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a b s t r a c t

The ending of the XIX century was characterized by a rapid progress of otology in the

treatment of the ears diseases. New methods of surgical treatment in otology were deve-

loped by understanding the pathophysiology. The greatest achievements in this area

belong to doctors from Viennese and German institutions. At this time the surgical treat-

ment of chronic otitis media, Ménière's disease, otosclerosis and tympanoplasty was

started. Understanding of aseptic technique, the possibility to perform patient's anesthe-

sia, new lighting techniques, microsurgical instruments and operating microscope have

expanded surgical capabilities of otologists. The discovery of antibiotics and sulfonami-

des improved possibilities for the treatment of ear infections and their complications.

High-resolution methods of computer tomography, vestibulogical and audiological diag-

nostics using objective methods (ABR, AOE) allowed to perform accurate diagnosis of the

middle and inner ear diseases. New techniques of transplantation and ossicles prosthe-

sis, drainage ventilation, digital hearing aids, cochlear, bone and brainstem anchored

implants enable improvement of hearing organ's function. Today tinnitus, vertigo and

hearing loss are serious problems for humanity, especially in elderly despite of enormous

knowledge in the field of otology.
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Wstęp

Przełomem dla samodzielnego rozwoju otologii było otwarcie
w 1873 roku w Wiedniu pierwszej Kliniki Otiatrii pod kierow-
nictwem Josefa Grubera i Adama Politzera. Wynalezienie
żarówki przez Edisona (1879) poprawiło możliwości badania.
Dzięki odkryciom Josepha Listera (1828–1912) i Ludwika Pas-
teure'a (1822–1895) zmniejszyła się liczba powikłań poopera-
cyjnych. Otiatrzy austriaccy i niemieccy rozpoczęli wykonywa-
nie operacji ucha środkowego oraz zabiegów na strzemiączku.
Lekarze w czasie operacji zaczęli używać reflektorów czoło-
wych oraz różnego typu lup. Początek XX wieku to okres
odważnych prób wykonania skomplikowanych zabiegów na
uchu w znieczuleniu miejscowym i eterowym. Dwie kolejne
wojny światowe przyczyniły się do dalszego postępu techno-
logicznego oraz nowych odkryć w medycynie.
Badania funkcji ucha środkowego i wewnętrznego

Klinika wiedeńska pod koniec XIX i na początku XX
wieku była głównym ośrodkiem nowoczesnej diagnostyki
i leczenia w otiatrii (Adam Politzer i jego uczniowie). Viktor
Urbantschitsch (1847–1921) (Ryc. 1) wprowadził nowe
metody diagnostyczne i terapeutyczne trąbki słuchowej [2,
4]. Robert Barany (1876–1936) oraz Gustav Alexander (1873–
1932) dokonali istotnej modernizacji Kliniki Wiedeńskiej,
[(Ryc._1)TD$FIG]

Ryc. 1 – Viktor Urbantschitsch (1847–1921)
opracowali nowe metody operacyjne oraz byli pomysło-
dawcami wielu narzędzi otologicznych (np. strzykawka
Alexandera). Moritz Ferdinand Trautmann (1832–1902)
z Berlina opisał patofizjologię powikłań zapaleń ucha
(trójkąt Trautmanna – zawarty pomiędzy krawędzią górną
piramidy lub oponą, zatoką esowatą i kanałem półkolistym
tylnym). Z badań nad uchem wewnętrznym zasłynął
Viktor Hensen z Niemiec (1835–1924), który opisał rowek
na dolnej powierzchni błony pokrywowej odpowiadającej
za położenie komórek rzęsatych wewnętrznych (pasmo
Hensena), komórki graniczne zewnętrzne (komórki Hen-
sena) oraz stereocilia (włoski słuchowe) komórek słucho-
wych [3]. Friedrich Matthias Claudius (1822–1869) opisał
komórki podporowe wewnętrzne i zewnętrzne, zwane
komórkami Claudiusa. Rudolf Albert Von Kölliker (1817–
1905) w 1861 nazwał błonę przedsionkową ślimaka błoną
Reissnera. Santiago Ramón y Cajal (1852–1934) został
laureatem nagrody Nobla za badania histologiczne układu
nerwowego, jąder ślimakowych oraz ucha wewnętrznego
[3]. Nazwisko Friedricha Siebenmanna (1852–1928) wiąże
się anatomią kanałów półkolistych, wodociągu ślimaka,
otosklerozy oraz unaczynieniem ucha wewnętrznego.
Gosta Dohlman (1890–1983) opisał fizjologię osklepka śli-
maka. Był gorącym zwolennikiem teorii, że pęknięcie
błędnika błoniastego jest przyczyną ostrych zawrotów
głowy w chorobie Ménière'a. Kenkichi Asai z Japonii (1872–
1945) opisał unaczynienie ucha wewnętrznego. W 1932
roku Charles Alfred Ballance (1856–1936) i Arthur Baldwin
Duel (1870–1936) opracowali technikę dekompresji nerwu
twarzowego w kanale kostnym Falopiusza. Karl Wittmaack
(1876–1972), niemiecki patolog, przeprowadził szczegółowe
badania układu pneumatycznego kości skroniowej oraz
chorób ucha wewnętrznego [3].
Historia leczenia przewlekłego zapalenia ucha
środkowego

Już w XVI wieku podejmowano pierwsze próby odtworze-
nia błony bębenkowej za pomocą pęcherza moczowego
świni (Banzer, Paryż). W 1878 roku Emil Berthold (1837–
1906) opisał technikę myringoplastyki za pomocą płata
skórnego. Clarence John Blake (1843–1919) (Ryc. 2A) w USA
od 1877 roku używał bibułki do skręcania papierosów
celem zamykania perforacji w błoni bębenkowej [4, 7].
Fridrich Bezold (1842–1908) z Monachium opisał objawy
usznopochodnego ropnia opadowego szyi oraz triadę obja-
wów charakterystycznych dla otosklerozy (ujemna próba
Rinnego, wydłużenie próby Schwabacha oraz obniżenie
słuchu dla tonów niskich). Guiseppe Gradenigo (1859–1926),
włoski otiatra, opisał zespół otoneurologiczno-okulistyczny
w przypadku zapalenia szczytu piramidy kości skroniowej
(wyciek ropny z ucha, bóle głowy okolicy skroniowo-
-ciemieniowej oraz porażenie nerwu odwodzącego po tej
stronie). Hermann Marx (1877–1956), otolog niemiecki,
opisał objaw tętnienia w uchu u chorych z zaostrzeniem
przewlekłego zapalenia ucha środkowego z ropniem ze-
wnątrzoponowym. Wynalezienie w 1920 roku mikroskopu
operacyjnego przez Carla Olofa Nylena (1892–1978) (Ryc. 2B)
było bardzo pomocne w operacjach usznych [13]. Technikę
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Ryc. 2 – A. Clarence John Blake (1843–1919). B. Carl Olof Nylen (1892–1978)
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operacji tympanoplastycznej ucha pierwszy opisał w 1928
roku Harold Albert Kisch (1880–1959) w artykule opubliko-
wanym w ,,Proceeding of Royal Society’’, gdzie zaprezento-
wał zastosowanie przeszczepu z powięzi mięśnia skronio-
wego. W roku 1950 Fritz Zöllner (1901–1986), a w 1951 roku
Horst Ludwig Wüllstein (1906–1987) (Ryc. 3A) opisali
metodę rekonstrukcji błony bębenkowej i ucha środkowego
(tympanoplastyki) u chorych z przewlekłym zapaleniem
ucha środkowego z wykorzystaniem mikroskopu binokular-
nego [7]. Profesor Horst Ludwig Wüllstein jest twórcą
pierwszej klasyfikacji tympanoplastyk na podstawie
rodzaju zmian patologicznych w uchu środkowym (1953).
We współpracy z firmą Carl Zeiss, fizykiem Hansem Litt-
mannem (1907–1991) i okulistą Heinrichem Harmsem
(1908–2003) skonstruował binokularny mikroskop opera-
cyjny OPMI 1 na statywie, który miał 10-krotne powiększe-
nie. W 1958 roku Hans Heermann (1900–1996) wykorzystał
powięź mięśnia skroniowego celem zamknięcia perforacji
błony bębenkowej. W 1959 roku John J. Shea (ur. 1924)
opisał technikę underlay polegającą na wykorzystaniu prze-
szczepu ze ściany żyły [4, 7]. Mastoidektomia była zabie-
giem wykonywanym pod koniec XIX wieku przez wielu
niemieckich i austriackich otologów. W 1940 roku Boettcher
zaproponował wykorzystanie w operacjach usznych sto-
matologicznej wiertarki elektrycznej, pomimo obaw ze
względu na uraz akustyczny. Juliusz Lempert (1891–1968)
z Nowego Jorku (Ryc. 3B) wykonywał zabieg mastoidektomii
za pomocą dłuta i młotka [6, 8]. Ponieważ odsetek powikłań
po tych operacjach był wysoki, Lempert zdecydował się
otwierać wyrostek sutkowaty wiertłem dentystycznym.
Taka modyfikacja techniki operacyjnej wywołała sprzeciw
przełożonych, którzy zabronili wykonywania w ten sposób
operacji ucha. Jednak to dzięki Juliuszowi Lempertowi
większość operacji usznych jest wykonywana z użyciem
wiertarki i wierteł. Zasługą Lemperta jest wprowadzenie
do operacji usznych lupy i lampy czołowej. W 1938 roku
u chorego z otosklerozą Lempert wykonał w znieczuleniu
miejscowym fenestrację kanału półkolistego bocznego, po
której nastąpiła poprawa słuchu. [6].
Historia diagnostyki i leczenie chorób ucha
wewnętrznego

Ponad 150 lat temu, w 1861 roku Prosper Ménière (1799–
1862) jako pierwszy na świecie przedstawił opis kliniczny
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Ryc. 3 – A. Horst Ludwig Wüllstein (1906–1987). B. Juliusz Lempert (1891–1968)
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chorych z wodniakiem błędnika (napadowe zawroty głowy,
niedosłuch odbiorczy, objaw wyrównania głośności, diplacu-
sis oraz szumy uszne) [1]. Jednak dopiero po 40 latach
od publikacji Ménière'a, zaczęto leczyć tych chorych chirur-
gicznie. Richard Lake (1892–1925) i William Milligan (1864–
1929) próbowali złagodzić zawroty głowy u chorych
z zespołem Ménière'a poprzez zniszczenie kanałów półko-
listych. W roku 1904 szkocki lekarz R. H. Perry otworzył
przewód słuchowy wewnętrzny i przeciął nerw przedsion-
kowy u pacjenta z chorobą Ménierè'a (u chorego wystąpiło
porażenie nerwu twarzowego). Robert Barany (1876–1936),
uczeń Politzera, zajmował się badaniami narządu równo-
wagi (autor próby kalorycznej). W 1912 roku opisał on
zespół chorobowy występujący w zapaleniu pajęczynówki
w kącie mostowo-móżdżkowym (połowicze bóle głowy
potylicy, bolesność uciskowa żyły wypustowej wyrostka
sutkowatego, zawroty głowy, zaburzenia równowagi, upo-
śledzenie słuchu, zbaczanie na zewnątrz ręki po stronie
chorej w próbie wskazywania, niedowład nerwu twarzo-
wego, odwodzącego i językowo-gardłowego). W 1916 roku
za osiągnięcia w badaniach narządu równowagi otrzymał
nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny i fizjologii [3].
Ludwig Bruns (1858–1916), neurolog niemiecki, opisał samo-
istny, powolny, grubofalisty oczopląs skierowany w stronę
chorą u pacjentów z dużym guzem kąta mostowo-móżdż-
kowego. Marie-Ernst Gelle (1834–1923), francuski otolog,
opisał charakterystyczny dla otosklerozy objaw braku róż-
nicy brzmienia stroika ustawionego na wyrostku sutkowa-
tym pod wpływem zagęszczania powietrza w przewodzie
(usztywnienie strzemiączka). Johann Constantin August
Luca (1835–1911), otolog z Berlina, w 1898 roku opisał
,,objaw przetokowy’’ u chorych z przetoką na kanale
półkolistym. Zagęszczenie powietrza w przewodzie za
pomocą balonu Politzera wywołuje zawrót głowy z oczoplą-
sem skierowanym do ucha chorego, rozrzedzenie powietrza
– oczopląs do ucha zdrowego. Objaw ten jest podstawą do
rozpoznania labyrinthitis circumscripta. Natomiast Camille
Hennebert (1866–1954) opisał w 1905 roku u chorego z kiłą
wrodzoną ,,objaw przetokowy bez przetoki’’ – oczopląs
skierowany do ucha zdrowego podczas rozrzedzania powie-
trza w przewodzie słuchowym [3]. Władimir M. Bechterew
(1857–1927) opisał oczopląs kompensacyjny, który wystę-
puje po uszkodzeniu drugiego błędnika, o szybkiej fazie
do ucha ze zniszczonym kilka dni wcześniej uchem we-
wnętrznym. Marzel Lermoyez (1858–1929) opisał zespół iden-
tyczny z objawami występującymi w chorobie Ménière'a,
lecz w odwrotnej kolejności (zawrót głowy, który powoduje
poprawę słuchu). W 1916 roku Heinrich Neumann
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Ryc. 4 – A. Georges Portmann (1890–1985). B. Charles Skinner Hallpike (1900–1979)
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(1873–1939) z Wiednia opisał objaw polegający na zmianie
kierunku oczopląsu (do ucha chorego) oraz zanikanie pobudli-
wości błędnika u chorych z ropnym zapaleniem błędnika.
W 1914 roku duński otolog Franciscus H. Quix (1874–1946)
pierwszy opisał technikę usuwania nerwiaka słuchowego
drogą przezbłędnikową. Dwa następne przypadki nerwiaka
usuwane tą metodą przedstawił Ernst Carl Schmiegelow
(1856–1949). W 1923 roku Georges Portmann (1890–1985)
(Ryc. 4A) wykazał wystąpienie zaburzeń równowagi u ryby,
które wystąpiły po zniszczenie woreczka endolimfatycznego
[2, 3]. Po czterech latach wykonał on operację dekompresji
woreczka śródchłonki u chorego z chorobą Ménière'a. W 1938
roku Charles Skinner Hallpike (1900–1979) (Ryc. 4B) i Hugh
Cairns (1896–1952) wykazali, że przyczyną choroby Ménièra
jest wzrost ciśnienia w woreczku endolimfatycznym [2].
Przyczyny wzrostu nadciśnienia w błędniku błoniastym
dotychczas nie wyjaśniono. Współcześnie, w większości przy-
padków tej choroby preferuje się metody zachowawcze,
natomiast przy braku poprawy można rozważyć operację na
błędniku.
Historia leczenia otosklerozy

Pierwsze próby leczenia otosklerozy datują się na okres
życia Antonio Valsalvy. Jednakże to dzięki badaniom
Adama Politzera poznano tę chorobę. W 1878 roku Johan-
nes Kessel (1839–1907) z Grazu opublikował serię udanych
operacji na strzemiączku (stapedektomii). E. Boucheron
i Camille Miot w latach 1888–90 opublikowali wyniki
leczenia kilkuset chorych za pomocą mobilizacji pośred-
niej strzemiączka. W USA w 1892 roku C. J. Blake
z Bostonu wykonał pierwszą stapedektomię. W okresie od
początku do połowy XX wieku chirurgia strzemiączka była
zakazana ze względu na częste powikłania po tym
zabiegu. W 1913 roku George J. Jenkins (1874–1939) opisał
2 przypadki chorych z otosklerozą, w których po wykona-
niu fenestracji kanału półkolistego bocznego nastąpiła
poprawa słuchu. Dopiero w 1950 roku Samuel Rosen
(1897–1981) z USA (Ryc. 5) opracował słynną procedurę
zwaną mobilizacją strzemiączka [5, 6]. Operacja ta była
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Ryc. 6 – A. Ernst Werner Siemens (von S

[(Ryc._5)TD$FIG]

Ryc. 5 – Samuel Rosen (1897–1981)
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wykonywana w znieczuleniu miejscowym, z dojścia przez
przewód słuchowy zewnętrzny i była mniej inwazyjna niż
fenestracja. Niestety, jak się okazało, u większości pacjen-
tów w ciągu kilku miesięcy ponownie występowało pogor-
szenie słuchu z powodu unieruchomienia strzemiączka.
W następnych latach John J. Shea (ur. 1924) z Memphis,
USA, rozpoczął usuwanie całego strzemiączka (stapedekto-
mia) z pokryciem okienka przedsionka przeszczepem żyl-
nym oraz ustawieniem plastikowej protezki. Wyniki słu-
chowe u chorych po tych operacjach były trwałe, ponie-
waż nie dochodziło do ponownego unieruchomienia
strzemiączka. Od tego czasu wielu chirurgów na świecie
rozpoczęło wykonywać tego typu operacje. Pomysłodawcą
stapedotomii jest Ugo Fisch z Zurychu (1982) [6].
Historia leczenia wysiękowego zapalenia ucha
środkowego

Odkrycie sulfonamidów i antybiotyków przyczyniło się do
ograniczenia występowania ostrego zapalenia wyrostka sut-
kowatego oraz jego powikłań. Stosowanie antybiotyków
znacznie ograniczyło konieczność wykonywania mastoidek-
tomii ,,na ostro’’. Ubocznym skutkiem stosowania antybioty-
ków u chorych z ostrym zapaleniem ucha środkowego był
między innymi wzrost zachorowań na wysiękowe zapalenie
ucha środkowego. Pierwszy dren wentylacyjny do ucha
został założony przez B. W. Armstronga w 1954 roku (USA).
Celem drenażu było wyrównanie ciśnień po obu stronach
błony bębenkowej oraz odprowadzanie wydzieliny z ucha
środkowego [3].
iemens) (1816–1892). B. Phonophor
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Ryc. 7 – A. Raymond T. Carhart (1912–1975). B. Georg von Békésy (1899–1972)
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Historia badań audiometrycznych

Pierwsze próby badania słuchu i protezowania podjęto pod
koniec XIX wieku. W 1878 r. Ernst Werner Siemens (von
Siemens) (1816–1892) (Ryc. 6A) zbudował pierwszy elek-
tryczny aparat słuchowy w oparciu o przetworniki węglowe,
który nazwał ,,phonophorem’’ (Ryc. 6B) [9]. Lampy elektro-
nowe zastosowano w tych urządzeniach dopiero w 1921 r.
Odkrycie (1948) tranzystora umożliwiło miniaturyzację apa-
ratów słuchowych oraz ograniczenie w zużyciu energii.
Pierwsze wyniki przesiewowych badań audiometrycznych
u chorych z niedosłuchem przedstawił w 1922 roku Harvey
Fletcher (1884–1981). Erhard Lüscher opisał (1948) aktywność
mięśni strzemiączkowego i napinacza błony bębenkowej
pod wpływem dźwięku u pacjenta z perforacją błony bęben-
kowej. Raymond T. Carhart (1912–1975) (Ryc. 7A) ze względu
na pionierskie odkrycia i prace w dziedzinie audiologii
nazywany jest ,,ojcem audiologii’’ [3, 9, 10]. Carhart pierwszy
opisał u chorych na otosklerozę podwyższenie progu słysze-
nia dla przewodnictwa kostnego dla częstotliwości 2 kHz
(załamek Carharta). W 1967 roku H. Sohmer i M. Feinmesser
badali aktywność elektryczną mózgu pod wpływem dźwięku
oraz odpowiedzi elektryczne wywołane z pnia mózgu.
W 1970 roku D. L. Jewett, M. N. Romano i J. S. Williston
udowodnili pochodzenie tych potencjałów z pnia mózgu,
wystandaryzowali technikę ich rejestracji oraz opracowali
nomenklaturę, która jest używana do tej pory. Georg von
Békésy (1899–1972), węgiersko-amerykański fizyk i fizjolog
(Ryc. 7B), stworzył teorię funkcjonowania narządu słuchu,
która przyczyniła się nie tylko do poznania anatomii
i fizjologii ucha, ale obaliła też teorię Helmholtza [2, 11].
Georg von Békésy w 1961 roku otrzymał nagrodę Nobla
w dziedzinie medycyny za przełomową teorię funkcjonowa-
nia ludzkiego słuchu. Obecnie najbardziej aktualną teorią
słyszenia jest teoria rezonansu komórkowego. Według tej
teorii, w płynie ślimaka pod wpływem dźwięku zachodzi
szereg procesów hydrodynamicznych, które powodują, że
błona podstawna ulega deformacji. W wyniku oddziaływa-
nia bodźca dźwiękowego na narząd słuchu, ciśnienie aku-
styczne zamienione w uchu środkowym na drgania mecha-
niczne zostaje przetworzone przez ucho wewnętrzne na
impulsy elektryczne, które są następnie przekazywane przez
zakończenia nerwu słuchowego do odpowiedniego sektora
kory mózgowej [12].
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Ryc. 8 – A. Ugo Fisch z Zurychu. B. Profesor Mirko Tos z Kopenhagi
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Historia badań endoskopowych

Endoskopy z zastosowaniem włókien optycznych zostały
opracowane w 1954 roku przez Harolda Hopkinsa (1918–
1994). Są one nowym etapem w rozwoju otologii. Na całym
świecie endoskopia znajduje zastosowanie w operacjach
ucha środkowego [13]. Daniele Marchioni, David Pothier,
Livo Presutti, Stephane Ayache to tylko niektóre nazwiska
spośród wielu otologów zajmujących się rozwojem oto
endoskopii.
Otologia u schyłku XX wieku

Profesor Ugo Fisch z Zurychu (Ryc. 8A) opracował szereg
modyfikacji operacji ucha i jest pionierem operacji na
podstawie czaszki. Opublikował ponad 300 artykułów
z zakresu mikrochirurgii ucha środkowego i chirurgii pod-
stawy czaszki. Jest autorem wielu podręczników otochirurgii
i chirurgii podstawy czaszki [7]. Profesor Mirko Tos
z Kopenhagi (Ryc. 8B) jest jednym z najbardziej znanych
otologów na świecie. Zajmuje się badaniami nad zastosowa-
niem chrząstki w operacjach rekonstrukcyjnych ucha. Jest
autorem klasyfikacji kieszonek retrakcyjnych części wiotkiej
błony bębenkowej oraz czterech atlasów chirurgii ucha
[4, 7]. Tauno Palva (ur. 1925), profesor otologii z Finlandii,
wykonał wiele cennych badań w zakresie anatomii
i patologii ucha środkowego. W 2001 roku wydał Kolorowy
atlas anatomii i patologii nadbębenka. Claus Wilhelm Jansen
(1921–2001) (Ryc. 9) szczególnie interesował się metodami
tympanoplastycznymi w leczeniu przewlekłego zapalenia
ucha środkowego oraz operacjami na strzemiączku. Profesor
Jansen pierwszy zorganizował kursy chirurgii ucha, na
których operacje były pokazywane w transmisji telewizyjnej.
Był inicjatorem metody zachowawczej tympanoplastyki
(1958 r.), w której uniknął zniesienia tylnej ściany przewodu
słuchowego zewnętrznego. Zaproponował mieszane dojście
chirurgiczne śródprzewodowo-zauszne, które dawało możli-
wość wentylacji jamy bębenkowej i pozwalało zrekonstruo-
wać łańcuch kosteczek słuchowych [4, 7]. Harold F. Schuk-
necht (1917–1996) (Ryc. 10A) zajmował się badaniami histo-
patologicznymi ucha oraz patofizjologią głuchoty. Był
jednym z pierwszych otologów wykonujących stapedotomię.
Opracował szereg modeli protezek kosteczek słuchowych,
wykorzystywanych podczas stapedotomii. W 1956 uprościł
i udoskonalił przezprzewodową labiryntektomię celem abla-
cji układu przedsionkowego w chorobie Ménière'a, a także
opisał metodę dobębenkowego podania aminoglikozydów
w leczeniu tej choroby. Rozszerzył stosowanie streptomy-
cyny, opisując jej skutki po podaniu domięśniowym u osób
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Ryc. 9 – Claus Wilhelm Jansen (1921–2001)
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Ryc. 10 – A. Harold F. Schuknecht (1917–1
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z obustronną chorobą Ménière'a [2, 3, 9]. William F. House
(1923–2012) z USA (Ryc. 10B), który był uczniem Juliusza
Lemperta, jest uważany jest za prawdziwego twórcę
implantu ślimakowego (1961) [14, 15]. Pierwszą bezpośrednią
stymulację nerwu słuchowego za pomocą elektrody przepro-
wadzono w 1950 roku przez angielsko-indyjskich chirurgów
Baz Da Rana i Sonesh Dee. Badacze ci umieścili elektrody na
nerwie słuchowym podczas operacji ucha [11, 14]. Wśród
wielu innych lekarzy, którzy przyczynili się do dynamicz-
nego rozwoju otochirurgii, należy wymienić: Paul Aboulker,
Jean Causse, Robert Charachon, Vittorio Colleti, John L.
Dornhofer, Jay B. Farrior, Alfio Ferlito, Richard Raymond
Gacek, Victor Goodhill, Ronald Gristwood, Rudolf Häusler,
George John Jenkins, Jacques Magnan, Jean Marquet, George
T. Nager, Michael M. Paparella, Ulrik Pedersen, Bruce Proc-
tor, Alan A. Scheer, George E. Shambaugh młodszy, Sheely
JL, Thomas Somers, Erwin Offiecers, Maurice Sourdille,
Jean-Marc Sterkers, Rinze Tange, Richard J. Wiet i inni.
Badacze ci tworzyli i nadal tworzą współczesną otologię,
zajmując się leczeniem chorób narządu słuchu i równowagi.
Historia otologii w Polsce

W Polsce otologia rozwijała się w oparciu o doświadczenia
szkoły wiedeńskiej, niemieckiej i francuskiej. Ludwik Gura-
nowski (1853–1926) uważany jest za najstarszego polskiego
otiatrę. W latach 1880–82 odbył studia otologiczne
w Wiedeńskiej Klinice Politzera. Jako pierwszy na ziemiach
polskich wykonał myringoplastykę. Od 1894 do 1905 roku,
wspólnie z Karolem Bennim, prowadził pierwszy prywatny
zakład leczenia chorób uszu w Warszawie. Był jednym
z założycieli ,,Polskiego Przeglądu Otolaryngologicznego’’. Pro-
fesor Franciszek Juliusz Nowotny (1872–1924) z Krakowa
996). B. William F. House (1923–2012)
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Ryc. 11 – A. Franciszek Juliusz Nowotny (1872–1924). B. Jan Miodoński (1902–1963)
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(Ryc. 11A) był pierwszym w Polsce docentem otiatrii (1906)
oraz prekursorem zabiegów poprawiających słuch [2]. W 1907
roku Nowotny rozpoczął wykonywanie operacji radykalnej
zmodyfikowanej (operacja zachowawcza), która znacznie
poprawiła wyniki słuchowe operacji usznych. Zygmunt
Srebrny (1860–1941), otolog warszawski, opublikował 86 prac
z zakresu otiatrii i laryngologii oraz wykonywał z powodze-
niem wiele trudnych operacji usznych. Henryk Lewenfisz
(1894–1956) z Warszawy opisał objaw uwypuklenia i zaczer-
wienienia tylno-górnej ściany przewodu słuchowego zew-
nętrznego w ostrym zapaleniu wyrostka sutkowatego. Pod-
ręczniki otiatrii wydawano w Polsce rzadko. Teodor Heiman
(1848–1917) wydał w 1902 roku pierwszy obszerny podręcznik
pt. Choroby narządu słuchowego (pierwszy, bardzo skromny
podręcznik otiatrii w Polsce wydał w 1868 roku Bronisław
Taczanowski). W 1905 roku Rafał Spira (1855–1938) wydał
w Krakowie znakomity podręcznik otiatrii pt. Krótki zarys
nauki o chorobach usznych. Aleksander Żebrowski w 1921 roku
opublikował w Warszawie podręcznik pt. Zarys otiatrii, a w
1933 roku profesor Jan Szmurło (1867–1952) – Choroby ucha,
który był IV częścią podręcznika otolaryngologii. Po drugiej
wojnie światowej duże zasługi w rozwój otologii wniósł
między innymi profesor Zbigniew Bochenek (1923–1977)
z Warszawy, którego zainteresowaniami były: audiometria
odpowiedzi elektrycznych, mikrochirurgia ucha, otoneurolo-
gia, audiologia [2]. Profesor Jan Miodoński (1902–1963)
z Krakowa (Ryc. 11B) opublikował najcenniejsze prace na
temat fizjologii i patologii błędnika. Jest uważany za pioniera
w ustaleniu wskazań do operacji tympanoplastycznych
(1949). Jego metoda tympanoplastyki jest uznawana za pierw-
szą próbę leczenia tympanoplastycznego na świecie.
W swych publikacjach (1950–51) opisał metodę wytworzenia
tzw. małego ucha środkowego. Profesor Miodoński jako
pierwszy w Polsce wykonywał kolumelizacje. Jarosław Iwasz-
kiewicz (1906–1985) z Gdańska (Ryc. 12), uczeń Alfreda Laskie-
wicza, zajmował się leczeniem chirurgicznym powikłań
usznopochodnych. Opublikował po II wojnie światowej pierw-
szy podręcznik otiatrii. Erwin Mozolewski (1917–2007) działa-
jący w Gdańsku (Ryc. 13A), a później w Szczecinie, zajmował
się zagadnieniami audiologii i otoneurologii, leczeniem otos-
klerozy i przewlekłego zapalenia ucha środkowego. Uczeń
Jana Miodońskiego Jan Sekuła (1919–1990) był doskonałym
otologiem, którego szczególnie interesowały postępy nad
badaniem potencjałów czynnościowych narządu słuchu. Sta-
nisław Witold Kmita (1909–1966) z Łodzi zajmował się prob-
lematyką dzieci słabo słyszących. Prowadził badania odru-
chów słuchowych u noworodków, niemowląt i małych dzieci
oraz odruchów błędnikowych. Zorganizował Poradnię Audio-
logiczną w Łodzi, w której leczył dzieci z wadą słuchu. Jerzy
Kuźniarz z Katowic zajmował się leczeniem otosklerozy oraz
przewlekłego zapalenia ucha środkowego. Opublikował Prob-
lemy oznaczania rezerwy ślimakowej w ustalaniu wskazań do
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Ryc. 12 – Jarosław Iwaszkiewicz (1906–1985)
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Ryc. 13 – A. Erwin Mozolewski (1917–20
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operacyjnego leczenia głuchoty. Główne zainteresowania profe-
sora Jana Ruszla (1927–1998), ucznia Jarosława Iwaszkiewicza,
dotyczyły zachowania się narządu słuchu w chorobach zakaź-
nych. Aleksander Zakrzewski (1909–1985) z Poznania publiko-
wał prace z zakresu audiologii oraz pionierskie opracowanie
list artykulacyjnych do badań słuchu za pomocą mowy,
a także stworzenie i zastosowanie oryginalnej metody bada-
nia lokalizacji dźwięku za pomocą określenia kąta ostrości
słyszenia kierunkowego. Jan Pietruski (ur. 1931) wprowadził
nowoczesne techniki operacyjne ucha środkowego. W 1984
roku wydał podręcznik Operacje tympanoplastyczne będący
pierwszym polskim oryginalnym opracowaniem nowoczesnej
mikrochirurgii głuchoty przewodzeniowej [2]. Maria Góra-
lówna (1919–1995), wybitny polski audiolog i otolaryngolog
dziecięcy (Ryc. 13B), wdrożyła do praktyki lekarskiej program
wczesnego diagnozowania i wykrywania patologii słuchu
u dzieci. Profesor Henryk Skarżyński z Warszawy w 1992 roku
jako pierwszy w Polsce dokonał wszczepienia implantu
ślimakowego. Profesorowie Andrzej Kukwa, Kazimierz Nie-
mczyk, Witold Szyfter, Tomasz Durko, Wiesław Gołąbek,
Elżbieta Hassman-Poznańska to nazwiska najwybitniejszych
polskich otiatrów, którzy tworzą współczesną polską otologię.
Dzisiaj otologia to dziedzina medycyny zajmująca się rozpo-
znawaniem i leczeniem chorób ucha zewnętrznego, środko-
wego i wewnętrznego, chirurgią nerwów czaszkowych, prob-
lemami słuchu na poziomie centralnego układu nerwowego.
Mimo olbrzymiego postępu wiedzy w dziedzinie otologii
szumy uszne, zawroty głowy i niedosłuch u ludzi starszych
stanowią poważny problem do rozwiązania.
07). B. Maria Góralówna (1919–1995)
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