepsze wyniki czynnościowe uzyskuje 
się u pacjentów z najmniejszym stopniem uszkodzenia kosteczek 
słuchowych i zachowaną ciągłością ich łańcucha.

W analizie wariancji, jakiej poddano wartości rezerwy ślimakowej 
w poszczególnych podgrupach 12 miesięcy po operacji, otrzymano wy-
niki przedstawione w Tab. IV.; p < 0,05. Stwierdzono istnienie istotnych 
różnic w średnich wartościach rezerwy ślimakowej między podgrupami.

Średnia rezerwa ślimakowa w podgrupie 2. była znacznie większa 
niż w pozostałych. Potwierdza to niewielki wpływ ossikuloplastyki 
u pacjentów z uszkodzeniem strzemiączka.

Średnia rezerwa ślimakowa w podgrupie 1. była znacznie więk-
sza niż w tych o zachowanym łańcuchu kosteczek słuchowych 
i znacznie niższa niż w podgrupie 2. Dla dłuższego okresu obserwa-
cji, wynoszącego 12 miesięcy, wykazano znacznie lepszą poprawę 
słuchu po zabiegu ossikuloplastyki u pacjentów z zachowaną su-
prastrukturą strzemiączka w porównaniu z tymi z mobilną płytką 
strzemiączka lecz pozbawionymi jego suprastruktury.

Z drugiej strony, aktualne wyniki badań podkreślają fakt znacznie 
mniejszej poprawy słuchu u osób z zachowaną jedynie III kostecz-
ką słuchową w porównaniu z pacjentami, u których możliwa była 
bardziej skuteczna rekonstrukcja łańcucha kosteczek słuchowych.

Przeprowadzono analizę wariancji w odniesieniu do zależności 
wielkości rezerwy ślimakowej od czasu, w celu stwierdzenia, czy 
zmiany średnich wielkości rezerwy ślimakowej w każdej podgrupie 
po upływie 6 i 12 miesięcy od operacji były i pozostawały istotne 
statystycznie. Do oceny zmian w wartościach rezerwy ślimako-
wej w obrębie każdej z podgrup użyto planu analizy wewnątrz-
grupowej (Tab. V.).

W podgrupie 1. nie stwierdzono istotnych różnic między średnią 
wielkością rezerwy ślimakowej po upływie 6 i 12 miesięcy w po-
równaniu z poziomem wyjściowym.

W podgrupie 2. nie stwierdzono istotnych różnic między średnią 
wielkością rezerwy ślimakowej po upływie 6 i 12 miesięcy w po-
równaniu z poziomem wyjściowym, co wskazuje na brak poprawy 
słuchu w wyniku operacji chirurgicznej. 

Wyniki zaobserwowane w podgrupach 1. i 2. jednoznacznie po-
twierdzają, że poważne uszkodzenie łańcucha kosteczek słucho-
wych z zachowaniem jedynie strzemiączka (lub jedynie płytki strze-
miączka) często związane jest z brakiem poprawy czynnościowej po 
operacji ucha środkowego. Priorytetem u tych pacjentów powin-
no być radykalne wycięcie zmian w celu uzyskania suchego ucha.

Zastosowanie własnej domodelowanej kosteczki (kowadełka), 
umieszczonej na główce zachowanego i prawidłowo ruchomego 
strzemiączka (podgrupa 3.) w celu przywrócenia ciągłości łańcucha 
kosteczek słuchowych uzyskano istotną zmianę rezerwy ślimako-
wej 6 miesięcy po operacji w porównaniu z poziomem wyjścio-
wym (p = 0,046), co stanowi potwierdzenie zasadności tej techniki 
chirurgicznej. W tej samej podgrupie nie stwierdzono istotnych 
różnic w średniej rezerwie ślimakowej między 6. a 12. miesiącem 
po operacji, co świadczy o trwałości wywołanej chirurgicznie po-
prawy słuchu. Użycie domodelowanego kowadełka doprowadziło 
do znacznej poprawy słuchu. 

oMóWienie WynikóW

Nasze obserwacje wskazują, że u pacjentów, u których zabieg ossi-
kuloplastyki nie był konieczny, a także u tych, u których ubytki 
kostne umożliwiały wytworzenie wysokiej kolumelli lub wykorzy-
stanie protezki typu PORP, średnie wartości rezerwy ślimakowej 
na poziomie wyjściowym mieściły się w zakresie 24,77–31,87 dB. 
Średnie pooperacyjne wartości rezerwy ślimakowej w omawia-
nych podgrupach były znacznie lepsze niż w podgrupach, gdzie 
w wyniku rozległego uszkodzenia łańcucha kosteczek i miejsco-
wego procesu chorobowego, możliwa była jedynie myringostape-
dopeksja. Powyższe obserwacje podkreślają kluczową rolę właści-
wej diagnozy i kwalifikacji pacjenta przed wykonaniem planowego 
zabiegu chirurgicznego [5–9]. Potwierdzają zarazem obserwację, 
że przy mniej zaawansowanych zmianach łańcucha kosteczek słu-
chowych wielkość rezerwy ślimakowej nie zawsze jest czynnikiem 
rokowniczym co do stopnia przewidywanej poprawy słuchu, co 
stanowi nową obserwację. 

Na etapie planowania i kwalifikowania chorych do operacji ucha 
dużego znaczenia nabierają inne „rokowniczo istotne” objawy. 
Przykładem może być klasyfikacja autorstwa Belluciego [10], któ-
ry kładzie w niej nacisk na rolę czynników, takich jak: obecność 
suchego ucha, częstość wycieku i jego charakter, drożność trąbki 
słuchowej, odpowiedź zaostrzeń stanu zapalnego na leczenie za-
chowawcze oraz współistnienie nieprawidłowości anatomicznych.

W przypadku śródoperacyjnego stwierdzenia poważnego uszko-
dzenia łańcucha kosteczek słuchowych z zachowaniem jedynie 
strzemiączka, a w szczególności w przypadku, gdy uszkodzona 
jest również suprastruktura strzemiączka, jednoetapowa rekon-
strukcja nie przynosi zadowalających efektów [6, 8, 11]. Priory-
tetem u tych pacjentów powinno być radykalne wycięcie zmian 
chorobowych, a w następnej kolejności (często w drugim etapie) 
próba odtworzenia układu przewodzącego ucha środkowego. 
W aspekcie dążenia do odtworzenia stosunków anatomicznych 
należy również rozważyć ewentualną rekonstrukcję tylno-górnej 
ściany przewodu słuchowego zewnętrznego [12]. Wielkość popra-

tab. V.  Średnia rezerwa ślimakowa w punkcie wyjściowym (dzień operacji) oraz po 6 i 12 miesiącach od operacji w każdej z badanych podgrup. SD = odchylenie standardowe.

czaS od operacji 
(MieSiące)

rezerWa śliMakoWa 
podGrupa 1.

Sd podGrupa 1. rezerWa śliMakoWa 
podGrupa 2. 

Sd podGrupa 2. rezerWa śliMakoWa 
podGrupa 3.

Sd podGrupa 3.

0 32,08 10,32 38,68 10,36 33,28 11,25

6 26,77 10,76 35,26 9,77 25,98 6,83

12 25,1 10,99 35,44 14,35 25,33 7,39
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poparte długotrwałym doświadczeniem klinicznym, pokazują, że 
rekonstrukcja całego łańcucha kosteczek słuchowych pozostaje 
problemem w chirurgii otologicznej.

Należy tu wspomnieć, że według wielu autorów wyniki chirur-
gicznych zabiegów otologicznych wykazują tendencję do pogar-
szania się z upływem czasu [20–21]. W badaniach kontrolnych, 
wykonywanych po upływie kilkunastu lub więcej lat, nie obser-
wuje się już bardzo dobrych wyników chirurgii ucha mierzonych 
zamknięciem rezerwy ślimakowej.

WnioSki

1.  Wielkość rezerwy ślimakowej mierzona przed operacją ucha 
często nie odzwierciedla nasilenia zaawansowania procesu cho-
robowego i tylko na jej podstawie nie można prognozować po-
prawy słuchu po leczeniu operacyjnym;

2.  Zachowanie kompletnego, prawidłowo ruchomego strzemiączka jest 
kluczowe dla poprawy słuchu po operacjach na uchu środkowym;

3.  Obecność tylko ruchomej płytki strzemiączka jest niekorzystnym 
czynnikiem prognostycznym poprawy słuchu w tympanoplastykach.

wy słuchu zmniejsza się wraz z rosnącym stopniem uszkodzenia 
łańcucha kosteczek słuchowych, co zostało również potwierdzone 
w niniejszej analizie [13–15]. Najmniej korzystny wpływ zaobser-
wowano u pacjentów z uszkodzeniem suprastruktury strzemiączka. 
Jak podają inni autorzy, zachowanie nieuszkodzonego strzemiączka 
ma zasadnicze znaczenie dla uzyskania poprawy słuchu, stwarza 
możliwość domodelowania własnej kosteczki chorego i umiesz-
czenia jej na strzemiączku, a pod odtworzoną błoną bębenkową 
[14–17]. Daje też możliwość wykorzystania protezki typu PORP.

Należy zauważyć, że w przypadkach poważnego uszkodzenia łań-
cucha kosteczek słuchowych przedoperacyjna wartość rezerwy 
ślimakowej może być mniejsza niż wartość pooperacyjna. Jest to 
spowodowane obecnością zmian patologicznych na drodze trans-
misji dźwięku między błoną bębenkową a okienkiem owalnym. 
Uważa się, że poprawa słuchu może nie zostać osiągnięta u około 
60% pacjentów z uszkodzoną suprastrukturą strzemiączka [18–19]. 

W analizowanej podgrupie na płytce strzemiączka umieszcza-
no palisadę z pasków chrząstki. U pacjentów tych nie osiągnię-
to jednak znaczącej zmiany w zakresie średniej wartości rezerwy 
ślimakowej. Obecnie dostępny jest szereg protezek, które można 
umieszczać na podstawie strzemiączka w celu kompletnej rekon-
strukcji łańcucha kosteczek słuchowych. Przedstawione wyniki, 
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