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Celem pracy jest przedstawienie metod leczenia operacyjnego przewle-
k³ego zapalenia ucha œrodkowego. W drugiej czêœci pracy omówiona zosta-
³a diagnostyka i metody operacyjne stosowane w leczeniu postaci nadbê-
benkowo-wyrostkowej oraz szczegó³owe wskazania do wykonywania tym-
panoplastyk zamkniêtych i operacji radykalnych ucha. Przedstawiono równie¿
powik³ania po zabiegach tymanoplastycznych i wskazania do reoperacji.

Praca ma charakter pogl¹dowy i jest przeznaczona dla lekarzy specjalizu-
j¹cych siê w otolaryngologii.
Otorynolaryngologia, 2002, 1(2), 97-104
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This review article presents the problems related to surgery techniques
of chronic otitis media. The second part of the paper discusses the diagno-
stics and surgical methods applied in the treatment of epitymano-mastoid
type of chronic otitis media and indications for tympanoplasty or more
radical forms of surgery. The complications following surger y and indica-
tions for re-operation are also presented.

The review is designed for surgeons seeking board certification in oto-
laryngology.
Otorynolaryngologia, 2002, 1(2), 97-104
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W pierwszej czêœci pracy omówione zosta³y ogólne
cele leczenia operacyjnego przewlek³ego zapalenia ucha
œrodkowego, klasyfikacje zabiegów operacyjnych oraz
zasady oceny przedoperacyjnej. Nastêpnie przedstawio-
no diagnostykê i metody operacyjne stosowane w lecze-
niu postaci tr¹bkowo-bêbenkowej przewlek³ego zapale-
nia ucha oraz wskazania do wykonywania poszczegól-
nych rodzajów tympanoplastyk. Czêœæ druga pracy po-
œwiêcona jest postaci nadbêbenkowo-wyrostkowej prze-
wlek³ego zapalenia ucha œrodkowego. W czêœci koñco-
wej opracowania przedstawiono równie¿ mo¿liwe powik-
³ania po operacjach oraz wskazania do reoperacji.

Przewlek³e zapalenie ucha œrodkowego postaæ
nadbêbenkowo-wyrostkowa

Nadbêbenkowo-wyrostkowe przewlek³e zapalenie
ucha œrodkowego obejmuje wszystkie struktury ucha
œrodkowego, tj. jamê bêbenkow¹, tr¹bkê s³uchow¹ oraz
wyrostek sutkowaty. Postaæ tê mo¿na zdefiniowaæ jako
d³ugotrwa³y proces zapalny b³ony œluzowej i tkanki kost-
nej prowadz¹cy do powstania ziarniny, polipów lub per-
laka. Wszystkie wymienione zmiany patologiczne mog¹

wystêpowaæ oddzielnie lub ³¹cznie. Postaæ nadbêbenko-
wo-wyrostkowa mo¿e przebiegaæ z perforacj¹ b³ony bê-
benkowej w czêœci tylno-górnej lub w czêœci wiotkiej.

Postaæ nadbêbenkowo-wyrostkowa z perforacj¹
w tylno-górnym kwadrancie

Charakterystyczne dla tej postaci choroby s¹ nastê-
puj¹ce objawy: ci¹g³y wyciek ropny, obecnoœæ mas per-
laka, czêœciowe lub ca³kowite zniszczenie kosteczek s³u-
chowych, polipy i ziarnina, okresowe zawroty g³owy.
Mog¹ pojawiæ siê objawy obwodowego niedow³adu ner-
wu twarzowego.

Postaæ nadbêbenkowo-wyrostkowa z perforacj¹ w czêœci
wiotkiej

Charakterystyczne dla tej postaci choroby s¹: obrzêk
i bolesnoœæ w okolicy czêœci wiotkiej b³ony bêbenkowej,
cuchn¹ca wydzielina, upoœledzenie s³uchu niewielkiego
stopnia, ziarnina lub polip wychodz¹cy z czêœci wiot-
kiej, obecnoœæ perlaka w zachy³ku nadbêbenkowym.
Zmiany patologiczne w tej okolicy s¹ najczêœciej punk-
tem wyjœcia powik³añ wewn¹trzczaszkowych pochodze-
nia usznego. Czêœæ napiêta b³ony bêbenkowej mo¿e byæ
zachowana w ca³oœci.
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Postêpowanie

Leczeniem z wyboru postaci nadbêbenkowo-wyrost-
kowej jest operacja, której rozleg³oœæ uzale¿niona jest od
rodzaju i rozprzestrzenienia zmian patologicznych
w uchu œrodkowym. Przed przyst¹pieniem do zabiegu
powinno siê przeprowadziæ w sposób rutynowy czyn-
noœci maj¹ce na celu ograniczenie intensywnoœci stanu
zapalnego. W zwi¹zku z tym nale¿y zadbaæ o regularn¹
toaletê ubytków b³ony bêbenkowej za pomoc¹ ssaka,
z u¿yciem mikroskopu operacyjnego. Jeœli jest to mo¿li-
we, powinno siê usun¹æ w znieczuleniu miejscowym
polipy lub ziarninê z przewodu s³uchowego zewnêtrz-
nego. W przypadkach otorbionego perlaka wype³niaj¹-
cego „kieszeñ” retencyjn¹ istnieje mo¿liwoœæ jego usu-
niêcia, co mo¿e znacznie ograniczyæ stan zapalny ucha
œrodkowego. W okresie przygotowawczym do operacji
wskazane jest leczenie miejscowe i zastosowanie kropli
z antybiotykiem lub barwników o dzia³aniu bakterio-
statycznym i przeciwgrzybiczym.

G³ównymi celami leczenia operacyjnego s¹: usuniê-
cie przyczyny infekcji z zachowaniem, w miarê mo¿li-
woœci, warunków anatomicznych ucha œrodkowego oraz
rekonstrukcja uk³adu przewodz¹cego dŸwiêk. Najczêœciej
w tych postaciach zapalenia ucha wykonywane s¹ opera-
cje radykalne zmodyfikowane lub tympanoplastyki za-
mkniête, w których, jeœli istniej¹ warunki, jednoczasowo
b¹dŸ dwuetapowo mo¿na odtworzyæ b³onê bêbenkow¹
wraz z ³añcuchem kosteczek s³uchowych poprzez wy-
konanie „kolumelizacji” ³¹cz¹cej podstawê strzemi¹czka
z nowo wytworzon¹ b³on¹ bêbenkow¹. Wa¿nym elemen-
tem na tym etapie operacji jest zachowanie dro¿noœci
tr¹bki s³uchowej.

Tympanoplastyki zamkniête
S¹ to operacje polegaj¹ce na otwarciu struktur ucha

œrodkowego z pozostawieniem tylnej œciany kostnego
przewodu s³uchowego zewnêtrznego. Ma to istotne zna-
czenie w rekonstrukcji aparatu przewodz¹cego dŸwiêk,
z czym œciœle jest zwi¹zana poprawa s³uchu. Ze wzglêdu
na rozleg³oœæ i rodzaj zmian patologicznych ucha œrod-
kowego operacje te mog¹ byæ wykonywano jedno- lub
dwuetapowo [8,10].

Warunkiem kwalifikacji do tego typu operacji jest
dobry stan ogólny chorego i wiek do 65 lat. Wskazania-
mi do operacji s¹:
· dobrze s³ysz¹ce ucho przeciwne,
· upoœledzenie s³uchu ucha chorego o charakterze prze-

wodzeniowym,
· niezbyt rozleg³y ubytek tylno-górnej œciany kostnej

przewodu s³uchowego zewnêtrznego,
· brak przetoki b³êdnikowej,
· prawid³owa funkcja tr¹bki s³uchowej,
· brak powik³añ wewn¹trzczaszkowych.

Podczas wykonywania tympanoplastyk zamkniêtych
nale¿y pamiêtaæ o piêciu zasadniczych elementach tej
operacji:
· antromastoidektomii
· otwarciu zachy³ka nerwu twarzowego i zachy³ka nad-

bêbenkowego,
· rekonstrukcji kosteczek s³uchowych z b³on¹ bêben-

kow¹,
· rekonstrukcji tylno-górnej œciany przewodu s³ucho-

wego zewnêtrznego w celu zapobie¿enia powstaniu
kieszonki retrakcyjnej,

· opiece pooperacyjnej i zmianie opatrunków.

Etap I-V. Jak przy antromastoidektomii (patrz czêœæ
I artyku³u „Otorynolaryngologia – przegl¹d kliniczny”
2002; 1: 36-37).

Etap VI. Otwarcie zachy³ka nerwu twarzowego.

Zachy³ek nerwu twarzowego otoczony jest komór-
kami powietrznymi znajduj¹cymi siê w czêœci zstêpuj¹-
cej nerwu twarzowego do przodu i bocznie od drugiego
kolanka. Komórki te stanowi¹ równie¿ drogê przecho-
dzenia procesów zapalnych z jamy bêbenkowej do wy-
rostka sutkowatego. Otwarcie zachy³ka nerwu twarzo-
wego umo¿liwia lepsze uwidocznienie struktur jamy
bêbenkowej i usuniêcie przewlek³ych zmian zapalnych.
Jest to najtrudniejsza czêœæ operacji, wymagaj¹ca dok³ad-
nej znajomoœci anatomii topograficznej tylnej czêœci
mezotympanum, poniewa¿ w trakcie operacji usuwana
jest tkanka kostna z okolicy le¿¹cej bezpoœrednio nad
nerwem twarzowym i kana³em pó³kolistym bocznym.
(ryc. 11)

Ryc. 11. Tympanoplastyki zamkniête. Etap VI – otwarcie zachy³ka nerwu
twarzowego. Przekrój poprzeczny okolicy antrum i zachy³ka n. twarzowego
przed wykonaniem tympanotomii tylnej.

1. antrum
2. kana³ pó³kolisty boczny
3. nerw twarzowy
4. zachy³ek nerwu twarzowego
5. zatoka bêbenkowa
6. przedsionek
7. tkanka kostna pomiêdzy tyln¹ œcian¹ przewodu s³uchowego zewnêtrz-

nego a nerwem twarzowym

Aby przyst¹piæ do otwarcia zachy³ka nerwu twarzo-
wego nale¿y znaæ po³o¿enie nastêpuj¹cych punktów to-
pograficznych (ryc. 12):
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Ryc. 12. Przekrój poprzeczny okolicy antrum i zachy³ka nadbêbenkowego po
wykonanej tympanotomii tylnej.

1. antrum
2. kana³ pó³kolisty boczny
3. nerw twarzowy
4. otwarty zachy³ek nerwu twarzowego, bezpoœrednie po³¹czenie miê-

dzy antrum a jam¹ bêbenkow¹ z pozostawieniem tylnej œciany prze-
wodu s³uchowego

5. zatoka bêbenkowa
6. przedsionek
7. przewód s³uchowy zewnêtrzny
8. lusterko Ziniego s³u¿¹ce do kontroli zatoki bêbenkowej

· kana³u pó³kolistego bocznego,
· do³u kowade³ka,
· tylnej œciany przewodu s³uchowego zewnêtrznego,
· drugiego kolanka nerwu twarzowego,
· kana³u struny bêbenkowej.

Zachy³ek nerwu twarzowego utworzony jest przez
trójk¹tn¹ przestrzeñ, która ograniczona jest od przodu
przez kana³ struny bêbenkowej, od ty³u przez zstêpuj¹c¹
czêœæ kana³u nerwu twarzowego, a od góry – dó³ kowade-
³ka i wynios³oœæ kana³u pó³kolistego bocznego (ryc. 13).
Frezowanie rozpoczyna siê wiert³em diamentowym w oko-
licy do³u kowade³ka, id¹c nieco ku górze i do przodu. Etap
ten jest wykonywany pod mikroskopem operacyjnym
o œrednim powiêkszeniu pola operacyjnego ok. 10-16 razy.
Kierunek frezowania powinien byæ zgodny z przebiegiem
kana³u nerwu twarzowego. Odleg³oœæ miêdzy tyln¹ œcia-
na przewodu s³uchowego zewnêtrznego a kana³em ner-
wu twarzowego jest zmienna (waha siê od 3-7 mm) i jest
zale¿na od stopnia pneumatyzacji tej okolicy.

Warunkiem prawid³owego otwarcia zachy³ka nerwu
twarzowego jest zachowanie ci¹g³oœci tylnej œciany prze-
wodu s³uchowego zewnêtrznego oraz uwidocznienie
(w przestrzeni zawartej miedzy tyln¹ œcian¹ przewodu
a nerwem twarzowym) nastêpuj¹cych struktur jamy bê-
benkowej (ryc. 14):
· stawu kowade³kowo-strzemi¹czkowego,
· wynios³oœci piramidowej,
· œciêgna miêœnia strzemi¹czkowego,
· odnóg strzemi¹czka i niszy okienka owalnego,
· wynios³oœci kana³u nerwu twarzowego,
· promontorium,

Ryc. 13. Tympanoplastyki zamkniête. Etap VI – Punkty topograficzne okreœla-
j¹ce po³o¿enie zachy³ka nerwu twarzowego.

1. trójk¹t okreœlaj¹cy po³o¿enie zachy³ka n. VII
2. tylna œciana przewodu s³uchowego zewnêtrznego
3. dó³ kowade³ka
4. kana³ pó³kolisty boczny
5. k¹t zatokowo-oponowy
6. zatoka esowata
7- wynios³oœæ nerwu twarzowego

Ryc. 14. Tympanoplastyki zamkniête. Elementy jamy bêbenkowej widoczne
po otwarciu zachy³ka nadbêbenkowego.

1. staw kowade³kowo-strzemi¹czkowy
2. odnoga krótka kowade³ka
3. strzemi¹czko
4. œciêgno miêœnia strzemi¹czkowego
5. kolanko nerwu twarzowego
6. wyrostek piramidowy
7. wzgórek
8. nisza okienka okr¹g³ego
9. struna bêbenkowa

· niszy okienka okr¹g³ego,
· ujœcia bêbenkowego tr¹bki s³uchowej.

Jeœli ³añcuch kosteczek s³uchowych jest zachowany, wów-
czas zostawia siê „pomost kostny” miedzy tyln¹ œcian¹
przewodu s³uchowego a kana³em pó³kolistym bocznym,
dziêki któremu udaje siê zachowaæ dó³ kowade³ka wraz
z wiêzad³ami, co ma decyduj¹cy wp³yw na zachowanie
ruchomoœci ³añcucha kosteczek s³uchowych.
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Etap VII. Otwarcie zachy³ka nadbêbenkowego.
Jeœli kosteczki s³uchowe s¹ czêœciowo lub ca³kowicie

zniszczone przez procesy zapalne, wówczas usuwa siê
„mostek” ³¹cz¹cy tyln¹ œcianê przewodu s³uchowego ze-
wnêtrznego z okolic¹ kana³u pó³kolistego bocznego.

Z przedstawionych w poprzednim etapie punktów
topograficznych nale¿y dodatkowo ustaliæ po³o¿enie:
· wyrostka œlimakowatego,
· œciêgna miêœnia napinacza b³ony bêbenkowej.

Podczas wykonywania tego etapu operacji, jeœli jest za-
chowana g³ówka m³oteczka – nale¿y j¹ usun¹æ, ponie-
wa¿ warunkuje to dostêp do przedniej czêœci zachy³ka
nadbêbenkowego. G³ówkê m³oteczka usuwa siê za po-
moc¹ przystosowanych do tego celu no¿yczek, przeci-
naj¹c szyjkê m³oteczka w okolicy odejœcia od rêkojeœci
m³oteczka.

Etap VIII. Ods³oniêcie czêœci przedniej zachy³ka
nadbêbenkowego.

Etap ten wykonuje siê za pomoc¹ wiert³a diamento-
wego o œrednicy dobranej do wielkoœci pola operacyjne-
go pod powiêkszeniem ok. 10-16 razy. Nale¿y zwróciæ
szczególn¹ uwagê na nerw twarzowy, który przebiega
ku ty³owi od œciêgna miêœnia napinacza b³ony bêbenko-
wej. W tej okolicy ku górze znajduje siê przegroda kost-
na oddzielaj¹ca czêœæ przedni¹ i tyln¹ zachy³ka nadbê-
benkowego. Jest to cienka blaszka kostna, któr¹ mo¿na
usun¹æ za pomoc¹ ³y¿eczki lub ma³ego wiert³a diamen-
towego. Usuniêcie blaszki kostnej w tej okolicy pozwala
na uwidocznienie zmian patologicznych z trudno do-
stêpnej czêœci zachy³ka nadbêbenkowego.

Etap IX. Rekonstrukcja b³ony bêbenkowej i tylnej
œciany przewodu s³uchowego zewnêtrznego.

Rekonstrukcje b³ony bêbenkowej wykonuje siê po-
dobnie, jak podano przy myryngoplastykach. Rekon-
strukcjê tylnej œciany przewodu s³uchowego zewnêtrz-
nego nale¿y wykonaæ zale¿nie od stopnia zniszczenia
koœci w tej okolicy przez przewlek³e procesy zapalne. Jest
to niezbêdna i bardzo wa¿na czêœæ operacji, poniewa¿
zapobiega powstawaniu kieszeni retrakcyjnej, co z kolei
mo¿e prowadziæ do wznowy perlaka. W celu wykonania
rekonstrukcji tylnej œciany przewodu s³uchowego ze-
wnêtrznego u¿ywa siê najczêœciej chrz¹stki konserwo-
wanej lub chrz¹stki pobranej ze skrawka. P³at chrz¹stki
jest najczêœciej modelowany na specjalnie przygotowa-
nej do tego celu deseczce. P³askim no¿em, równolegle
do powierzchni chrz¹stki, œcina siê górn¹ warstwê
ochrzêstnej, której brzegi s¹ cieñsze ni¿ czêœæ œrodkowa.
Powoduje to samoistne wygiêcie siê modelowanego p³a-
ta, co odpowiada krzywiŸnie przewodu s³uchowego ze-
wnêtrznego w okolicy ubytku. Po u³o¿eniu i dopasowa-
niu p³ata chrz¹stki do ubytku œciany kostnej w jamie
bêbenkowej uk³ada siê odpowiednio uformowany p³at
silastiku lub spongostanu. Takie postêpowanie jest nie-
zbêdne w celu zapobie¿enia powstawaniu zrostów miê-

dzy promontorium a nowo przeszczepion¹ b³on¹ bê-
benkow¹. Po wykonaniu wy¿ej wspomnianych czynno-
œci, chrz¹stkê uzupe³niaj¹c¹ tyln¹ œcianê przewodu s³u-
chowego zewnêtrznego pokrywa siê p³atem powiêzi
i skór¹ przewodu s³uchowego zewnêtrznego (ryc. 15).

Ryc. 15. Tympanoplastyki zamkniête. Etap IX – Rekonstrukcja tylnej œciany
przewodu i b³ony bêbenkowej.

1. p³at chrz¹stki uzupe³niaj¹cy ubytek przedniej œciany przewodu
2. powiêŸ miêœnia skroniowego
3. silastik

W tym etapie operacji bardzo istotne jest utrzyma-
nie tzw. suchego pola operacyjnego, poniewa¿ ju¿ nie-
wielka iloœæ krwi mo¿e spowodowaæ przesuniêcie siê
przeszczepionych p³atów. P³aty skórne pokrywaj¹ce prze-
szczep w okolicy b³ony bêbenkowej ustaliæ nale¿y za
pomoc¹ ma³ych g¹bek spongostanu nasyconych roztwo-
rem antybiotyku. Do odsysania wydzieliny z okolicy jamy
bêbenkowej u¿ywa siê koñcówki ssaka zakoñczonej po-
dwójnymi otworami.

Etap X. Rekonstrukcja aparatu przewodz¹cego dŸwiêk.
Mo¿liwoœci i sposoby rekonstrukcji ³añcucha koste-

czek s³uchowych zosta³y opisane w rozdziale technika
ossikuloplastyk (patrz czêœæ I artyku³u „Otorynolaryn-
gologia – przegl¹d kliniczny” 2002; 1: 34-36).

Etap XI. Postêpowanie pooperacyjne.
Po wykonanej tympanoplastyce opieka nad chorym

i zmiany opatrunku s¹ równie wa¿ne jak sama operacja.
Seton z przewodu s³uchowego zewnêtrznego usuwa siê
na 4 dzieñ. Nadmiar spongostanu nale¿y odessaæ za po-
moc¹ ssaka, pozostawiaj¹c tylko jego warstwê przylega-
j¹c¹ bezpoœrednio do przeszczepionego p³ata powiêzi.
Usuniêcie spongostanu znad przeszczepionej powiêzi
nastêpuje najczêœciej samoistnie w 4-6 tygodni po ope-
racji. Po usuniêciu g¹bek spongostanu, przez okres ok.
miesi¹ca stosuje siê krople z antybiotykiem 1× dziennie.

Operacja radykalna i radykalna zmodyfikowana
Celem operacji radykalnej jest usuniêcie zmian za-

palnych w uchu œrodkowym wraz z kosteczkami s³u-
chowymi i patologicznie zmienion¹ b³on¹ bêbenkow¹
oraz zamkniêcie ujœcia bêbenkowego tr¹bki s³uchowej
[9, 11, 12].
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W operacji radykalnej zmodyfikowanej równie¿ usu-
wane s¹ zmiany zapalne, ale równoczeœnie wykonuje siê
czêœciow¹ rekonstrukcjê aparatu przewodz¹cego dŸwiêk
z zachowaniem dro¿noœci tr¹bki s³uchowej. Technika
wykonania obu zabiegów i wskazania do operacji s¹ iden-
tyczne, z wyj¹tkiem etapu X, który nie jest wykonywa-
ny w operacji radykalnej.

Radykalna i zmodyfikowana operacja radykalna po-
legaj¹ na stworzeniu du¿ej jamy pooperacyjnej kszta³tu
owalnego lub nerkowatego, w sk³ad której wchodz¹: prze-
wód s³uchowy zewnêtrzny, jama bêbenkowa, zachy³ek
nadbêbenkowy, wejœcie do jamy bêbenkowej, komórka
g³ówna wyrostka sutkowatego oraz komórki powietrzne
okolicy szczytu wyrostka i k¹ta zatokowo-oponowego.

Operacje radykalne wykonuje siê u chorych starszych,
powy¿ej 65 r. ¿ycia, gdy przewlek³emu zapaleniu ucha
œrodkowego towarzysz¹:
· choroby ogólnoustrojowe,
· zniszczenie tylno-górnej œciany kostnej przewodu

s³uchowego zewnêtrznego przez perlak lub przewle-
k³e zmiany zapalne,

· przetoka w kanale pó³kolistym,
· pora¿enie nerwu twarzowego w przebiegu przewle-

k³ego zapalenia ucha œrodkowego,
· wznowa lub pozosta³oœæ perlaka po uprzednio wy-

konanym zabiegu technik¹ zamkniêt¹,
· upoœledzenie s³uchu znacznego stopnia o charakte-

rze odbiorczym w uchu operowanym.
Zabiegi tego typu wykonuje siê równie¿ w przypadkach:
· gdy ucho, które nale¿y operowaæ, stanowi jedyne s³y-

sz¹ce ucho,
· perlakowego zapalenia ucha œrodkowego u dzieci –

wskazana jest wtedy operacja radykalna zmodyfiko-
wana, jednak optymalny wybór zabiegu nale¿y roz-
patrywaæ indywidualnie,

· zawansowana tympanoskleroza z postêpuj¹cym od-
biorczym uszkodzeniem s³uchu,

· zagra¿aj¹ce powik³ania wewn¹trzczaszkowe pocho-
dzenia usznego.

Operacje radykalne zapobiegaj¹ wznowie lub pozo-
stawieniu mas perlaka w uchu œrodkowym. Tylna œciana
przewodu s³uchowego zewnêtrznego powinna byæ usu-
niêta do poziomu kana³u nerwu twarzowego. Zabiegi
wykonuje siê w znieczuleniu ogólnym dotchawiczym.

Etap I-VI. (patrz czêœæ I artyku³u „Otorynolaryn-
gologia – przegl¹d kliniczny” 2002; 1: 36-37).

Etap VII. Usuniêcie koœci tylnej œciany przewodu
s³uchowego zewnêtrznego.

Jest to jeden z wa¿niejszych etapów operacji rady-
kalnej zmodyfikowanej, poniewa¿ pozostawienie zbyt
wysokiego progu powy¿ej nerwu twarzowego, tzw. ostro-
gi, stwarzaæ mo¿e problemy z samooczyszczaniem siê
jamy pooperacyjnej. Tyln¹ œcianê przewodu usuwa siê

frez¹ z wiert³em tn¹cym, a w okolicy nerwu twarzowego
i zachy³ka nadbêbenkowego – frez¹ diamentow¹. Gra-
nica, do której mo¿na usun¹æ œcianê kostn¹, ustalona jest
przez doln¹ œcianê przewodu s³uchowego oraz wejœcie
do zachy³ka nadbêbenkowego, w którym przyczepiona
jest czêœæ wiotka b³ony bêbenkowej. Po zakoñczeniu tego
etapu nale¿y ustaliæ po³o¿enie nastêpuj¹cych punktów
topograficznych (ryc. 16):
· wzgórka,
· wynios³oœci piramidowej,
· œciêgna miêœnia strzemi¹czkowego,
· strzemi¹czka lub niszy okienka owalnego,
· ujœcia bêbenkowego tr¹bki s³uchowej,
· wyrostka œlimakowatego,
· g³ówki m³oteczka i stawu kowade³kowo-m³oteczko-

wego,
· wynios³oœci kana³u pó³kolistego bocznego.

Ryc. 16. Operacja radykalna zmodyfikowana: etap VII.
1. g³ówka m³oteczka i staw kowade³kowo-m³oteczkowy
2. wynios³oœæ kana³u pó³kolistego bocznego
3. wyrostek œlimakowaty
4. ujœcie bêbenkowe tr¹bki s³uchowej
5. strzemi¹czko
6. wynios³oœæ piramidowa
7. œciêgno miêœnia strzemi¹czkowego
8. wzgórek

Etap VIII. Lokalizacja nerwu twarzowego i czêœcio-
we usuwanie zmian patologicznych.

Etap ten wymaga du¿ej uwagi ze strony chirurga,
w szczególnoœci, gdy zmiany zapalne znajduj¹ siê po-
wy¿ej nerwu twarzowego, powoduj¹c uszkodzenie czê-
œci kostnej kana³u nerwu twarzowego i zwi¹zany z tym
bezpoœredni kontakt ziarniny z torebk¹ nerwu. Zbyt ra-
dykalne usuwanie zmian patologicznych w tej okolicy
mo¿e prowadziæ do trwa³ego pora¿enia nerwu twarzo-
wego. Aby temu zapobiec, nale¿y ustaliæ po³o¿enie na-
stêpuj¹cych punktów topograficznych (ryc. 17):
· wyrostka œlimakowatego,
· niszy okienka owalnego,
· wynios³oœci piramidowej,
· wynios³oœci miêœnia dwubrzuœcowego,
· do³u kowade³ka,
· wynios³oœci kana³u pó³kolistego bocznego.
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Etap X. Rekonstrukcja b³ony bêbenkowej i koste-
czek s³uchowych.

Ten etap zabiegu operacyjnego mo¿e byæ przepro-
wadzony jedno- lub dwuetapowo, w zale¿noœci od stop-
nia zawansowania zmian patologicznych ucha œrodko-
wego. Uprzednio przygotowany wysuszony p³at powiê-
zi miêœnia skroniowego uk³adany jest na pozostawionym
pierœcieniu bêbenkowym i przykrywany skór¹ przewo-
du s³uchowego. W zale¿noœci od napotkanych warun-
ków anatomicznych wykonuje siê po³¹czenie przeszcze-
pu b³ony bêbenkowej z podstaw¹ lub g³ówk¹ strzemi¹cz-
ka. Sposoby rekonstrukcji kosteczek s³uchowych zosta³y
przedstawione w rozdziale ossikuloplastyki (patrz czêœæ
I artyku³u „Otorynolaryngologia – przegl¹d kliniczny”
2002; 1: 34-36).

Etap XI. Plastyka skóry przewodu s³uchowego ze-
wnêtrznego.

Istnieje wiele sposobów wykonywania plastyk, które
maj¹ na celu mo¿liwie szybkie wynaskórkowanie jamy
pooperacyjnej. �le wykonana plastyka powoduje zwê¿e-
nie jamy pooperacyjnej i powstawanie ziarniny, a nawet
wtórnych perlaków. Skóra przewodu s³uchowego uk³ada-
na w jamie wyrostka powinna byæ mo¿liwie cienka i œciœle
przylegaæ do g³adko wyfrezowanej koœci. Wykonuj¹c tego
typu plastykê, najczêœciej nacina siê skórê przewodu s³u-
chowego w kszta³cie litery T. Ciêcie poprzeczne przepro-
wadziæ nale¿y na wysokoœci p³aszczyzny wyrostka sutko-
watego, a pod³u¿ne – wzd³u¿ tylnej œciany przewodu.
Powstaj¹ wtedy dwa p³aty: górny i dolny, które powinny
przylegaæ do œcian jamy pooperacyjnej.

Etap XII. Plastyka ma³¿owiny usznej.
Etap ten ma na celu poszerzenie otworu zewnêtrz-

nego przewodu s³uchowego, co w póŸniejszym okresie

Ryc. 18. Operacja radykalna zmodyfikowana: etap XII – plastyka ma³¿owiny
usznej.

1. naciêcie chrz¹stki do³u ³ódkowatego
2. odseparowanie chrz¹stki od skóry ma³¿owiny
3. u³o¿enie p³atów skórnych w jamie pooperacyjnej
4. ustalenie szwami katgutowymi p³atów skórnych

Ryc. 17. Operacja radykalna zmodyfikowana etap VIII i IX.
1. rêkojeœæ m³oteczka
2. wyrostek œlimakowaty
3. przegroda kostna miêdzy czêœci¹ przedni¹ i tyln¹ zachy³ka nadbêben-

kowego
4. pokrywka jamy bêbenkowej
5. kana³ pó³kolisty boczny
6. nerw twarzowy
7. kana³ napinacza b³ony bêbenkowej
8. strzemi¹czko i wynios³oœæ piramidowa

Etap ten jest doœæ trudny, szczególnie wtedy, gdy w ja-
mie bêbenkowej znajduje siê krwawi¹ca ziarnina, a kos-
teczki s³uchowe s¹ czêœciowo lub ca³kowicie zniszczone.
Usuwanie zmian patologicznych bez identyfikacji wy¿ej
wspomnianych punktów topograficznych mo¿e prowa-
dziæ do pora¿enia nerwu twarzowego lub ca³kowitej g³u-
choty w wypadku usuniêcia podstawy strzemi¹czka.

Etap IX. Otwarcie czêœci przedniej zachy³ka nadbê-
benkowego, kontrola zatoki bêbenkowej oraz zachy³ka
nerwu twarzowego.

Etap ten ma istotne znaczenie, poniewa¿ w tych
miejscach czêsto pozostaj¹ zmiany patologiczne, które
mog¹ byæ przyczyn¹ utrzymuj¹cych siê wycieków po
operacji. Aby wykonaæ ten etap operacji, nale¿y zlokali-
zowaæ nastêpuj¹ce punkty topograficzne:
· g³ówkê m³oteczka, w wypadku jej braku nale¿y zna-

leŸæ szyjkê lub rêkojeœæ m³oteczka,
· wyrostek œlimakowaty,
· czêœæ nerwu twarzowego powy¿ej wyrostka œlimako-

wego,
· pokrywkê jamy bêbenkowej.

Po zlokalizowaniu ww. punktów topograficznych wier-
t³em diamentowym usuwa siê przegrodê oddzielaj¹c¹
czêœæ tyln¹ od przedniej zachy³ka nadbêbenkowego.
Punktem topograficznym œwiadcz¹cym o dostatecznym
otwarciu zachy³ka nadbêbenkowego jest uwidocznienie
ujœcia bêbenkowego tr¹bki s³uchowej oraz kana³u miê-
œnia napinacza b³ony bêbenkowej.
Zatoka bêbenkowa le¿y poni¿ej wynios³oœci piramido-
wej, z ty³u od wzgórka i okienka okr¹g³ego. W górnej
czêœci zatoki przebiega nerw twarzowy. Zmiany patolo-
giczne z tej okolicy nale¿y usuwaæ bardzo ostro¿nie, za
pomoc¹ specjalnych raspatorów zagiêtych pod k¹tem
prostym. Kontrolê skutecznoœci usuniêcia zmian pato-
logicznych tej okolicy mo¿na przeprowadziæ za pomoc¹
lusterka Ziniego lub endoskopu.
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pozwoli na swobodn¹ kontrolê ca³ej jamy pooperacyjnej
i u³atwi jej samooczyszczanie. Aby spe³niæ te warunki,
wskazane jest naciêcie ku ty³owi chrz¹stki ma³¿owiny
usznej w okolicy do³u ³ódkowatego (ryc. 18).

Etap XIII. Opatrunek.
Jamê pooperacyjn¹ wraz z przeszczepem b³ony bê-

benkowej wype³niamy p³atkami spongostanu nas¹czo-
nymi roztworem antybiotyku. Po wykonanej plastyce
skóry przewodu s³uchowego mo¿na, dla utrzymania sze-
rokiego ujœcia, za³o¿yæ na 2-3 dni kr¹¿ek z setonu. Na
okolicê ma³¿owiny usznej zak³ada siê opatrunek ja³owy
(ryc. 19).

Niektóre z wy¿ej wspomnianych powik³añ stanowi¹
bezwzglêdne wskazanie do wykonania reoperacji ucha
œrodkowego [1,5,12,13,14].

W Klinice Otiatrii w wykonanych 340 tympano-
plastykach otwartych reoperacje stanowi³y ok. 8% za-
biegów. Najczêstszym wskazaniem do ponownych ope-
racji by³ wyciek ropny, zawroty g³owy oraz wznowa per-
laka, która mog³a staæ siê przyczyn¹ powstania powik³añ
wewn¹trzczaszkowych, przetok b³êdnikowych lub nie-
dow³adu nerwu twarzowego. U wszystkich reoperowa-
nych stwierdzano wysoki próg kostny powy¿ej przebie-
gu nerwu twarzowego, utrudniaj¹cy dostêp do zatoki
bêbenkowej i okolicy ujœcia bêbenkowego tr¹bki s³ucho-
wej, gdzie znajdowa³y siê nieusuniête podczas wczeœniej-
szego zabiegu masy perlaka lub ziarnina i polipy. Wzno-
wê perlaka lub jego pozosta³oœci spotykano u 28 reope-
rowanych chorych. Najczêstszym miejscem, w którym
stwierdzano te zmiany, by³a zatoka bêbenkowa, czêœæ
przednia zachy³ka nadbêbenkowego oraz okolica œciany
pokrywkowej i kana³u pó³kolistego górnego.

Nieprawid³owo wykonan¹ plastykê przewodu s³ucho-
wego zewnêtrznego obserwowano u 18 chorych. By³a
ona przyczyn¹ powstawania ziarniny na pograniczu skóry
i jamy kostnej, co utrudnia³o proces samooczyszczania
jamy pooperacyjnej. U wszystkich reoperowanych wy-
konywano plastykê skóry przewodu metod¹ Fischa
z czêœciowym usuniêciem chrz¹stki do³u ³ódkowatego
ma³¿owiny usznej. Pozwala³o to na ³atw¹ kontrolê jamy
pooperacyjnej bez u¿ycia wziernika.

Zlokalizowanie przebiegu nerwu twarzowego jest
bezwzglêdnym warunkiem przy wykonywaniu reopera-
cji ucha. U ponad 90% reoperowanych nerw twarzowy
by³ obna¿ony i torebka nerwu mia³a bezpoœredni¹ stycz-
noœæ z perlakiem lub przewlek³ymi zmianami zapalny-
mi. Usuwanie tych zmian wymaga³o szczególnej ostro¿-
noœci, aby nie uszkodziæ w³ókien nerwu twarzowego. Tê
czêœæ zabiegu wykonywano zawsze w etapie koñcowym,
kiedy uzyskano szeroki dostêp do jamy bêbenkowej.
Miejsca, w którym by³ obna¿ony nerw twarzowy, pokry-
wano p³atem powiêzi, na której uk³adano spongostan na-
sycony roztworem antybiotyku i hydrokortyzonu.

U 320 reoperowanych chorych uzyskano such¹ jamê
pooperacyjn¹, natomiast u 20 utrzymywa³ siê wyciek œlu-
zowo-ropny i odczyn zapalny ze zmianami przerosto-
wymi b³ony œluzowej. Chorych tych zakwalifikowano
do ca³kowitej obliteryzacji jamy pooperacyjnej.

Ryc. 19. Opatrunek jamy pooperacyjnej: etap XIII.
1. kr¹¿ek gazy maj¹cy na celu utrzymanie szerokiego wejœcia do jamy

pooperacyjnej
2. seton nasycony maœci¹ z antybiotykiem
3. spongostan nasycony roztworem antybiotyku

Powik³ania po zabiegach tympanoplastycznych
Chory, który zosta³ zakwalifikowany do zabiegu

operacyjnego, powinien byæ powiadomiony, przed wy-
ra¿eniem zgody na operacjê, o ryzyku zabiegu i mo¿li-
woœciach wyst¹pienia powik³añ takich jak:
· infekcja jamy pooperacyjnej,
· pogorszenie s³uchu lub ca³kowita g³uchota,
· szumy uszne,
· zawroty g³owy,
· zaburzenia smaku,
· pora¿enie nerwu twarzowego,
· krwiak jamy pooperacyjnej,
· wyciek p³ynu mózgowo-rdzeniowego,
· powik³ania zwi¹zane ze znieczuleniem ogólnym.
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