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Praca sk³ada siê z dwóch czêœci, a jej celem jest przedstawienie metod
leczenia operacyjnego przewlek³ego zapalenia ucha œrodkowego. W pierw-
szej czêœci pracy omówione zosta³y cele leczenia operacyjnego, klasyfikacje
zabiegów, zasady oceny przedoperacyjnej, a nastêpnie diagnostyka i meto-
dy operacyjne stosowane w leczeniu postaci tr¹bkowo-bêbenkowej prze-
wlek³ego zapalenia ucha oraz wskazania do wykonywania poszczególnych
typów tympanoplastyk.

W sposób szczegó³owy podano wskazówki praktyczne przy wykony-
waniu kolejnych etapów zabiegów operacyjnych. Za³¹czone rysunki sche-
matyczne pozwalaj¹ na dok³adne poznanie topografii pola operacyjnego w
uchu œrodkowym, która to wiedza jest niezmiernie istotna dla unikniêcia
powik³añ pooperacyjnych.

Praca ma charakter pogl¹dowy i przeznaczona jest dla lekarzy specjalizu-
j¹cych siê w otolaryngologii.
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The review paper is aimed to present the problems related with surgery
techniques of chronic otitis media. The first part discusses aims, qualifying
criteria, classification of the surgery, guidelines for presurgical evaluation
followed by diagnostic modalities and surgical methods in the treatment of
tubotympanic type of chronic otitis media and indications for various types
of tympanoplasty.

The practical guidelines at the consecutive stages of the surgery are
explained in details. The handy figures and drawings are provided to guide
a surgeon in the topology of a middle ear, the approach that allows for
avoiding complications after the surgery.

The review is designed for surgeons seeking board certification in oto-
laryngology.
Otorynolaryngologia, 2002, 1(1), 31-38
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Zabiegi chirurgiczne – tympanoplastyki, s¹ jedn¹
z podstawowych metod leczenia przewlek³ego zapale-
nia ucha œrodkowego. Ka¿da decyzja o wykonaniu ope-
racji powinna byæ jednak podjêta w sposób rozwa¿ny,
z uwzglêdnieniem indywidualnej oceny pacjenta oraz
okreœleniem spodziewanego wyniku pooperacyjnego.

Z regu³y przewlek³e zapalenie ucha œrodkowego roz-
poczynamy od leczenia zachowawczego. Niekiedy sku-
tecznoœæ tego typu leczenia jest wystarczaj¹ca dla zaha-
mowania przewlek³ego procesu zapalnego. Pozostaje jed-
nak problem okresowych wznów procesu zapalnego, które
mog¹ prowadziæ do postêpuj¹cej utraty s³uchu b¹dŸ de-
strukcji b³ony œluzowej i tkanki kostnej ucha œrodkowe-
go. St¹d leczenie zachowawcze wymaga sta³ej kontroli
ambulatoryjnej specjalisty otolaryngologa.

Bardzo istotnym jest moment podjêcia decyzji, czy
leczenie zachowawcze bêdzie na tyle skuteczne, ¿e spo-
woduje d³ugi okres remisji choroby przy dobrze zacho-
wanym s³uchu, czy te¿ nale¿y jak najszybciej wykonaæ
zabieg operacyjny bez wzglêdu na ryzyko z nim zwi¹-
zane. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e ostatecznego wyboru

sposobu leczenia dokonuje sam chory. Du¿¹ rolê w jego
decyzji odgrywa rozmowa z lekarzem specjalist¹. Prowa-
dz¹c tego typu rozmowy, nasz zespó³ stara siê w miarê
obiektywny sposób przedstawiæ choremu korzyœci i po-
wik³ania mog¹ce wyst¹piæ w proponowanej metodzie le-
czenia.

Leczenie operacyjne powinno byæ zawsze poprze-
dzone próbami leczenia zachowawczego, poniewa¿ ma
to istotny wp³yw na wyniki pooperacyjne. Podzia³ prze-
wlek³ych zapaleñ ucha œrodkowego, opracowany w Kli-
nice Otiatrii AM w £odzi, pozwala na wstêpny wybór
metody leczenia i podjêcie decyzji co do zachowawcze-
go b¹dŸ operacyjnego sposobu postêpowania.

Wybór zabiegu operacyjnego na uchu œrodkowym
i technika jego wykonania jest równie¿ wa¿nym czynni-
kiem w leczeniu przewlek³ego zapalenia ucha œrodko-
wego. Istnieje wiele odmian zabiegów operacyjnych i me-
tod rekonstrukcji aparatu przewodz¹cego dŸwiêk, jed-
nak doboru typu zabiegu nale¿y dokonaæ indywidual-
nie, w zale¿noœci od stopnia nasilenia procesów patolo-
gicznych w uchu œrodkowym.
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Zdaniem autora opiekê nad chorym po operacji
usznej powinien sprawowaæ zespó³, który zabieg wy-
konywa³. Prawid³owe prowadzenie pacjenta w okresie
pooperacyjnym jest tak samo istotne jak wybór techniki
operacyjnej.

W niniejszej pracy pragnê podzieliæ siê wieloletnim
doœwiadczeniem zespo³u Kliniki Otiatrii AM w £odzi
w sposobach rozwi¹zywania wy¿ej wspomnianych pro-
blemów leczenia przewlek³ych zapaleñ ucha œrodkowego.

Cel leczenia operacyjnego
Istniej¹ cztery zasadnicze cele, które nale¿y braæ pod

uwagê wykonuj¹c zabiegi tympanoplastyczne:
1. usuniêcie zmian zapalnych;
2. zachowanie anatomicznych struktur ucha œrodko-

wego i wewnêtrznego (nerw twarzowy, kana³y pó-
³koliste, œlimak, przedsionek, aparat przewodz¹cy
dŸwiêk, niezniszczone fragmenty b³ony bêbenko-
wej);

3. poprawa s³uchu po zabiegu (ossikuloplastyka);
4. zamkniêcie perforacji b³ony bêbenkowej.

Klasyfikacja zabiegów operacyjnych
Zasadnicza klasyfikacja zabiegów operacyjnych,

przyjêta w Klinice Otiatrii AM w £odzi, obejmuje 5
rodzajów zabiegów:
1. myryngoplastyki,
2. myryngoplastyki z ossikuloplastyk¹,
3. antromastoidektomiê,
4. tympanoplastyki zamkniête,
5. operacje radykalne i radykalne zmodyfikowane.

Zdajemy sobie sprawê, ¿e przedstawiony powy¿ej po-
dzia³ jest doœæ schematyczny, ale nie wyklucza indywi-
dualnych modyfikacji przeprowadzanych zabiegów chi-
rurgicznych, które s¹ uzale¿nione od przed i œródopera-
cyjnej oceny stanu ucha œrodkowego.

Ocena przedoperacyjna chorego z przewlek³ym za-
paleniem ucha œrodkowego

Ocena przedoperacyjna stanu pacjenta ma na celu
ustalenie wyboru metody leczenia. Do wyboru mo¿liwe
s¹ trzy metody leczenia:
- leczenie zachowawcze,
- leczenie operacyjne,
- leczenie skojarzone – w pierwszym etapie zachowaw-

cze, a nastêpnie operacyjne.
Optymalny wybór metody leczenia powinien byæ do-
konany przez specjalistê otolaryngologa, który bêdzie
zajmowa³ siê chorym.

Przy wyborze metody [9,10,13,15] nale¿y zwróciæ
szczególn¹ uwagê na:

- rodzaj wycieku z ucha
Nale¿y okreœliæ florê bakteryjn¹ i wykonaæ antybiogram,
poniewa¿ bêdzie to pomocne w dalszych etapach lecze-
nia oraz ustaliæ, czy pojawienie siê wycieku jest zwi¹za-
ne z infekcjami górnych dróg oddechowych.
- g³êbokoœæ upoœledzenia s³uchu i jego charakter

Przewodzeniowe upoœledzenie s³uchu nie przekraczaj¹-
ce 20-25 dB pozwala przypuszczaæ, ¿e ³añcuch koste-
czek jest zachowany i ruchomy. Upoœledzenie s³uchu
przekraczaj¹ce 30 dB mo¿e œwiadczyæ o zniszczeniu
b¹dŸ roz³¹czeniu aparatu przewodz¹cego dŸwiêk.
- ból

Nie jest on czêstym objawem przewlek³ego zapalenia ucha
œrodkowego, ale mo¿e byæ spowodowany brakiem drena-
¿u wydzieliny ropnej z przestrzeni ucha œrodkowego, b¹dŸ
zagra¿aj¹cym powik³aniem wewn¹trzczaszkowym. Nale-
¿y wtedy podj¹æ decyzjê o jak najszybszym wykonaniu
zabiegu operacyjnego.
- zawroty g³owy

Zawroty g³owy o niewielkim nasileniu s¹ doœæ czêstym
objawem przewlek³ego zapalenia ucha œrodkowego, jed-
nak ewidentne nasilenie tych objawów mo¿e œwiadczyæ
o obecnoœci przetoki b³êdnikowej w okolicy kana³u pó-
³kolistego bocznego, b¹dŸ o ograniczonym zapaleniu
b³êdnika.
- pora¿enie lub niedow³ad nerwu twarzowego

Powik³anie to wystêpuje u ok. 1% chorych i jest wskaza-
niem do szybkiej interwencji chirurgicznej.

Diagnostyka i wybór metody operacyjnej w leczeniu
przewlek³ego zapalenia ucha œrodkowego

Przewlek³e zapalenie ucha œrodkowego jest to ogra-
niczony proces zapalny b³ony œluzowej i tkanki kostnej
przestrzeni ucha œrodkowego. Czynnikami sprzyjaj¹cy-
mi s¹: nawracaj¹ce infekcje górnych dróg oddechowych,
zbyt póŸne rozpoczêcie leczenia ostrego zapalenia ucha,
niew³aœciwa antybiotykoterapia oraz wyst¹pienia ostre-
go zapalenia ucha œrodkowego jako powik³ania chorób
zakaŸnych, takich jak: odra, p³onica, grypa.

Istniej¹ trzy podstawowe objawy, na podstawie któ-
rych rozpoznaje siê przewlek³e zapalenie ucha œrodko-
wego:
1. perforacja b³ony bêbenkowej,
2. okresowe wycieki z ucha,
3. postêpuj¹ca utrata s³uchu.

W zale¿noœci od umiejscowienia zmian zapalnych
w uchu œrodkowym wyró¿nia siê dwie postacie przewle-
k³ego zapalenia ucha œrodkowego [3,4]:
- postaæ tr¹bkowo-bêbenkowa,
- postaæ nadbêbenkowo-wyrostkowa.
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Przewlek³e zapalenie ucha œrodkowego – postaæ tr¹b-
kowo-bêbenkowa

Objawy
W tej postaci zmiany zapalne dotycz¹ przede wszyst-

kim b³ony œluzowej w okolicy ujœcia bêbenkowego tr¹b-
ki s³uchowej i czêœci œrodkowej jamy bêbenkowej, a nie
wystêpuj¹ one w zachy³ku nadbêbenkowym i pozosta-
³ych strukturach ucha œrodkowego.

Podstawowymi objawami choroby s¹ okresowe wy-
cieki, centralny lub brze¿ny ubytek b³ony bêbenkowej
oraz upoœledzenie s³uchu niewielkiego stopnia, które
zwi¹zane jest z ubytkiem b³ony bêbenkowej lub czê-
œciowym unieruchomieniem, lecz nie z przerwaniem ci¹-
g³oœci ³añcucha kosteczek s³uchowych.

Ubytek s³uchu przy perforacji brze¿nej najczêœciej
wynosi ok. 10-15 dB, natomiast przy ubytkach central-
nych waha siê w granicach 15-25 dB. [2]

Leczenie
Postêpowanie lecznicze w tej postaci zapalenia ucha

powinno rozpocz¹æ siê od leczenia zachowawczego. Jeœli
leczenie zachowawcze nie bêdzie skuteczne, to nale¿y
zaproponowaæ choremu leczenie chirurgiczne. Pod po-
jêciem leczenia zachowawczego nale¿y rozumieæ co-
dzienn¹ toaletê jamy bêbenkowej, wykonywan¹ pod mi-
kroskopem operacyjnym z u¿yciem ssaka, miejscowe po-
dawanie leków oraz w razie potrzeby leczenie przewle-
k³ych zmian zapalnych w górnych drogach oddechowych.
Je¿eli 1-2 tygodniowe leczenie doprowadzi do ust¹pie-
nia wycieku, to chory nie wymaga natychmiastowego le-
czenia chirurgicznego. Jeœli wyniki leczenia zachowaw-
czego s¹ niezadawalaj¹ce, choremu proponowany jest za-
bieg chirurgiczny.

Podstawowymi zabiegami operacyjnymi w leczeniu
tej postaci zapalenia ucha œrodkowego najczêœciej s¹:
· myringoplastyka – czyli odtworzenie b³ony bêben-

kowej,
· myringoplastyka i ossikuloplastyka – odtworzenie b³o-

ny bêbenkowej z rekonstrukcj¹ kosteczek s³uchowych,
· antromastoidektomia skojarzona z myringo- i ossi-

kuloplastyk¹,
· tympanoplastyka zamkniêta – w przypadkach bar-

dziej zaawansowanych zmian zapalnych b³ony œlu-
zowej ucha œrodkowego.

Myringoplastyka – odtworzenie b³ony bêbenkowej
Myringoplastyka jest operacj¹ maj¹c¹ na celu za-

mkniêcie ubytku b³ony bêbenkowej. Istniej¹ dwa rodzaje
technik wykonywania tej operacji [6]:
– technika podk³adania p³ata (underlay) – kiedy za-

chowany jest w ca³oœci pierœcieñ bêbenkowy znajdu-
j¹cy siê w bruŸdzie bêbenkowej, do którego przycze-
pia siê b³ona bêbenkowa,

– technika nak³adania p³ata (overlay) – kiedy brak jest
przedniej czêœci pierœcienia bêbenkowego.

Dotarcie do b³ony bêbenkowej mo¿e odbywaæ siê
drog¹ wewn¹trzprzewodow¹ – kiedy istnieje dobra wi-
docznoœæ przedniego brzegu perforacji a b³ona œluzowa
jamy bêbenkowej jest niezmieniona, albo te¿ drog¹ po-
zama³¿owinow¹ – kiedy przedni brzeg perforacji jest nie-
widoczny lub w b³onie œluzowej jamy bêbenkowej wy-
stêpuj¹ zmiany w³ókniste.

Operacje tego typu wykonuje siê w znieczuleniu miej-
scowym po uprzedniej premedykacji. Do znieczulenia
miejscowego najczêœciej u¿ywany jest 1% roztwór ligno-
kainy z dodatkiem 3-4 kropli 1:1000 roztworu adrena-
liny. Przez przewód s³uchowy zewnêtrzny znieczula siê
okolicê przedniej i tylnej œciany przewodu. Prawid³owe
znieczulenie tej okolicy jest bardzo istotne, poniewa¿
u³atwia oddzielenie skóry od koœci przewodu i zmniej-
sza krwawienie w czasie zabiegu operacyjnego.

Pobranie p³ata powiêzi miêœnia skroniowego do re-
konstrukcji ubytku b³ony bêbenkowej nastêpuje z ciêcia
pozama³¿owinowego. Po odpreparowaniu tkanek miêk-
kich ods³ania siê powierzchniê miêœnia skroniowego.
Ods³oniêt¹ powierzchniê miêœnia nale¿y nastrzykn¹æ 1%
roztworem lignokainy, co pozwala na oddzielenie blasz-
ki powiêzi od w³ókien miêœniowych. No¿em nacina siê
powiêŸ i pobiera p³at o powierzchni ok. 2×2 cm. P³at
powiêzi uk³ada siê na p³ytce szklanej i pozostawia do
wysuszenia. Mo¿na te¿ zmodyfikowaæ wspomniany
wy¿ej sposób pobierania powiêzi, pobieraj¹c do prze-
szczepów b³ony bêbenkowej blaszkê tzw. ponadpowiê-
ziow¹, sk³adaj¹c¹ siê z tkanki ³¹cznej pokrywaj¹cej po-
wiêŸ. Jest to bardzo dobry materia³, poniewa¿ ma jed-
norodn¹ budowê i nie zawiera w³ókien sprê¿ystych wy-
stêpuj¹cych w powiêzi oraz stanowi pomost dla pokry-
cia naskórkiem przeszczepionego p³ata. Tego typu mo-
dyfikacjê stosujemy w Klinice Otiatrii AM w £odzi.

Nastêpnym etapem jest odseparowanie skóry prze-
wodu wraz z pierœcieniem bêbenkowym oraz uwidocz-
nienie brzegów perforacji b³ony bêbenkowej od strony
jamy bêbenkowej. Jest to istotny etap, w którym powin-
no siê oddzieliæ b³onê œluzow¹ jamy bêbenkowej od brze-
gów ubytku. Dalszym postêpowaniem jest oddzielenie
warstwy naskórkowej b³ony bêbenkowej z okolicy ubyt-
ku i opracowanie ³o¿a przeszczepu. Pozostawienie war-
stwy naskórkowej b¹dŸ te¿ tylko czêœciowe jej usuniêcie,
mo¿e byæ przyczyn¹ powstawania wtórnych perlaków
w póŸnym okresie pooperacyjnym. U³o¿enie odpowied-
nio wymodelowanego p³ata powiêzi w miejscu ubytku
oraz jego przykrycie odpreparowanymi p³atami skórny-
mi z przewodu s³uchowego zewnêtrznego jest decydu-
j¹cym etapem tego zabiegu. Na zakoñczenie przewód
s³uchowy zewnêtrzny nale¿y wytamponowaæ g¹bkami
spongostanu, a nastêpnie setonem nas¹czonym roztwo-
rem antybiotyku.



34 Otorynolaryngologia, 2002, 1(1), 31-38

Ossikuloplastyka – rekonstrukcja ³añcucha koste-
czek s³uchowych

Ossikuloplastyki wykonuje siê w celu rekonstrukcji
³añcucha kosteczek s³uchowych. Zabiegi tego typu naj-
czêœciej po³¹czone s¹ z myringoplastyk¹ zewn¹trz lub
wewn¹trzprzewodow¹. Istnieje wiele mo¿liwoœci i spo-
sobów wykonania tego typu operacji. Zale¿y to od wa-
runków anatomicznych i funkcjonalnych, jakie napoty-
ka siê podczas operacji ucha œrodkowego. Zabiegi te
mo¿na wykonywaæ w znieczuleniu miejscowym. Zalet¹
znieczulenia miejscowego jest bezpoœredni kontakt s³ow-
ny operatora z chorym, który mo¿e subiektywnie oceniæ
ju¿ w czasie zabiegu, czy nast¹pi³a poprawa s³uchu po
ossikuloplastyce. Jeœli brak jest subiektywnej poprawy,
mo¿na przeprowadziæ bezpoœredni¹ korekcjê ustawio-
nych i po³¹czonych przez otochirurga, kosteczek s³ucho-
wych a¿ do momentu uzyskania poprawy s³uchu [7].

Najczêstsz¹ przyczyn¹ przewodzeniowego upoœledze-
nia s³uchu w przewlek³ym zapaleniu ucha œrodkowego jest
brak po³¹czenia miêdzy kowade³kiem a g³ówk¹ strzemi¹cz-
ka. Przewlek³e zmiany zapalne ucha œrodkowego mog¹
równie¿ byæ przyczyn¹ ca³kowitego braku b³ony bêben-
kowej, kowade³ka i m³oteczka z zachowaniem struktury
strzemi¹czka. Stosunkowo rzadk¹ przyczyn¹ upoœledze-
nia s³uchu w przewlek³ym zapaleniu ucha œrodkowego
mo¿e byæ ca³kowite unieruchomienia strzemi¹czka wraz
z podstaw¹. Wiele typów metod rekonstrukcji ³añcucha
kosteczek s³uchowych nie pozwala na omówienie wszyst-
kich. Poni¿ej przedstawiono tylko te, które s¹ wykonywa-
ne w Klinice Otiatrii AM w £odzi.

Ossikuloplastyka typu A

Jest to rekonstrukcja kosteczek s³uchowych w przy-
padku braku po³¹czenia miêdzy odnog¹ d³ug¹ kowade³-
ka a g³ówk¹ strzemi¹czka przy zachowanej ruchomoœci
kowade³ka i m³oteczka. Ubytek ci¹g³oœci ³añcucha kost-
nego mo¿na uzupe³niæ protezk¹ typu PORP (Partial
Ossicular Replacement Prosthesis) b¹dŸ te¿ protezk¹
z rurki polietylenowej zagiêtej pod k¹tem prostym, kie-
dy to jeden koniec protezki znajdzie siê na g³ówce strze-
mi¹czka a drugi na odnodze d³ugiej kowade³ka (ryc. 1).

Ossikuloplastyka typu B
Ten typ operacji wykonuje siê wówczas, gdy odnoga

d³uga kowade³ka jest zniszczona, trzon kowade³ka za-
chowany, a m³oteczek wraz z rêkojeœci¹ s¹ ruchome lub
da³y siê uruchomiæ. Usuwa siê wtedy kowade³ko i frez¹
modeluje na kszta³t kolumelli lub protezki typu PORP,
za pomoc¹ której ³¹czy siê g³ówkê strzemi¹czka bezpo-
œrednio z rêkojeœci¹ m³oteczka. Modelowanie kowade³ka
wykonuje siê frez¹ diamentow¹ trzymaj¹c kosteczkê s³u-
chow¹ kleszczykami (ryc. 2).

Ryc. 2. Wykonanie protezki typu PORP z autogennego kowade³ka
a) formowanie czêœciowo zniszczonego kowade³ka w protezkê PORP
b) wykonanie otworu na g³ówkê strzemi¹czka
c) i d) wykonanie rowka na rêkojeœæ m³oteczka

Ryc. 3. Po³¹czenie g³ówki strzemi¹czka z rêkojeœci¹ m³oteczka za pomoc¹ pro-
tezki wykonanej z kowade³ka

1. rêkojeœæ m³oteczka
2. PORP wykonany z kowade³ka
3. strzemi¹czko

Ryc. 1. Po³¹czenie kowade³ka z g³ówk¹ strzemi¹czka rurk¹ polietylenow¹
1. odnoga d³uga kowade³ka
2. rurka polietylenowa
3 strzemi¹czko

11111
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W dolnej czêœci modelowanej protezki nale¿y wyt-
worzyæ otwór na umiejscowienie g³ówki strzemi¹czka,
a w górnej czêœci – ³o¿e dla rêkojeœci m³oteczka (ryc. 3).
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W przypadku trudnoœci w ustawieniu protezki po-
miêdzy strzemi¹czkiem i m³oteczkiem okolice niszy
okienka owalnego wype³nia siê kawa³kami spongostanu,
który stanowi „rusztowanie” dla kosteczek s³uchowych.

Ossikuloplastyka typu C

Ten typ operacji jest wskazany, gdy brak jest kowa-
de³ka, a strzemi¹czko oraz m³oteczek s¹ zachowane i ru-
chome. Wówczas u¿ywa siê protezki typu PORP, któr¹
nale¿y po³¹czyæ g³ówkê strzemi¹czka z rêkojeœci¹ m³o-
teczka (ryc. 4).

Ossikuloplastyka typu E
Jest zabiegiem, który wykonuje siê wówczas, gdy za-

chowana i ruchoma jest tylko podstawa strzemi¹czka. Do
niszy okienka owalnego zak³ada siê protezkê typu TORP,
na której nale¿y u³o¿yæ p³atek chrz¹stki w celu uzyskania
lepszej ³¹cznoœci protezki z b³on¹ bêbenkow¹ (ryc. 6).

Ossikuloplastyka typu D

Ossikuloplastykê wykonuje siê, gdy strzemi¹czko jest
zachowane i ruchome, a pozosta³e kosteczki s³uchowe s¹
zniszczone. Podczas rekonstrukcji u¿ywa siê protezki
typu PORP, na której u³o¿yæ nale¿y p³atek chrz¹stki kon-
serwowanej lub pobranej ze skrawka. B³ona bêbenkowa
odtwarzana jest tak jak w myringoplastyce. P³at chrz¹stki
po³o¿ony na protezce powinien mieæ zaokr¹glone brzegi
o mo¿liwie cienkiej powierzchni, tak, ¿eby nie tworzy³y
one uwypuklenia b³ony bebenkowej. Chrz¹stka zapobie-
ga wtórnym perforacjom b³ony bêbenkowej w póŸnym
okresie pooperacyjnym (ryc. 5).

Stabilizacja protezki typu TORP (Total Ossicular
Replacement Prosthesis) mo¿e napotkaæ na trudnoœci.
Du¿ym u³atwieniem wówczas jest zastosowanie klejów
tkankowych lub ustawienie protezki za pomoc¹ tzw. „po-
dwójnego p³ata powiêzi”. Jamê bêbenkow¹ i okolicê
okienka przedsionka wype³nia siê równie¿ g¹bkami ze
spongostanu.

Ossikuloplastyka typu F
Jest wskazana, gdy stwierdza siê brak kosteczek s³u-

chowych i odnóg strzemi¹czka a podstawa strzemi¹czka
jest nieruchoma. W tych przypadkach usuwa siê podstawê
strzemi¹czka, a do niszy okienka owalnego nale¿y wpro-
wadziæ fragment ochrzêstnej pobrany ze skrawka lub
fragment tkanki t³uszczowej z p³atka, na których zosta-
nie oparta protezka typu TORP, ³¹cz¹ca niszê okienka
z b³on¹ bêbenkow¹ (ryc. 7).

Ryc. 4. Po³¹czenie g³ówki strzemi¹czka z rêkojeœci¹ m³oteczka protezk¹ typu
PORP

1. skóra przewodu s³uchowego zewnêtrznego
2. powiêŸ
3. strzemi¹czko
4. PORP
5. m³oteczek

Ryc. 5. Po³¹czenie g³ówki strzemi¹czka z nowo wytworzon¹ b³on¹ bêbenko-
w¹ przy braku rêkojeœci m³oteczka

1. skóra
2. powiêŸ
3. p³at chrz¹stki
4. PORP

Ryc. 6. Po³¹czenie podstawy strzemi¹czka z nowo wytworzon¹ b³on¹ bê-
benkow¹

1. skóra przewodu
2. powiêŸ
3. chrz¹stka
4. podstawa strzemi¹czka
5. TORP

Ryc. 7. Usuniêcie nieruchomej podstawy strzemi¹czka i po³¹czenie okienka
przedsionka z nowo wytworzon¹ b³on¹ bêbenkow¹.

1. skóra przewodu
2. powiêŸ
3. chrz¹stka
4. p³at ochrzêstnej
5. TORP
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Uwaga! Ten typ operacji mo¿na wykonaæ przy nie-
zmienionej zapalnie b³onie œluzowej jamy bêbenkowej
i braku wycieku z ucha œrodkowego.

Antromastoidektomia – operacja otwarcia komórki
g³ównej i uk³adu komórek powietrznych wyrostka
sutkowatego

Celem operacji jest usuniêcie zmian zapalnych oraz
kontrola uk³adu pneumatycznego ucha œrodkowego. Za-
bieg wykonywany jest równie¿ jako etap wstêpny przed
innymi operacjami na uchu œrodkowym, takimi jak: ope-
racja radykalna, radykalna zmodyfikowana, tympanopla-
styki zamkniête i petrosektomia czêœciowa przeprowa-
dzana w nowotworach ucha i podstawy czaszki.

Antromastoidektomia jest podstawowym zabiegiem
w zakresie otolaryngologii i ka¿dy specjalista z tej dzie-
dziny powinien posiadaæ kwalifikacje do wykonania tego
typu operacji [8, 11, 12].
Wskazania:
- pierwszy etap w wy¿ej wspomnianych operacjach

usznych,
- przed³u¿aj¹ce siê ostre zapalenie ucha œrodkowego nie

reaguj¹ce na stosowan¹ antybiotykoterapiê,
- ostre zapalenie wyrostka sutkowatego,
- ropieñ pozama³¿owinowy,
- zapalenie opon mózgowych jako powik³anie ostrego

zapalenia ucha œrodkowego,
- ostre zapalenie ucha œrodkowego u dzieci i niemow-

l¹t z biegunk¹ (antrotomia),
- zabieg diagnostyczny w przypadkach trudnoœci w zlo-

kalizowaniu zmian zapalnych w piramidzie koœci
skroniowej.

Zabieg wymaga znieczulenie ogólnego dotchawiczego.
Etap I. Ciêcie pozama³¿owinowe, w celu ods³oniêcia

p³aszczyzny wyrostka sutkowatego. Wykonuje siê je ok.
0,5 cm poza przyczepem ma³¿owiny usznej.
Celem tego etapu jest ustalenie po³o¿enia nastêpuj¹cych
punktów topograficznych (ryc. 8):

- kresy skroniowej,
- tylnej œciany przewodu s³uchowego zewnêtrznego,
- kolca nadprzewodowego,
- szczytu wyrostka sutkowatego.

Etap II. Pobranie p³ata powiêzi miêœnia skroniowe-
go lub blaszki nadpowiêziowej – w celu wykonania re-
konstrukcji b³ony bêbenkowej lub pokrycia ubytków
kostnych w jamie pooperacyjnej.
Okolice miêdzy powiêzi¹ a miêœniem usznym tylnym
lub skroniowym nastrzykuje siê 1% roztworem lignoka-
iny w celu odseparowania blaszki nadpowiêziowej od po-
wiêzi. Nastêpnie pobrany p³at suszy siê na szkie³ku pod-
stawowym. Wysuszony p³at jest w koñcowej czêœci za-
biegu modelowany i uk³adany w okolicy b³ony bêben-
kowej, zachy³ka nadbêbenkowego, okienka owalnego,
kana³u nerwu twarzowego i kana³ów pó³kolistych.

Etap ten dotyczy tylko przypadków, w których wy-
konywana jest rekonstrukcja aparatu przewodz¹cego
dŸwiêk b¹dŸ rekonstrukcja samej b³ony bêbenkowej,
w innych przypadkach przechodzimy bezpoœrednio z eta-
pu I do III.

Etap III. Usuniêcie czêœci korowej oraz komórek po-
wietrznych wyrostka sutkowatego.
Celem tego etapu jest identyfikacja (ryc. 9):
· pokrywki jamy bêbenkowej (tegmen tympani),
· k¹ta zatokowo oponowego,
· szczytu wyrostka,
· tylnej œciany przewodu s³uchowego zewnêtrznego.

Ryc. 9. Antromastoidektomia: etap III
1. szczyt wyrostka sutkowatego
2. tylna œciana przewodu s³uchowego zewnêtrznego
3. pokrywka jamy bêbenkowej
4. k¹t zatokowo-oponowy

Ryc. 8. Antromastoidektomia: etap I
1. kolec nadprzewodowy
2. tylna œciana przewodu s³uchowego zewnêtrznego
3. kresa skroniowa

Etap IV. Odpreparowanie skóry przewodu s³ucho-
wego zewnêtrznego – w okolicy górnej, tylnej i dolnej
czêœci przewodu. Przed wykonaniem tego etapu wska-
zane jest nastrzykniêcie skóry przewodu 1% roztworem
lignokainy w celu u³atwienia oddzielenia skóry w okoli-
cy szczeliny skalisto–³uskowej i skalisto bêbenkowej. Ce-
lem tego etapu jest zachowanie, w stanie mo¿liwie
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nieuszkodzonym, skóry przewodu s³uchowego zewnêtrz-
nego, co jest bardzo korzystne w dalszych etapach opera-
cji, kiedy wykonuje siê plastykê ze skóry przewodu wa-
runkuj¹c¹ przyspieszenie naskórkowania jamy poopera-
cyjnej.

Wykonuj¹c antromastoidektomiê mo¿na dokonaæ
kontroli jamy bêbenkowej przez przewód s³uchowy ze-
wnêtrzny. W tym celu nale¿y odpreparowaæ pierœcieñ
bêbenkowy wraz b³on¹ bêbenkow¹.

Etap V. W etapie tym ustaliæ nale¿y przebieg oraz
lokalizacjê:
- zatoki esowatej i wynios³oœci miêœnia dwubrzuœcowego

(okreœla poziom przebiegu nerwu twarzowego) (ryc. 10),
a nastêpnie wykonaæ:
- usuniêcie komórek powietrznych k¹ta zatokowo opo-

nowego,
- otwarcie komórki g³ównej (antrum) wyrostka sutko-

watego.
Etap VI. Usuniêcie tkanki kostnej za pomoc¹ frezu,

pocz¹tkowo z wiert³em tn¹cym a póŸniej diamentowym,
z okolicy tylnej œciany przewodu s³uchowego zewnêtrz-
nego oraz zachy³ka nadbêbenkowego.
Etap ten ma na celu ustalenie po³o¿enia:
- kana³u pó³kolistego bocznego,
- do³ka kowade³ka i odnogi krótkiej kowade³ka,
- wejœcia do jamy bêbenkowej,
- g³ówki m³oteczka i stawu kowade³kowo-m³oteczko-

wego.

Wykonuj¹c antromastoidektomiê operuj¹cy mo¿e
napotkaæ na pewne trudnoœci, których przyczyny s¹ na-
stêpuj¹ce:
· obni¿ona opona œrodkowego do³u czaszki,
· przoduj¹ca zatoka esowata,
· brak pneumatyzacji wyrostka sutkowatego,
· wysoko po³o¿ona komórka g³ówna (antrum),
· nietypowy przebieg nerwu twarzowego.

Ryc. 10. Antromastoidektomia: etap V
1. wynios³oœæ miêœnia dwubrzuœcowego
2. tylna œciana przewodu s³uchowego zewn.
3. dó³ kowade³ka
4. wynios³oœæ kana³u pó³kolistego bocznego
5. pokrywka jamy bêbenkowej
6. k¹t zatokowo-oponowy
7. zatoka esowata

Wy¿ej wymienione problemy operacyjne mog¹ byæ
przyczyn¹:
· uszkodzenia ci¹g³oœci opony twardej i p³ynotoku p³y-

nu mózgowo-rdzeniowego,
· krwotoku z zatoki esowatej,
· pora¿enia obwodowego nerwu VII,
· otwarcia kana³u pó³kolistego bocznego i ca³kowitej

g³uchoty.
Zapobieganie tym powik³aniom w przebiegu, wy-

dawa³oby siê prostego, zabiegu operacyjnego jest œciœle
zwi¹zane z przestrzeganiem kolejnoœci etapów operacji
oraz odnajdywaniem kolejnych punktów topograficz-
nych. Mo¿liwe jest to tylko przy szerokim otwarciu prze-
strzeni wyrostka sutkowatego.
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