www.mediton.pl  Otorynolaryngologia, 2006, 5(2), 82-87

82

Czynniki rryzyka
yzyka wznowy perlaka u dzieci
Prognostic factors of recidivism in paediatric cholesteatoma surger
surgeryy
EL¯BIETA HASSMANN-POZNAÑSKA, AGNIESZKA KURZYNA, BO¯ENA SKOTNICK A
Klinika Otolaryngologii Dzieciêcej AM w Bia³ymstoku

Wprowadzenie. W piœmiennictwie wymienia siê szereg czynników mog¹cych mieæ wp³yw na przebieg perlakowego zapalenia ucha u dzieci, jednak¿e opinie na temat ich znaczenia ró¿ni¹ siê istotnie.
Cel. Celem pracy by³a próba okreœlenia czynników maj¹cych istotne znaczenie w rokowaniu prawdopodobieñstwa wznowy w perlakowym zapaleniu
ucha u dzieci.
Materia³ i metody
metody.. W pracy przedstawiono retrospektywn¹ analizê grupy
90 dzieci (100 uszu) operowanych w Klinice Otolaryngologii Dzieciêcej
w Bia³ymstoku w latach 1998-2002 z powodu przewlek³ego zapalenia ucha
z perlakiem. Analizowano czêstoœæ wznów perlaka w zale¿noœci od wieku,
obrazu otoskopowego (perlak attykowy, z tylno-górnej czêœci napiêtej b³ony bêbenkowej), rozleg³oœci perlaka, destrukcji kosteczek, techniki operacyjnej i stanu drugiego ucha.
Wyniki. Wznowê perlaka stwierdzono w 25 przypadkach. Wiêkszoœæ wznów
stwierdzono w tylnej czêœci mezotympanum, okolicy okienka owalnego
i zachy³ka nerwu twarzowego. Odsetek wznów by³ istotnie wy¿szy w uszach
z destrukcj¹ suprastuktury strzemi¹czka. ¯aden z pozosta³ych parametrów
nie mia³ istotnego statystycznie wp³ywu na czêstoœæ wznów.
Wnioski. Operacja „second look” wydaje siê uzasadniona w przypadkach,
w których perlak obejmuje okolicê okienka owalnego.

Background. Several factors quoted in the literature have been shown to
increase the risk of recurrent paediatric cholesteatoma, but there is no general agreement on their signiance.
Aim. To clarify the risk factors significant for the development of recurrent
cholesteatoma in children.
Material and methods. This paper presents retrospective analysis of a group of 90 children (100 ears) operated at Pediatric Otolaryngology Department in Bia³ystok in 1998-2002 for middle ear cholesteatoma. The rate of
recidivism was analysed according to the age, otoscopic findings (attic and
tensa cholesteatoma), extent of cholesteatoma, ossicular destruction, surgical technique used and the condition of the other ear.
Results. Residual cholesteatomas were detected in 25 cases. The majority of
these residual cholesteatomas were found in the posterior mesotympanum
in oval window area and facial recess. Recurrence rate was significantly
higher in ears with destruction of the stapedial suprastructure. All other
factors had no statistically significant influence on recurrence rate.
Conclusion. It seems reasonable to conclude that a “second-look” operation
should always be considered when cholesteatoma involves oval window.
Key words: middle ear cholesteatoma, recurrence, children
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Przewlek³e zapalenie ucha z perlakiem jest niebudz¹cym w¹tpliwoœci wskazaniem do leczenia operacyjnego. Mimo sta³ego postêpu technik chirurgicznych
wyniki leczenia s¹ jednak nadal niezadowalaj¹ce, ze
wzglêdu na czêste wznowy procesu chorobowego. Perlaki wystêpuj¹ce w wieku dzieciêcym nastrêczaj¹ szczególnie du¿e trudnoœci. Odsetek niepowodzeñ jest oko³o
dwukrotnie wy¿szy ni¿ u doros³ych i wed³ug wiêkszoœci
publikacji wynosi oko³o 30%. Jednak¿e rozbie¿noœci
pomiêdzy przedstawionymi danymi s¹ bardzo du¿e, co
wynika z ró¿nic techniki operacyjnej i sposobu przedstawiania jej rezultatów, ale równie¿ z ró¿nych okresów
obserwacji pooperacyjnej. Nie wyjaœniono dotychczas
powodów tak du¿ej ró¿nicy wyników leczenia perlaka
u dzieci i doros³ych. Wzrost perlaka u dzieci wyprzedza procesy sklerotyzacji wyrostka sutkowatego, wiêc
szerzy siê on w obrêbie pneumatycznych komórek, przez
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Tabela I. Czynniki rokowniczo istotne w przewlek³ym zapaleniu ucha z perlakiem u dzieci
zajêta tylna
okolica mezotympznum
Roger [1]
Stern [2]
Iino [3]
wznowa
nawrót
Silvola [4]
wznowa
nawrót
Soldati [5]
Stangerup [6, 7]
wznowa
nawrót
Vartainen [8, 9]
Rosenfeld [10]
Ahn [11]

+
+

destrukcja doœwiadczenie
kosteczek
chiruga
+

+

perlak
mezotympanalny

perlak
attykowy

+

zajêcie
wyrostka
sutkowatego

rodzaj
stosowanej
chirurgii

–

–

stan
drugiego
ucha

wiek

+

+

+

+

wyciek
z ucha

+
+
–

–
+
+

+

+

+
+

+

–

+

+
–

+

–

CWU
–
–

co jest znacznie trudniejszy do usuniêcia. Perlakowi
w wieku dzieciêcym towarzysz¹ zwykle wiêksze zmiany
zapalne wynikaj¹ce z nadka¿enia bakteryjnego. Prócz tego,
w tym wieku równie¿ po operacji utrzymuj¹ siê czynniki,
doprowadzaj¹ce do rozwoju perlaka takie jak: dysfunkcja
tr¹bki s³uchowej, zaburzenia wentylacji ucha, wysiêkowe
zapalenie ucha i organizacja zalegaj¹cego p³ynu.
W piœmiennictwie wymienia siê szereg czynników
mog¹cych mieæ wp³yw na przebieg perlakowego zapalenia ucha u dzieci, jednak¿e opinie na temat ich znaczenia ró¿ni¹ siê istotnie (tab. I).
St¹d te¿ celem pracy by³a próba okreœlenia czynników maj¹cych istotne znaczenie w rokowaniu prawdopodobieñstwa wznowy w perlakowym zapaleniu ucha
u dzieci.

MATERIA£ I METODY
Dokonano analizy retrospektywnej dokumentacji
medycznej chorych leczonych operacyjnie w latach
1998-2002 w Klinice Otolaryngologii Dzieciêcej AM
w Bia³ymstoku z powodu przewlek³ego zapalenia ucha
œrodkowego z perlakiem. Ocen¹ objêto 90 chorych (100
uszu, w dziesiêciu przypadkach perlak wystêpowa³ obustronnie), 65 chorych by³o p³ci mêskiej, 25 – ¿eñskiej.
Œredni wiek chorych 12,2 lat (zakres 4-18 lat).
Oceniano zale¿noœæ wystêpowania wznowy perlaka
od nastêpuj¹cych czynników:
- wiek,
- stan ucha przed zabiegiem (utrzymuj¹cy siê wyciek
ropny),

–

–
+

–

+
–
+

–

- rozleg³oœæ perlaka (obejmuj¹cy mezotympanum ,
mezotympanum i/lub attyk , mezotympanum i/lub
attyk oraz antrum z lub bez komórek wyrostka sutkowatego),
- stopieñ destrukcji kosteczek (zachowany ³añcuch kosteczek, destrukcja kowade³ka, destrukcja suprastruktury strzemi¹czka),
- typ perlaka wg podzia³u wprowadzonego przez
M.Tos’a – attykowy, z tylno-górnej czêœci napiêtej
b³ony bêbenkowej (tensa cholesteatoma I), z centralnej czêœci napiêtej b³ony bêbenkowej ( tensa cholesteatoma II). W zestawieniu nie uwzglêdniono perlaków za niezmienion¹ b³on¹ bêbenkow¹,
- stanu drugiego ucha – ucho niezmienione, wysiêkowe zapalenie ucha, zmiany pozapalne w postaci kieszeni retrakcyjnych, zarostowego zapalenia ucha b¹dŸ
ubytku centralnego czêœci napiêtej b³ony bêbenkowej, przewlekle zapalenie ucha z perlakiem,
- rodzaj stosowanej chirurgii – otwarte ( canal wall
down) i zamkniête (canal wall up).
Za wznowê uwa¿ano zarówno obecnoœæ perlaka podczas badania kontrolnego, jak i stwierdzenie go podczas
planowanego II etapu zabiegu.
Informacje o chorych uzyskiwano na podstawie analizy historii chorób oraz kart ambulatoryjnych zawieraj¹cych wyniki regularnych kontroli. Okres obserwacji
wynosi³ od 1 do 5 lat.
Do oceny statystycznej ró¿nic pomiêdzy odsetkami
wznów perlaka w poszczególnych grupach zastosowano
test dok³adnoœci Fischera.
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Ryc. 1. Odsetek wznów w poszczególnych typach perlaka
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W okresie obserwacji wœród leczonych dzieci stwierdzono w 25 przypadkach wznowê perlaka. W wiêkszoœci by³y one zlokalizowane w tylnej czêœci jamy bêbenkowej w okolicy okienka owalnego i zachy³ka nerwu twarzowego. W dwu przypadkach wznowa wystêpowa³a
w attyku, a w ¿adnym nie obserwowano jej w obrêbie
wyrostka sutkowatego.
Wyciek z ucha by³ dominuj¹cym objawem przewlek³ego zapalenia ucha z perlakiem i wystêpowa³ w 88
uszach. Niedos³uch by³ objawem nastêpnym, co do czêstoœci wystêpowania. Skargê tê podawano w 65 przypadkach, ale tylko w 15 przypadkach by³a ona jedyn¹
zg³aszan¹.
Analizuj¹c wp³yw wieku na wznowy perlaka podzielono chorych na trzy grupy wiekowe: od 4 do 8 roku
¿ycia – 15 chorych, od 9 do 13 roku ¿ycia – 45 chorych, od 14 do 18 roku ¿ycia 40 chorych. W dwu pierwszych grupach odsetek wznów wynosi³ 27%, w ostatniej
nieco mniej – 23%, ale ró¿nica ta nie jest statystycznie
istotna.
W 54 uszach stwierdzono perlaka wychodz¹cego
z czêœci wiotkiej b³ony bêbenkowej – perlak attykowy
lub epitympanalny, w 40 wychodzi³ z tylno-górnej czêœci
napiêtej b³ony bêbenkowej – perlak mezotympanalny.
Jedynie w 6 przypadkach ubytek w b³onie bêbenkowej
by³ w innych czêœciach b³ony bêbenkowej, g³ównie przednio-górnej (w tym jeden przypadek perlaka bêd¹cego
powik³aniem po drena¿u wentylacyjnym). W perlakach
attykowych wznowê stwierdzono w 12 uszach (22%),
w perlakach tylno-górnych w 11 (28%). Nie stwierdzono zale¿noœci pomiêdzy pierwotnym miejscem wyjœcia
perlaka, a czêstoœci¹ wznów (ryc. 1).
W ocenie rozleg³oœci perlaka podzielono operowane
uszy na trzy grupy. W 12 uszach perlak by³ ograniczony do mezotympanum i wœród nich stwierdzono wznowê u dwu chorych (17%). W 31 uszach perlak obejmowa³ mezotympanum i/lub attyk i wœród tych chorych
stwierdzono wznowê w 9 przypadkach (29%). W 57
uszach proces chorobowy by³ znacznie zaawansowany,

liczba usz

WYNIKI

Ryc. 2. Czêstoœæ wznów a rozleg³oœæ perlaka i stopieñ destrukcji ³añcucha
kosteczek

perlak obejmowa³ czêœæ epitympanaln¹ i przestrzenie
wyrostka sutkowatego. Wœród tych chorych nawrót perlaka wyst¹pi³ w 14 przypadkach (25%). Ró¿nice pomiêdzy poszczególnymi grupami nie wykazuj¹ statystycznej istotnoœci (ryc. 2).
W badanej grupie chorych zachowany ³añcuch kosteczek stwierdzono w 36 uszach. Do tej grupy zaliczono równie¿ uszy, w których wyrostek d³ugi kowade³ka
wykazywa³ cechy osteolizy w czêœci zewnêtrznej, ale
³¹cznoœæ by³a zachowana. Wznowê stwierdzono u 5
z tych chorych (14%). W 39 uszach osteolizie uleg³o
kowade³ko, ale suprastruktura strzemi¹czka by³a zachowana i w tych przypadkach wznowa wyst¹pi³a w 9 uszach
(23%). W 25 uszach uszkodzeniu uleg³a suprastruktura strzemi¹czka i w 11 (44%) z nich obserwowano wznowê procesu perlakowego. Ró¿nica pomiêdzy grup¹ z zachowanym ³añcuchem kosteczek, a grup¹ ze zniszczon¹
suprastruktur¹ strzemi¹czka by³a statystycznie istotna
(p<0,02).
56 uszu operowanych by³o technik¹ zamkniêt¹, a 46
technik¹ otwart¹. Odsetek wznów by³ niezale¿ny od stosowanej techniki i wynosi³ odpowiednio 26% i 24%.
W 49 uszach zaplanowano II etap zabiegu, co by³o podyktowane w¹tpliwoœciami, co do ca³kowitego usuniêcia
perlaka, b¹dŸ niemo¿noœci¹ wykonania rekonstrukcji.
W 20 z tych uszu stwierdzono wznowê, co stanowi 41%.
W przypadkach, w których nie planowano drugiego etapu wznowa wyst¹pi³a w 5 uszach, co stanowi 10%.
Jedynie u 36 (40%) chorych w drugim uchu nie
stwierdzono zmian wziernikowych. Wysiêkowe zapalenie ucha stwierdzono w drugim uchu u 16 dzieci, a u 27
jego nastêpstwa w postaci kieszeni retrakcyjnych, zmian
atelektatycznych b³ony bêbenkowej lub przewlek³ego
prostego zapalenia ucha. U 11 chorych przewlek³e zapalenie ucha z perlakiem wystêpowa³o obustronnie
(u dziesiêciu chorych oba uszy operowano, u jednego
jedno, a drugie w okresie wczeœniejszym). Wœród chorych, u których w drugim uchu nie obserwowano zmian
wznowa wyst¹pi³a u 7 (19%), natomiast wœród chorych
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Ryc. 3. Odsetek wznów a stan drugiego ucha

z wysiêkowym zapaleniem ucha u 5 (31%), a wœród tych,
u których stwierdzono zmiany pozapalne u 11 (41%)
(ryc. 3).

DYSKUSJA
Powszechnie uwa¿a siê, ¿e perlak ucha œrodkowego
w wieku dzieciêcym cechuje siê wiêksz¹ agresywnoœci¹,
ale zwykle nie precyzuje siê, w jaki sposób agresywnoœæ
ta jest oceniana. W krajach rozwiniêtych odsetek powik³añ zarówno wewn¹trz skroniowych jak i wewn¹trz
czaszkowych u dzieci jest ni¿szy ni¿ u doros³ych. W krajach rozwijaj¹cych siê a¿ 8,6% dzieci jest operowanych
w momencie wyst¹pienia powik³añ œródczaszkowych,
a wiêc powik³ania te mog¹ wystêpowaæ z du¿¹ czêstoœci¹ równie¿ w tej grupie wiekowej [12]. Odsetek uszu
ze stwierdzon¹ destrukcj¹ kosteczek s³uchowych jest podobny u dzieci i doros³ych [13, 14]. Fakt, ¿e u dzieci
stwierdza siê znacznie zaawansowane perlaki, wype³niaj¹ce ca³e ucho œrodkowe, przy stosunkowo krótkim czasie trwania schorzenia wskazuje na jego szybki rozwój.
Wszyscy podkreœlaj¹, ¿e liczba wznów i nawrotów perlaka jest wy¿sza u dzieci ni¿ u doros³ych.
Stwierdzany przez nas odsetek wznów po leczeniu
zapalenia ucha z perlakiem u dzieci w seriach, w których stosowano metodê CWU i CWD jest podobny jak
przedstawiany w wiêkszoœci publikacji i zawiera siê
w przedziale od 24% do 65% [2, 6, 7, 10, 15-18].
Wznow¹ perlaka okreœlany jest jego ponowny wzrost
po zabiegu, w nastêpstwie nieca³kowitego usuniêcia jego
macierzy. Natomiast nawrót to perlak rozwijaj¹cy siê
z nowopowsta³ej, w obrêbie przeszczepionej b³ony, kieszeni retrakcyjnej. Jest nastêpstwem niew³aœciwej rekonstrukcji i utrzymuj¹cych siê nadal po zabiegu zaburzeñ
wentylacji ucha. O ile wiêkszoœæ wznów rozwija siê w ci¹gu pierwszych lat po operacji, o tyle nawroty mog¹ pojawiaæ siê znacznie póŸniej. W naszym materiale ze
wzglêdu na stosunkowo krótki okres obserwacji mamy
do czynienia g³ównie ze wznowami perlaka.
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W piœmiennictwie opisano szereg zasad i technik
chirurgicznych zalecanych w leczeniu przewlek³ego zapalenia ucha z perlakiem. A¿ do czasu wprowadzenia
do szerokiego u¿ycia mikroskopu operacyjnego radykalna mastoidektomia by³a jedynym sposobem postêpowania w tych przypadkach. W latach piêædziesi¹tych po³¹czenie technik tympanoplastycznych z mastoidektomi¹ pozwoli³o na usuniêcie perlaka i zachowanie b¹dŸ
poprawê s³uchu. Dalsza ewolucja ogniskowa³a siê wokó³
zachowania tylnej œciany przewodu s³uchowego zewnêtrznego, co pozwala na utrzymanie normalnej anatomii ucha. Obecnie ró¿norodne postêpowanie chirurgiczne mo¿na podzieliæ na dwie grupy – z zachowaniem tylnej œciany przewodu s³uchowego (canal-wallup ) i ze zniesieniem tylnej œciany przewodu (canal-walldown) [19]. Wiêkszoœæ autorów stosuje obie techniki
w zale¿noœci od zaawansowania procesu chorobowego
i warunków anatomicznych ucha, takich jak rozwój
pneumatyzacji wyrostka sutkowego i mo¿liwoœci utrzymania prawid³owej wentylacji po zabiegu operacyjnym.
Wiêkszoœæ uwa¿a równie¿, ¿e tyln¹ œcianê przewodu s³uchowego nale¿y zachowaæ zawsze, je¿eli tylko jest to mo¿liwe. W leczeniu przewlek³ego perlakowego zapalenia
ucha u dzieci wg piœmiennictwa czêstoœæ stosowanej
metody chirurgicznej CWD waha siê od 30% do 74%
a CWU – od 19% do 70% [2, 5, 10, 15, 17, 20, 22].
W wiêkszoœci publikacji, podobnie jak i w naszej
grupie chorych, nie stwierdzono istotnych ró¿nic w wystêpowaniu wznów perlaka w zale¿noœci od stosowanej
chirurgii [1, 8, 9, 10, 20]. Przy stosowaniu techniki
CWU problemem ujawniaj¹cym siê przy d³u¿szym okresie obserwacji s¹ nawroty perlaka g³ównie wywodz¹cego
siê z czêœci wiotkiej b³ony bêbenkowej [3, 4, 6, 7]. Dotyczy to równie¿ chorych, których operowano technik¹
otwart¹ z obliteracj¹ jamy wyrostka sutkowatego [4].
Przyczyn¹ tego s¹ zaburzenia wentylacji le¿¹ce u podstaw rozwoju procesu perlakowego, które utrzymuj¹ siê
nadal i s¹ przyczyn¹ ujemnego ciœnienia w jamie bêbenkowej. Wed³ug Silvola i Palvy [4] w ponad 1/3 uszu po
usuniêciu perlaka dochodzi³o do atelektazji b³ony bêbenkowej, a u dodatkowych 20% stwierdzano problemy
z wentylacj¹ ucha œrodkowego.
Odsetek wznów perlaka podawany przez zwolenników metody CWU w zapaleniu ucha z perlakiem u dzieci
waha siê od 21% do 67%, natomiast nawrotów – od 13%
do 32% [3, 5, 18, 23-25].
W przedstawianym materiale odsetek wznów procesu perlakowego by³ dwukrotnie wy¿szy u chorych,
u których w drugim uchu stwierdzano zmiany pozapalne. Tego rodzaju zmiany stwierdziliœmy u 27 chorych,
a jedynie u 36 drugie ucho by³o niezmienione. Roger
i wsp. [1] podobnie czêsto obserwowali zmiany w drugim uchu – w 21% by³y to kieszenie retrakcyjne, w 6,3%
– ubytek b³ony bêbenkowej, a w 13% – wysiêkowe zapalenie ucha. Inamitsu i wsp. [25] podaj¹, ¿e wznowy
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i nawroty perlaka by³y dwukrotnie czêstsze u chorych,
u których w drugim uchu stwierdzono wysiêkowe zapalenie. Wed³ug Iino i wsp. [3] nawroty perlaka by³y czêstsze przy wysiêkowym zapaleniu towarzysz¹cym perlakowi w tym samym b¹dŸ przeciwnym uchu.
W przedstawianej pracy zastosowano podzia³ perlaków zaproponowany przez M. Tos’a: 1/ perlaki epitympanalne (attykowe), 2/ perlaki wychodz¹ce z tylno-górnej czêœci napiêtej b³ony bêbenkowej (tensa cholesteatoma I), 3/ perlaki wychodz¹ce z czêœci napiêtej b³ony (tensa
cholesteatoma II). W piœmiennictwie stosowanych jest
szereg ró¿nych podzia³ów, ale dominuje podzia³ na perlaki attykowe (flaccida cholesteatoma) i perlaki mezotympanalne z wejœciem do kieszeni w tylno-górnych kwadrantach b³ony bêbenkowej (pars tensa cholesteatoma).
Wœród prezentowanej grupy chorych najczêstsze by³y
perlaki attykowe 54%. Perlaki wychodz¹ce z tylno-górnej czêœci napiêtej b³ony bêbenkowej stanowi³y 40%.
W grupie chorych z perlakiem, zarówno doros³ych jak
i dzieci, opisanej przez Saleh i Mills [26] rozpoznano
perlaka attykowego w 61% uszu, a mezotympanalnego
u 27%. W pracy Rosborga i Donnerby [24] dotycz¹cej
dzieci perlaków attykowych by³o mniej – 29%, ni¿ mezotympanalnych 54%. Podobnie Roger i wsp. [1] stwierdzili zmiany w czêœci attykowej b³ony u 20,7% chorych, w czêœci napiêtej u 79%. W przeciwieñstwie do
tego pozostaj¹ dane Mills i Padgham [27] i Ueda i wsp.
[22], którzy stwierdzili perlaka attykowego u dzieci
znacznie czêœciej ni¿ w czêœci napiêtej.
Rozleg³oœæ perlaka stwierdzana u naszych chorych
by³a bardzo podobna do obserwowanej przez Pedersena
[16]. Wœród 100 operowanych przez niego chorych
w 15 uszach perlak by³ ograniczony do mezotympanum,
w 31 obejmowa³ mezotympanum i attyk i w 51 równie¿ antrum. W innych publikacjach przedstawiano ró¿ni¹ce siê dane. Silvola i Palva [4] stwierdzili obecnoœæ
perlaka w przestrzeniach wyrostka sutkowatego w 38%
przypadków przewlek³ego zapalenia ucha z perlakiem
u dzieci, Charachon [15] w 24%, a Hildmann i Sudhoff
[13] w 14%.
Wœród badanych przez nas chorych 64% mia³o
uszkodzony ³añcuch kosteczek, a w 25% zniszczona by³a
suprastruktura strzemi¹czka. Podobne dane przedstawili Silvola i Palva [4] – w 68% uszu stwierdzili oni uszkodzenie ³añcucha kosteczek, a brak suprastruktury strzemi¹czka u 29%, jak równie¿ Roger i wsp. [1] odpowied-

nio 45% i 21%. W materiale Stangerup i wsp. [6, 7] odsetek uszu z uszkodzonym ³añcuchem by³ podobny, ale
uszkodzone strzemi¹czko stwierdzono tylko u 15%. Szereg
autorów podaje jednak odsetek uszu z uszkodzonym ³añcuchem kosteczek siêgaj¹cy ponad 80% [5, 13, 28].
W przedstawianym przez nas materiale zniszczenie
suprastruktury strzemi¹czka, bêd¹ce skutkiem zajêcia
przez perlak niszy okienka owalnego i tylnych czêœci
jamy bêbenkowej, by³o z³ym czynnikiem rokowniczym.
Ponadto wiêkszoœæ wznów perlaka obserwowano w³aœnie
w tej okolicy. Podobnie Vartainen i wsp. [8, 9] wiêkszoœæ wznów obserwowali w okolicy okienka owalnego.
Roger i wsp. [1] a¿ 70% wznów obserwowali w mezotymopanum, a tylko 17,6% w attyku. Iino i wsp. [3] wiêkszoœæ wznów stwierdzili w mezotympanum, w okolicy
strzemi¹czka, a nastêpnym co do czêstoœci miejscem
wystêpowania wznów by³a okolica attykowa. Wielu autorów zwraca uwagê, ¿e zajêcie tylnych czêœci jamy bêbenkowej, a w szczególnoœci zatoki bêbenkowej, jest
zwi¹zane z wiêksz¹ liczb¹ wznów [2]. Dawes i Leaper
[29] uwa¿aj¹ zajêcie okolicy okienka owalnego lub znacz¹cy obrzêk b³ony œluzowej w tej okolicy za wskazanie
do planowania chirurgii dwuetapowej.
Poniewa¿ tylne okolice jamy bêbenkowej s¹ zajête
g³ównie w perlakach wywodz¹cych siê z tylno-górnej
kieszeni retrakcyjnej wielu autorów uwa¿a, ¿e wznowy
wystêpuj¹ czêœciej w³aœnie w tym typie perlaka [3, 11].
Iino i wsp. [3] wskazuj¹ na lokalizacjê tylno-górn¹ jako
jedyny czynnik prognostyczny wiêkszego prawdopodobieñstwa wznowy perlaka. Ho i Kveton [19] obserwowali znacz¹co czêœciej wznowy w perlakach mezotympanalnych w porównaniu, do epitympanalnych (62% versus 15%) leczonych technik¹ dwuetapow¹ canal wall up.
Przeciwnie Stangerup i wsp. [6, 7] uwa¿aj¹, ¿e wznowy s¹ najczêstsze w perlakach attykowych.
Przewa¿a pogl¹d, ¿e wznowy perlaka s¹ czêstsze
w perlakach mezotympanalnych wychodz¹cych z tylnogórnej czêœci b³ony bêbenkowej, natomiast w perlakach
attykowych czêœciej wystêpuj¹ jego nawroty [3].

WNIOSKI
Czêstoœæ wznów perlakowego zapalenia ucha u dzieci
jest wiêksza w przypadkach zajêcia niszy okienka owalnego i zniszczenia suprastruktury strzemi¹czka i co za
tym idzie wymagaj¹ one odrêbnego postêpowania.
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