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Wprowadzenie. W trakcie operacji usznych niekiedy stwierdza siê brak
poszczególnych kosteczek s³uchowych. Brakuj¹ce elementy ³añcucha kosteczek mo¿na odtwarzaæ ró¿nymi sposobami.
Cel. Przedmiotem pracy jest przedstawienie metod, za pomoc¹ których
rekonstruowano strzemi¹czko u chorych z brakiem tej kosteczki s³uchowej.
Materia³ i metody
metody.. Operacje odtworzenia struktury strzemienia wykonano
w latach 1998-2002 u 25 chorych. U 17 pacjentów do rekonstrukcji wykorzystano protezkê teflonow¹, u 5 chrz¹stkê ma³¿owiny usznej, natomiast
u 3 koœæ.
Wyniki. U wiêkszoœci chorych uzyskano poprawê s³uchu, przy czym najlepszy efekt osi¹gniêto w grupie, w której do rekonstrukcji strzemi¹czka wykorzystano chrz¹stkê ma³¿owiny usznej. Nie obserwowano powik³añ pooperacyjnych ani pogorszenia s³uchu.
Wnioski. Operacje rekonstrukcyjne u chorych z brakiem strzemi¹czka mo¿na
z powodzeniem przeprowadzaæ z u¿yciem ró¿nych materia³ów, w tym w³asnych tkanek chorego. Zabiegi te prowadz¹ do poprawy s³uchu.
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Podczas operacji ucha wykonywanych w przebiegu
przewlek³ych zmian zapalnych, operator staje niekiedy
przed koniecznoœci¹ odtworzenia brakuj¹cej trzeciej kosteczki s³uchowej. Pocz¹tki operacji, których celem by³o
odtworzenie III kosteczki s³uchowej siêgaj¹ po³owy ubieg³ego stulecia [1]. Pocz¹tkowo w rekonstrukcji ³añcucha
kosteczek s³uchowych, wykorzystywano w³asne domodelowane kosteczki chorego. Z czasem siêgniêto po inne
materia³y [2,3].
W rekonstrukcji strzemi¹czka mo¿na wykorzystaæ
zarówno materia³ sztuczny (w tym protezy z metali szlachetnych, np. z³ota, platyny, b¹dŸ tytanu oraz tworzyw
sztucznych np.: teflonu), jak równie¿ tkanki w³asne chorego [2,4-7]. W krakowskiej Klinice Otolaryngologii

Introduction. During otic operations, particular ossicules are sometimes found to be missing. The ossicular chain could be reconstructed in different
ways.
Aim. Assess different methods for reconstruction of the stapes in patients
missingthe third ossicle.
Material and methods. Reconstruction of the stapes performed in 25 patients
between 1998-2002 is reported. We used Teflon prosthesis in 17 cases,
carthilage from patient’s auricule in 5 cases, and sculptured bone in 3 cases.
Results. We observed hearing improvement in most cases, but the best
effect was noted in the group of patients in whom the carthilage from the
auricule was used for the reconstruction. Neither postoperative complications nor hearing impairment were noted.
Conclusions. A lot of different materials (also patient’s own tissues) could
be used for reconstruction of the stapes in patients without the third ossicle
with good effect. These procedures result in hearing improvement.
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wykorzystuje siê rutynowo protezki teflonowe oraz materia³ pozyskany z chrz¹stki ma³¿owiny usznej i koœci,
zawsze indywidualnie podchodz¹c do wyboru najlepszego materia³u.
Celem pracy by³a analiza metod, za pomoc¹ których
rekonstruowano strzemi¹czko u chorych z brakiem tej
kosteczki s³uchowej.

PACJENCI I METODY
Pacjenci
W latach 1998-2002 w Klinice Otolaryngologii
CMUJ w Krakowie z powodu przewlek³ego zapalenia

Tomik J., Sk³adzieñ J., Wiatr M. i wsp.: W³asne doœwiadczenia Kliniki Otolaryngologii CMUJ w Krakowie w leczeniu operacyjnym . . .

ucha œrodkowego leczono operacyjnie 338 chorych,
w tym 174 kobiety i 164 mê¿czyzn. Najm³odszy chory
mia³ 8 lat, najstarszy mia³ 76 lat. Œrednia wieku wynosi³a 36 lat.
Analiza badawcza nie dotyczy³a chorych operowanych z powodu: nowotworu z³oœliwego i niez³oœliwego
ucha, otosklerozy, wad wrodzonych, urazów ucha. Tylko w tym jednym przypadku raz uwzglêdniono chorych, którzy mieli zaplanowane tzw. „drugie otwarcie”
tego samego ucha w odstêpie do roku czasu od pierwszego zabiegu. Nie analizowano wyników chorych, którzy nie wyrazili zgody na leczenie operacyjne.
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WYNIKI
Brak strzemi¹czka stwierdzono u 25 chorych, co stanowi ok. 7,5% wszystkich analizowanych pacjentów.
Patologia ta ponad dwukrotnie czêœciej wystêpowa³a
u kobiet (18) ni¿ u mê¿czyzn (7). Najm³odszy chory
mia³ 18 lat, najstarszy 64 lata.
W grupie chorych, u których wykorzystano chrz¹stkê ma³¿owiny usznej (5 przypadków) w trakcie zabiegu
operacyjnego stwierdzono nastêpuj¹ce zmiany patologiczne w uchu œrodkowym: brak wszystkich kosteczek – 2 chorych; brak wyrostka d³ugiego kowade³ka – 1 chory; zmiany
perlakowe – 1 chory; zmiany ziarninowe – 1 chory.
Progi s³yszenia dla przewodnictwa powietrznego
w tej grupie przedstawiono w tabeli I.

Metody
Przeprowadzono retrospektywn¹ analizê danych
Tabela I. Œrednie wartoœci progu s³yszenia dla przewodnictwa powietrznego
uzyskanych z dokumentacji, tj. kart ambulatoryjnych, w grupie chorych, u których do rekonstrukcji wykorzystano chrz¹stkê ze skrawka
historii chorób oraz w trakcie odleg³ych pooperacyjnych ma³¿owiny usznej
kontroli. Badania kontrolne przeprowadzano w cyklu
Czêstotliwoœæ (Hz)
Próg s³uchu
Próg s³uchu
Poprawa (dB)
1-rocznym. Najd³u¿szy okres kontroli pooperacyjnej
przed operacj¹ (dB)
po operacji (dB)
obejmowa³ okres 6 lat, najkrótszy trwa³ 1 rok.
500
50
30
20
1000
45,5
30
15,5
Rekonstrukcjê strzemi¹czka przeprowadzano przy
2000
40
25,5
14,5
u¿yciu trzech materia³ów: chrz¹stki ma³¿owiny usznej,
4000
45
40
5
koœci w³asnej chorego lub protezki teflonowej (ryc. 1).
Chrz¹stkê pobierano ze skrawka ma³¿owiny usznej, a naWielkoœæ rezerwy œlimakowej w analizowanej grustêpnie ciêto no¿em na paski odpowiedniej gruboœci i szerokoœci. Koœæ pobierano z kolca nadprzewodowego lub pie chorych obrazuje kolejne zestawienie (tab. II).
z wyrostka sutkowatego za pomoc¹ frezy. Koœæ i chrz¹stkê uzyskiwano œródoperacyjnie. Wykorzystywano dwa Tabela II. Liczba osób w poszczególnych przedzia³ach rezerwy œlimakowej przed
rodzaje protezek teflonowych: w kszta³cie litery T lub z i po operacji w grupie chorych, u których do rekonstrukcji wykorzystano chrz¹stkê
ze skrawka ma³¿owiny usznej
rurek wentylacyjnych.
Rezerwa œlimakowa
chrz¹stka
ma³¿owiny usznej
5 (20%)

protezka teflonowa
17 (68%)

koœæ
3 (12%)

Ryc. 1. Rodzaje materia³u u¿ytego do rekonstrukcji strzemi¹czka

Stan s³uchu oceniano w oparciu o badania audiometryczne. Okreœlano wartoœci progowe dla tonów czystych
w zakresie czêstotliwoœci 500, 1000, 2000, 4000 Hz
dla przewodnictwa kostnego i powietrznego.
Przyjêto nastêpuj¹ce kryteria oceny skutecznoœci
przeprowadzonego leczenia operacyjnego:
- ocena mikroskopowa wgojenia przeszczepu
- obni¿enie progu s³yszenia dla przewodnictwa powietrznego
- zmniejszenie lub zamkniêcie œredniej rezerwy œlimakowej.

Przed operacj¹

0-10dB
11-20dB
21-30dB
31-40dB
powy¿ej 40dB

1
2
1
1

Po operacji

0
(20%)
(40%)
(20%)
(20%)

2 (40%)
2 (40%)
1 (20%)
0
0

Najliczniejsz¹ grupê stanowili chorzy, u których
wykorzystano protezkê teflonow¹ – 17 operowanych.
U chorych tych w uchu œrodkowym wystêpowa³y nastêpuj¹ce zmiany patologiczne: brak wszystkich kosteczek
– 8 chorych; brak wyrostka d³ugiego kowade³ka – 3 chorych; zmiany perlakowe – 1 chory; zmiany ziarninowe
– 1 chory; ca³kowity brak kowade³ka – 4 chorych. Wartoœci progu s³yszenia w tej grupie przedstawia tabela III.
Tabela III. Œrednie wartoœci progu s³yszenia dla przewodnictwa powietrznego
w grupie chorych, u których do rekonstrukcji wykorzystano protezkê teflonow¹
Czêstotliwoœæ (Hz)
500
1000
2000
4000

Próg s³uchu
przed operacj¹ (dB)
50,6
50,1
44,3
36,6

Próg s³uchu
po operacji (dB)

Poprawa (dB)

37,1
41,4
26,8
23,4

18,5
8,7
17,5
13,2
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Wielkoœæ rezerwy œlimakowej u tych chorych przedstawiono w tabeli IV.
Tabela IV. Liczba osób w poszczególnych przedzia³ach rezerwy œlimakowej przed
i po operacji w grupie chorych, u których do rekonstrukcji wykorzystano protezkê
teflonow¹
Rezerwa œlimakowa

Przed operacj¹

Po operacji

0-10dB
11-20dB
21-30dB
31-40dB
powy¿ej 40dB

0
5 (29,4%)
8 (47,1%)
3 (17,6%)
1 (5,9%)

3 (17,6%)
7 (41,2%)
6 (35,3%)
1 (5,9%)
0

U pozosta³ych 3 chorych materia³em u¿ytym do
odtworzenia strzemi¹czka by³a koœæ. U wszystkich tych
chorych stwierdzono ca³kowity brak kosteczek w jamie
bêbenkowej, a ponadto u jednego operowanego obecne
by³y zmiany perlakowe. Wartoœci progu s³yszenia dla
przewodnictwa powietrznego przedstawiono w tabeli V.
Tabela V. Œrednie wartoœci progu s³yszenia dla przewodnictwa powietrznego
w grupie chorych, u których do rekonstrukcji wykorzystano koœæ
Czêstotliwoœæ (Hz)

Próg s³uchu
przed operacj¹ (dB)

Próg s³uchu
po operacji (dB)

500
1000
2000
4000

30
40
40
20

30
30
30
20

Poprawa (dB)
0
10
10
0

U 1 chorego w tej grupie œrednia rezerwa œlimakowa
znajdowa³a siê w przedziale 11-20 dB, natomiast u 2
chorych w przedziale 21-30 dB. Wartoœci te by³y takie
same po operacji. W trakcie kontroli pooperacyjnych nie
odnotowano dolegliwoœci ze strony operowanego ucha,
nie obserwowano nawrotów stanów zapalnych.

DYSKUSJA
U 13 spoœród operowanych chorych, poza brakiem
strzemi¹czka, stwierdzono ca³kowity brak kosteczek w
jamie bêbenkowej. U 4 chorych opisano ca³kowity brak
kowade³ka, natomiast u 4 nie stwierdzono wyrostka d³ugiego tej kosteczki s³uchowej.

Odbudowa ³añcucha kosteczek s³uchowych wymaga
skomplikowanych technik chirurgicznych. W tym celu
stosuje siê metody z wykorzystaniem w³asnych tkanek
chorego, jak i sztucznych materia³ów. Protezki typu
TORP i PORP wykorzystywane s¹ od ponad 20 lat
przez wielu autorów, z ró¿nym skutkiem. Spoœród wielu protezek wykorzystywanych w chirurgii strzemi¹czka ró¿nice dotycz¹ materia³u, kszta³tu, rozmiaru i wagi.
Wszystkie te parametry dobierane s¹ indywidualnie celem uzyskania najlepszego efektu pooperacyjnego [2-4].
Wprawdzie w chirurgii strzemi¹czka szeroko rozpowszechnione jest u¿ycie ró¿nego rodzaju protezek, lecz
czêsto ze wzglêdów finansowych nie jest mo¿liwe ich
powszechne stosowanie. St¹d stosowane s¹ materia³y
pochodz¹ce od chorego (chrz¹stka, koœæ) oraz tañsze
protezki, np. teflonowe.
Wed³ug wielu autorów operacje rekonstrukcyjne ca³ego ³añcucha kosteczek, odpowiadaj¹cego za przewodzenie dŸwiêku czêsto prowadz¹ do poprawy s³uchu
i zwi¹zanego z tym zmniejszenia rezerwy œlimakowej do
mniej ni¿ 20 dB [4, 8, 9]. Jeszcze lepsze rezultaty uzyskuje siê w przypadku czêœciowych braków w ³añcuchu
kosteczek [8-10]. W materiale przedstawionym przez
Durkê i wsp. [11] do rekonstrukcji ³añcucha kosteczek
u¿ywano zarówno fragmentów zachowanego m³oteczka, jak równie¿ chrz¹stki skrawka, uzyskuj¹c satysfakcjonuj¹ce wyniki tylko u 20% chorych. Podobne wyniki
zaobserwowano w analizowanej grupie, przy czym najlepsze efekty by³y u chorych, u których w rekonstrukcji
strzemi¹czka wykorzystano chrz¹stkê z ma³¿owiny
usznej. Tylko u pojedynczych operowanych osób nie
stwierdzono poprawy s³uchu po leczeniu operacyjnym.
Byli to chorzy, u których do rekonstrukcji zastosowano
fragment koœci.
Reasumuj¹c, u chorych leczonych operacyjnie
w przypadku braku strzemi¹czka mo¿na stosowaæ ró¿ne materia³y s³u¿¹ce do rekonstrukcji przewodzenia
dŸwiêku. Najlepsze wyniki pod wzglêdem funkcjonalnym stwierdzono w grupie chorych u których zastosowano chrz¹stkê z ma³¿owiny usznej. ¯aden z chorych
nie wymaga³ reoperacji.
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