110

Otorynolaryngologia 2007, 6(2): 110-114

Wyniki leczenia chirurgicznego otosklerozy  seria 1527
przypadków
Results of stapes surgery of 1527 cases
TATIANA GIEREK, LUCYNA KLIMCZAK-GO£¥B
Katedra i Klinika Laryngologii l¹skiej Akademii Medycznej

Wprowadzenie. Zgodnie z aktualnym stanem wiedzy jedynym
skutecznym leczeniem otosklerozy jest wykonanie operacji na
strzemi¹czku. Operacja  stapedotomia  polega na usuniêciu
suprastruktury strzemi¹czka i wytworzeniu w p³ytce ma³ego otworu,
do którego wprowadza siê protezkê typu piston zawieszon¹ na
ruchomym kowade³ku.
Cel pracy. Celem pracy by³a ocena stanu s³uchu 1527 chorych z ogó³u
1812 operacji wykonanych na strzemi¹czku (z wy³¹czeniem reoperacji)
w latach 19732005.
Materia³ i metody. Zgodnie z kryteriami Europejskiej Akademii Otologii
i Neuro-Otologii (EAO-NO) wyznaczono wartoci progowe dla 500,
1000, 2000 i 4000 Hz dla przewodzenia powietrznego (PP)
i przewodzenia kostnego (PK) przed (PPO, PKO) i 12 miesiêcy po (PP1,
PK1) operacji.
Wyniki. Najlepsze wyniki w odniesieniu do zmniejszenia rezerwy
limakowej po operacji uzyskano do 10 dB tj. u 29,1%; u 64,6% chorych
uzyskano zmniejszenie poni¿ej 20 dB. Na wynik (1120 dB), uznawany
jako dobry, sk³ada siê wiele czynników m.in. przedoperacyjna wielkoæ
ubytku s³uchu, czas trwania choroby, wiek. Istotnym elementem jest
obecny sposób obliczania rezerwy limakowej nie uwzglêdniaj¹cy
obliczanego uprzednio przez wielu autorów efektu nadzamkniêcia.
Wnioski. W niniejszym opracowaniu wynik dobry uzyskano u znacznie
wiêkszej liczby chorych ni¿ wynik bardzo dobry. Wyniki badañ wskazuj¹
na koniecznoæ ujednolicenia przedstawianych przez ró¿nych autorów
efektów operacji tak, aby by³y porównywalne.

Introduction. For many years otosclerosis has been an interesting
otologic problem in regard to pathological and clinical aspects. Many
various explanations for otosclerosis development which finally lead
to the stapes immobility in the oval window were discussed.
Aim. The aim of the study was audiometric evaluation of 1527 patients
out of 1812 stapes operations performed in years 19732005.
Material and methods. Audiometric assessment for air and bone
conduction was performed according to the European Academy of
Otology and Neuro-Otology (EAO-NO) criteria. Postoperative air-bone
gap 11-20 dB for speech frequencies (500, 1000, 2000, 4000 Hz)
was obtained in 64.6% and in 29.1% it was less than 10 dB.
Results. Postoperative air-bone gap (11-20 dB) recognized as a good
result is determined by factors such as preoperative hearing loss,
onset and duration of the disease, advanced and multiple otosclerotic
foci, patients age, etc. Actually postoperative air-bone gap shows
the improvement of air and bone thresholds obtained post
stapedotomy versus preoperative air bone gap. In previous years an
over-closure effect was taken into consideration.
Conclusions. In this work, good results were more frequent than
very good ones. The authors indicate the necessity for standardization
of post ear surgery audiometric data so that it is possible to compare
the results.
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Wykaz skrótów:
PP  przewodnictwo powietrzne
PPO  przewodnictwo powietrzne przed operacj¹
PP1  przewodnictwo powietrzne po operacji
PK  przewodnictwo kostne
PKO  przewodnictwo kostne przed operacj¹
PK1  przewodnictwo kostne po operacji

AAO-HNS  Komitet do Spraw S³uchu i Równowagi
Amerykañskiej Akademii Otolaryngologii, Chirurgii G³owy i Szyi
EAO-NO  Europejska Akademia Otologii i Neuro-Otologii
RS  rezerwa limaka
RSO  rezerwa limaka przed operacj¹
RS1  rezerwa limaka po operacji
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WSTÊP
Zgodnie z aktualnym stanem wiedzy jedynym
skutecznym leczeniem otosklerozy jest wykonanie
operacji na strzemi¹czku [1-5]. Stapedektomia
ma³ookienkowa (small fenestra stapedectomy)
wprowadzona przez Shea, nazwana przez Fischa
i Perkinsa stapedotomi¹, uzyska³a uznanie wielu
otochirurgów [5-9]. Operacja polega na usuniêciu
suprastruktury strzemi¹czka i wytworzeniu w p³ytce ma³ego otworu, do którego wprowadza siê protezkê typu piston zawieszon¹ na ruchomym kowade³ku [5].
Celem pracy by³a ocena stanu s³uchu po stapedotomii na podstawie analizy rednich wartoci progowych dla przewodnictwa powietrznego,
kostnego oraz rednich wartoci rezerwy limakowej uzyskanych przed i po operacji.
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Kryteria skutecznoci operacji wed³ug zaleceñ
AAO-HNS i EAO-NO

Skutecznoæ operacji oceniano w oparciu o kryteria zalecane przez Komitet do Spraw S³uchu
i Równowagi Amerykañskiej Akademii Otolaryngologii, Chirurgii G³owy i Szyi (AAO-HNS) z 1995 r.
z uwzglêdnieniem sugestii Europejskiej Akademii
Otologii i Neuro-Otologii (EAO-NO):
1. rednia wartoæ progowa dla PPO i PP1 oraz
PKO i PK1 dla czêstotliwoci 500, 1000, 2000
i 4000 Hz;
2. zmiana wartoci progowych dla PP i PK na
podstawie ró¿nicy rednich wartoci progowych dla PPO i PP1 oraz PK0 i PK1 dla czêstotliwoci 500, 1000, 2000 i 4000 Hz;
3. rednia wartoæ rezerwy limakowej przed operacj¹ (RSO = PPO  PKO) i po operacji (RS1 =
PP1  PK1) dla czêstotliwoci 500, 1000, 2000
i 4000 Hz;
MATERIA£ I METODY
4. rednie wartoci RS1 przedstawiono w nastêpuj¹cych przedzia³ach:
Badaniami objêto 1527 chorych (1165 kobiet
i 362 mê¿czyzn) w wieku od 11 do 73 roku ¿ycia
0  10 dB
- wynik bardzo dobry,
(rednia wieku 39 ± 1 rok) z ogó³u 1812 wykona11  20 dB
- wynik dobry,
nych operacji z powodu otosklerozy w Klinice La21  30 dB
- wynik zadawalaj¹cy,
ryngologii l.AM w Katowicach od 1973 r. do
powy¿ej 31 dB - wynik niezadowalaj¹cy;
2005 r.
5. zmiana wartoci RS na podstawie ró¿nic rednich wartoci RSO i RS1 dla czêstotliwoci 500,
Metody badañ
1000, 2000 i 4000 Hz.
Ka¿dy chory przed operacj¹ mia³ wykonany
Charakterystykê szumów usznych po operakomplet badañ: podmiotowe  czas trwania niecji przedstawiono jako:
dos³uchu i wystêpowanie szumów usznych przed
- ca³kowite ust¹pienie,
i po operacji, przedmiotowe w zakresie narz¹dów
- zmniejszenie,
ORL, próby stroikowe, audiometriê progow¹ to- brak zmian.
naln¹ w zakresie czêstotliwoci konwencjonalnych dla przewodnictwa powietrznego (PP) i przeWYNIKI
wodnictwa kostnego (PK) przed (PPO, PKO) i 12
rednie wartoci progowe PP oraz PK przed
miesiêcy po (PP1, PK1) operacji, audiometriê im(PPO,
PKO) i 12 miesiêcy po operacji (PP1, PK1)
pedancyjn¹, audiometriê mowy, Rtg uszu wg
dla
czêstotliwoci
500, 1000, 2000 i 4000 Hz przedSchüllera.
stawiono w tabelach I i II oraz na ryc. 1.

Tabela I. rednie wartoci progowe przewodnictwa powietrznego (PP) oraz przewodnictwa kostnego (PK) przed (PPO, PKO) i 12 miesiêcy po
operacji (PP1, PK1) dla czêstotliwoci 500, 1000, 2000 i 4000 Hz
PP [dBHL]

PK [dBHL]

Przed i po operacji
PPO

PP1

59,8 ± 12,9
58,1 ± 13,7
51,7 ± 17,0
51,3 ± 20,2
55,2 ±15,9

22,9 ± 12,7
24,9 ± 14,0
34,6 ± 19,4
34,6 ± 19,4
27,5 ± 15,6

Czêstotliwoæ [Hz]
500
1000
2000
4000
rednia

Przed i po operacji
PKO

PK1

22,1 ± 10,6
23,4 ± 11,2
26,0 ± 13,0
23,1 ± 15,9
23,6 ± 12,7

6,6 ± 9,0
10,0 ± 11,5
14,8 ± 12,6
22,2 ± 15,9
13,4 ± 12,2
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Zmianê wartoci PP (PP1-PP0) i PK (PK1-PK0)
po operacji dla czêstotliwoci 500,1000, 2000
i 4000 Hz przedstawiono w tabeli II.
Tabela II. Zmiana wartoci przewodnictwa powietrznego (PP) (PP1PP0) i przewodnictwa kostnego (PK) (PK1-PK0) po operacji dla czêstotliwoci 500,1000, 2000 i 4000Hz
Zmiana wartoci progowych (zysk) [dB HL]

250
0

PP

Czêstotliwoæ [Hz]

PK

36,9
33,2
23,9
16,7
27,7

500
1000
2000
4000
rednia

15,5
13,4
11,2
0,9
10,2

500

1000

2000

4000

Tabela IV. Wartoci pomiarów rezerwy limakowej po rocznej obserwacji RS1
Wynik

RS1

Odsetek operowanych

bardzo dobry
dobry
zadowalaj¹cy
niezadowalaj¹cy

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

29,1%
64,6%
4,7%
1,6%

Szumy uszne przed operacj¹ zg³asza³o 78%
chorych. W subiektywnej ocenie szumów po operacji ca³kowite ich ust¹pienie zg³osi³o 74% chorych, zmniejszenie ich nasilenia 4%, natomiast brak
zmian ich intensywnoci stwierdzono u 19% chorych.
6000 Hz

100%

10
20

50%

30
40
50

0%

ust¹pienie

60
70
dBHL

PK0
PP0

bez zmian

zmniejszenie

Ryc. 2. Wystêpowanie szumów usznych po operacji

PK1
PP1

Ryc. 1. rednie wartoci progowe przewodnictwa powietrznego (PP) i przewodnictwa kostnego (PK) przed (PP0 i PK0)
i 12 miesiêcy po operacji (PP1 i PK1) dla czêstotliwoci
500, 1000, 2000 i 4000 Hz

rednie wartoci rezerwy limakowej RS przed
operacj¹ i po operacji dla czêstotliwoci 500, 1000,
2000 i 4000 Hz przedstawiono w tabeli III.
Tabela III. rednie wartoci rezerwy limakowej (RS) przed operacj¹
i po operacji dla czêstotliwoci 500, 1000, 2000 i 4000 Hz
RS
Przed operacj¹ [dBHL]

Czêstotliwoæ [Hz]

Po operacji [dBHL]

37,7 ± 9,6
34,7 ± 9,0
25,7 ± 10,3
28,2 ± 11,6
31,6 ± 10,1

500
1000
2000
4000
rednia

16,3 ± 7,1
14,9 ± 6,7
13,0 ± 6,8
12,4 ± 8,1
14,1 ± 7,2

Wartoci pomiarów rezerwy limakowej (RS1)
po rocznej obserwacji wykaza³y nastêpuj¹ce wyniki operacji  tabela IV.

DYSKUSJA
G³ównym celem leczenia chorych na otosklerozê jest uzyskanie poprawy s³uchu po wykonanej operacji. Wartociow¹ jest próba standaryzacji metod przedstawiania wyników audiometrycznych po operacjach poprawiaj¹cych s³uch, zaproponowana w 1995 r. przez Komitet ds. S³uchu
i Równowagi Amerykañskiej Akademii Otolaryngologów  Chirurgów G³owy i Szyi (AAO  HNS)
[10]. Europejska Akademia Otologii i Neuro-Otologii (EAO-NO), akceptuj¹c ogólne zalecenia AAO
 HNS, proponuje dla unikniêcia wprowadzenia
do statystyki zmiennej zale¿nej (redniej z wartoci progowych dla 2000 i 4000 Hz, przy braku pomiaru dla 3000 Hz), pos³ugiwanie siê czêstotliwociami 500, 1000, 2000 i 4000 Hz oraz obliczanie
nastêpuj¹cych parametrów:
- redniej wartoci progowej dla PPO i PP1,
- redniej wartoci progowej dla PKO i PK1,
- redniej wartoci RSO (PPO  PKO) i RS1 (PP1 
PK1),
- zmiany PK (PKO  PK1), dla czêstotliwoci 500,
1000, 2000 i 4000 Hz,
- zmiany PP (PP0 - PP1),
- zmiany RS (RSO  RS1) [11].
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W badaniach w³asnych wyniki uzyskane po
stapedotomii przedstawiono zgodnie z zaleceniami AAO-HNS i EAO-NO na podstawie audiogramów wykonanych przed i co najmniej 12 miesiêcy po operacji.
Spandow i wsp. w grupie 55 chorych operowanych metod¹ stapedotomii obserwowa³ po
roku od operacji zmianê rednich wartoci dla PP
(dla czêstotliwoci 500, 1000, 2000 i 3000 Hz) z 57
dB na 26 dB, dla PK z 25 dB na 18 dB, natomiast
rednia wartoæ RS zmienia³a siê z 28 dB na 10 dB
[14]. W grupie 123 chorych, analizowanych wg
zaleceñ AA0-HNS przez Lundmana, leczonych
metod¹ stapedektomii lub stapedotomii, stwierdzono przed operacj¹ nastêpuj¹ce rednie wartoci dla PPO  57 dB, PK0  22 dB, a RS0  34 dB,
natomiast po operacji odpowiednio: 26 dB, 19 dB,
8 dB. Wartoci rednie pooperacyjnej rezerwy limakowej do 10 dB uzyska³ u 77% chorych, wartoci z przedzia³u 11-20dB u 18% chorych, u 4% 
z przedzia³u 21-30 dB, natomiast u 1% chorych
rednia wartoæ RS1 przewy¿sza³a 31 dB [15].
W badaniach w³asnych rednia wartoæ progowa przed operacj¹ wynosi³a dla PP  55,2 dB,
dla PK  23,6 dB, natomiast po operacji odpowiednio 27,55 dB oraz 13,4 dB. rednia wartoæ
rezerwy limakowej przed operacj¹ wynosi³a 31,7
dB. Po operacji wartoæ ta wynios³a 14,1 dB, a dla
poszczególnych czêstotliwoci: 500, 1000, 2000
i 4000 Hz uzyskano odpowiednio wartoci: 16 dB,
15 dB, 13 dB, 13 dB, co jest zgodne z wynikami
Lippy i Marquet [15,6].
Najlepsze wyniki w odniesieniu do zmniejszenia rezerwy limakowej po operacji uzyskano
u 29,1%, u których rezerwa zmniejszy³a siê do 10
dB, a u 64,6% uzyskano zmniejszenie poni¿ej 20
dB. Na wynik (1120 dB) uznawany jako dobry
sk³ada siê wiele czynników m.in. przedoperacyjna wielkoæ ubytku s³uchu, czasokres trwania choroby, wiek. Istotnym elementem jest obecny sposób obliczania rezerwy limakowej nie uwzglêdniaj¹cy obliczanego uprzednio przez wielu autorów efektu nadzamkniêcia. W materiale w³asnym
szum ust¹pi³ u 74% operowanych chorych i nie
obserwowano nasilenia jego intensywnoci po
operacji.
Lundman podaje ust¹pienie szumów usznych
u 52% chorych po operacji, Ayache  u 55,9%,
natomiast Gersdorf  u 64% chorych operowanych
z powodu otosklerozy [15,17,18].
Porównanie wyników badañ w³asnych z wynikami innych badaczy w zakresie zmian PP, PK
i RS jest utrudnione, poniewa¿ wielu autorów
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[5,13,16] przedstawia wyniki nie uwzglêdniaj¹c
kompleksowo zaleceñ AAO-HNS i EAO-NO
z 1995 r.
Zgodnie z danymi pimiennictwa wiatowego
i analiz¹ wyników w³asnych po operacji w otosklerozie w znakomitej wiêkszoci chorzy uzyskuj¹ wymiern¹ poprawê s³uchu, jak równie¿ ust¹pienie lub zmniejszenie szumów usznych.
Wieloletnie obserwacje wielu otochirurgów zajmuj¹cych siê chirurgi¹ otosklerozy oraz dowiadczenia w³asne pozwalaj¹ na przedstawienie zaleceñ dla przeprowadzenia operacji tak, aby zakoñczy³a siê ona maksymalnym sukcesem dla chorego i satysfakcj¹ operatora. Najpierw operuje siê
gorzej s³ysz¹ce ucho. Nie operuje siê jedynego s³ysz¹cego ucha. Nie operuje siê ucha, jeli s¹ problemy z tr¹bk¹ s³uchow¹. Uraz ucha wewnêtrznego
podczas stapedotomii jest mniejszy ni¿ podczas
stapedektomii. Stapedotomia wykonana przed
usuniêciem ³uku strzemi¹czka pozwala unikn¹æ
mobilizacji lub z³amania podstawy (t³oczek o rednicy 0,55 mm). Otwór w podstawie strzemi¹czka
nale¿y zawsze uszczelniæ (np. ¿y³¹ w³asn¹ chorego po za³o¿eniu t³oczka). Koniec protezy powinien
wnikaæ do przedsionka na g³êbokoæ 0,3-0,5 mm.
D³ugoæ protezy jest warunkiem dobrego wyniku
poprawy s³uchu. Nie nale¿y siê spieszyæ, trzeba
pracowaæ bardzo dok³adnie i pamiêtaæ, ¿e operacja trwa tylko 20-60 minut, a wynik ka¿dej operacji ma ogromny wp³yw na ca³e ¿ycie chorego. Przy
obfitym krwawieniu, wycieku perylimfy operacjê
mo¿na wykonaæ dwuetapowo. Nie nale¿y wykonywaæ stapedotomii sporadycznie, co najmniej 20
w jednym roku. Najbardziej bezpiecznym miejscem
wykonania otworu w podstawie strzemi¹czka jest
dolne rodkowe dwie trzecie podstawy. Rêczne
perforatory s¹ bezpieczniejsze od wiert³a, poniewa¿ pozwalaj¹ chirurgowi czuæ nacisk ostrego
koñca narzêdzia na podstawê strzemi¹czka. Korzystne dla ucha wewnêtrznego jest zachowanie
ciêgna miênia strzemi¹czkowego. Operacja
w znieczuleniu ogólnym jest bardziej komfortowa
dla chorego oraz otochirurga. W czasie operacji
wymagana jest czêsta zmiana u³o¿enia g³owy chorego, pozycji otochirurga oraz dobra ruchomoæ
mikroskopu. W zale¿noci od etapu operacji korzystna jest zmiana powiêkszenia i nasilenia owietlenia pola operacyjnego. Niepowodzenia nie powinny przekraczaæ 3% ogó³u operowanych, co
mo¿na osi¹gn¹æ przestrzegaj¹c powy¿ej przedstawionych zasad i rad, a w operacjach otosklerozy
poza umiejêtnociami otochirurga bardzo wa¿ne
jest nieustaj¹ce doskonalenie ka¿dego etapu operacji w tym specyficznym polu operacyjnym.
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WNIOSKI
W niniejszym opracowaniu wynik dobry uzyskano u znacznie wiêkszej liczby chorych ni¿ wynik bardzo dobry. Wyniki badañ wskazuj¹ na ko-

niecznoæ ujednolicenia przedstawianych przez
ró¿nych autorów efektów operacji tak, aby by³y
porównywalne.
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