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Przewlekłe zapalenie ucha środkowego

BEZ PERLAKA Z PERLAKIEM

Przewlekłe zapalenie ucha środkowego 
Diagnostyka

 Otoskopia
 Mikroskopia
 Endoskopia
 Badanie słuchu 
 Badanie RTG
 Badanie bakteriologiczne
 Objaw przetokowy 

 Ucho suche/mokre
 Lokalizacja ubytku błony 

bębenkowej
 Obecność/brak perlaka
 Rozległość zmian
 Zniszczenia kosteczek
 Poziom niedosłuchu

MASTOIDECTOMIA

Cel:
- otwarcie komórek powietrznych wyrostka 

sutkowatego
- etap wstępny do operacji ucha środkowego 

(operacja radykalna, radykalna zmodyfikowana, 
tympanoplastyki, petrosektomia, założenie 
wszczepu ślimakowego lub pniowego, operacje w 
powikłaniach usznopochodnych)

- usunięcie zmian zapalnych

MASTOIDECTOMIA

 Wskazania:
- pierwszy etap operacji usznych
- zapalenie ucha środkowego (niektóre przypadki)
- zapalenia wyrostka sutkowatego
- ropień pozamałżowinowy
- zapalenie opon m-r towarzyszące ostremu 

zapaleniu ucha środkowego
- zabieg diagnostyczny

MASTOIDECTOMIA

 Etap 1:
- znieczulenie miejscowe nasiękowe
- cięcie skórne za małżowiną uszną ok. 0,5 – 1 cm 

za załamkiem 
- cięcie „do kości” mięśnia skroniowego
- odpreparowanie tkanek miękkich wraz z okostną i 

uwidocznienie planum mastoideum
- ustalenie punktów topograficznych: kresy 

skroniowej, tylnej ściany przewodu słuchowego 
zewnętrznego, kolca nadprzewodowego, szczytu 
wyrostka sutkowatego

MASTOIDECTOMIA

 Etap 2 :
- usunięcie komórek powietrznych i części 

korowej wyrostka sutkowatego
- identyfikacja pokrywki jamy bębenkowej, 

kąta zatokowo – oponowego, szczytu 
wyrostka sutkowatego, tylnej ściany 
przewodu słuchowego zewnętrznego

MASTOIDECTOMIA

 Etap 3 
- otwarcie komórki głównej - antrum



MASTOIDECTOMIA

 Etap 4:
- zniesienie komórek powietrznych i tkanki kostnej 

okolicy tylnej ściany przewodu słuchowego 
zewnętrznego oraz zachyłka nadbębenkowego

- identyfikacja: kanału półkolistego bocznego, 
dołka kowadełka i odnogi krótkiej kowadełka, 
wejścia do jamy bębenkowej, główki młoteczka i 
stawu kowadełkowo-młoteczkowego, ew. nerwu 
twarzowego

MASTOIDECTOMIA

 Etap 5
- warstwowe szycie rany za małżowiną uszną

MASTOIDECTOMIA

MASTOIDECTOMIA

 Powikłania:
- uszkodzenie opony twardej
- uszkodzenie zatoki esowatej
- uszkodzenie, rozerwanie łańcucha 

kosteczek słuchowych
- porażenie obwodowe n. twarzowego
- otwarcie kanału półkolistego bocznego 

(głuchota!!!)

MASTOIDECTOMIA

 Trudności operacyjne:
- obniżona opona dołu środkowego
- przodująca zatoka esowata
- szczelinowate antrum
- odmienny przebig n. VII
- brak pneumatyzacji wyrostka sutkowatego

Operacja radykalna

 Cel: 
- usunięcie zmian zapalnych ucha 
środkowego (jamy bębenkowej, wyrostka 
sutkowatego) wraz z kosteczkami 
słuchowymi i błoną bębenkową

Operacja radykalna

 Utworzenie wspólnej jamy ze struktur 
anatomicznych przewodu słuchowego 
zewnętrznego, jamy bębenkowej, zachyłka 
nadbębenkowego, wejścia do jamy 
bębenkowej, komórki głównej oraz 
komórek powietrznych wyrostka 
sutkowatego.

Operacja radykalna - wskazania

 Wiek powyżej 65 lat
 Choroby ogólnoustrojowe
 Destrukcja części kostnych ucha
 Przetoka na kanale półkolistym
 Porażenie n. VII
 Wznowa perlaka po operacji techniką zamkniętą
 Głuchota lub głęboki niedosłuch operowanego 

ucha
 Powikłania wewnątrzczaszkowe

Perlak



Perlak Perlak Perlak

Operacja radykalna – etapy 
zabiegu

 Etap 1 – mastoidectomia
 Etap 2 – zniesienie tylnej ściany przewodu 

słuchowego zewnętrznego 
- identyfikacja: wzgórka, wyniosłości 

piramidowej, ścięgna m. strzemiączkowego, 
kosteczek słuchowych, okienka owalnego i 
okrągłego, ujścia bębenkowego trąbki 
słuchowej, wyniosłości kanału półkolisego
bocznego

Operacja radykalna – etapy 
zabiegu

 Etap 3: lokalizacja n.VII i usuwanie zmian z 
jego okolicy (etap bardzo trudny!!!)

 Etap 4: otwarcie części przedniej zachyłka 
nadbębenkowego, kontrola zatoki 
nadbębenkowej oraz zachyłka n. VII (etap 
bardzo ważny – pozostawienie zmian 
zapalnych w tej okolicy może być
przyczyną utrzymywania się wycieków 
ropnych)

Operacja radykalna – etapy 
zabiegu

 Etap 5: plastyka skóry przewodu 
słuchowego zewnętrznego (wiele metod)

 Etap 6: zamknięcie rany za małżowiną
uszną





Powikłania

 Niedowład i porażenie nerwu twarzowego
 Głuchota
 Przetoka na kanale półkolistym
 Zapalenie błędnika
 Uszkodzenie opony środkowego dołu 

czaszki
 Uszkodzenie zatoki esowatej

Operacja radykalna Operacja radykalna



Operacja radykalna 
zmodyfikowana

 Rekonstrukcja błony bębenkowej i 
kosteczek słuchowych. 

Dojścia operacyjne

 Przez przewód
 Zamałżowinowe
 Podwójne

Narzędzia

 Mikroskop operacyjny
 Zestaw narzędzi mikrochirurgicznych
 Wiertarki – wierła ostre / diamentowe
 Czujnik nerwu twarzowego

Zasady usuwania perlaka

Perlak usuwamy od obwodu w kierunku 
strzemiączka, starając się zachować worek w 
całości. Szczególną ostrożność należy 
zachować w okolicy nerwu twarzowego i 
strzemiączka.

Elementy decydujące o wyborze 
techniki operacyjnej

 Powietrzność wyrostka sutkowatego
 Rozległość perlaka
 Intensywność ropienia
 Wynik badania słuchu
 Stan drugiego ucha
 Wiek i aktywność codzienną pacjenta
 Ewentualne poprzednie operacje
 Doświadczenie operatora

Nawroty perlaka

 Dzieci
 Wyrostek sutkowy upowietrzniony
 Współistniejące dermatozy
 Obustronny perlak

Szczególne sytuacje

 Perlak w jedynym słyszącym uchu
 Przetoka na kanale półkolistym 
 Perlak wrodzony
 Brak płytki strzemiączka
 Odsłonięty nerw twarzowy
 Powikłanie PZUŚ

TYMPANOPLASTYKI 
ZAMKNIĘTE

 Operacje polegające na otwarciu struktur 
ucha środkowego z pozostawieniem tylnej 
ściany przewodu słuchowego 
zewnętrznego.

 Pozwalają na przeprowadzenie 
rekonstrukcji aparatu przewodzącego 
dźwięk = poprawa słuchu.

TYMPANOPLASTYKI 
ZAMKNIĘTE

 Wskazania:
- dobry stan ogólny chorego
- wiek poniżej 65 lat
- lepiej słyszące ucho przeciwne
- niedosłuch przewodzeniowy ucha operowanego
- niewielka destrukcja kostna ściany tylno-górnej 

przewodu słuchowego zewnętrznego
- brak przetoki błędnikowej
- prawidłowa czynność trąbki słuchowej
- przebieg zapalenia bez powikłań



TYMPANOPLASTYKI 
ZAMKNIĘTE

 5 klasycznych typów tympanoplastyk wg. 
Wullsteina

Tympanoplastyka typI
(myringoplastyka)

Perforacja błony 
bębenkowej

Zachowana ruchomość
kosteczek słuchowych

Bez wycieku treści ropnej 
i obecności perlaka

Rekonstrukcja błony bębenkowej
myringoplastyka/tympanoplastyka I

Technika: podłożenie (underlay)
nałożenie (overlay)
palisada

PZUŚ bez perlaka
otitis media chronica simplex

 Ucho suche 
 Perforacja centralna 
 PSZ szeroki
 Widoczne brzegi 

perforacji
 Perforacja w 

przednich 
kwadrantach

 Kręty PSZ

Dojście przez 
PSZ

Dojście 
zamałżowinowe

Tympanoplastyka typI
(myringoplastyka)

Tympanoplastyka typI
(myringoplastyka)

Tympanoplastyka typII

Rekonstrukcja 
brakującej części 
łańcucha kosteczek 
słuchowych

Interpozycja po 
zwichnięciu 
kowadełka

Tympanoplastyka typII



Tympanoplastyka typII Tympanoplastyka typIII
Zniszczony łańcuch kosteczek 
słuchowych

Klasyczna wg. Wullsteina –
bezpośrednie ułożenie błony 
bębenkowej na główce 
strzemiączka

Operacyjne odtworzenie łańcucha 
kosteczek i uzyskanie normalnie 
głębokiej jamy bębenkowej przy 
pomocy interpozycji, przeszczepu 
auto- lub allogennego kowadełka, 
protezy PORP lub TORP (efekt 
columelli)

Rekonstrukcja kosteczek
ossykuloplastyka

PORP
TORP

Partial Ossicular
Replacment Prosthesis Total Ossicular

Replacment Prosthesis

Tympanoplastyka typIII Tympanoplastyka typIII Tympanoplastyka typIII

Tympanoplastyka typIII Tympanoplastyka typIII Tympanoplastyka typIV
Całkowicie zniszczony 
łańcuch kosteczek 
słuchowych

Celem jest ochrona 
okienka okrągłego przed 
bezpośrenim działaniem 
fali akustycznej aby 
uniknąć interferencji 
dźwięku 
przekazywanego 
równocześnie na 
okienko owalne i okrągłe



Tympanoplastyka typV

Wady wrodzone w obrębie 
okienka owalnego lub 
nieruchoma płytka 
strzemiączka (sytuacja 
podobna jak w otosklerozie)

Wytwarza się okienko na 
kanale półkolistym poziomym, 
pokrywa się je błoną
bębenkową (fenestracja)

Second look

 Bardzo rozległy perlak – technika 
zamknięta – opercja za 12 miesięcy

 Planowana ossykuloplastyka w 2 etapie
 Wyciek ropny z ucha – reoperacja
 Niektórzy chirurdzy zalecają rutynowo 

drugą operacje po technice zamkniętej

Hasła
 Antromastoidectomia
 Technika otwarta
 Technika zamknięta
 Rekonstrukcja tylnej ściany PSZ
 Operacja radykalna
 Operacja radykalna 

conservatywna/zmodyfikowana
 Tympanoplastyka (I – V)
 Stapedectomia/stapedotomia

Otoskleroza OPERACJE WYKONYWANE 
W OTOSKLEROZIE

 Fenestracja kanału półkolistego poziomego 
(tympanoplastyka typ V)

 Mobilizacja strzemiączka (Rosen) 
- pośrednia – ucisk na główkę strzemiączka
- bezpośrednia – ucisk na płytkę strzemiączka
Krótkotrwała poprawa słuchu.

OPERACJE WYKONYWANE 
W OTOSKLEROZIE

 Crurotomia - przecięcie unieruchomionego 
przedniego ramienia strzemiączka i 
odłączenie go od płytki – tylko w 
przypadku ograniczonego ogniska 
otosklerotycznego

 Platinektomia – usunięcie płytki 
strzemiączka i zastąpienie jej tkanką łączną
lub kawałkiem żyły (interpozycja)

OPERACJE WYKONYWANE 
W OTOSKLEROZIE

 Stapedectomia – plastyka strzemiączka –
usunięcie całego strzemiączka, pokrycie 
okienka owalnego tkanką łączną połączoną
z kowadełkiem przy pomocy protezy

 Stapedotomia – wykonuje się otwór w 
płytce strzemiączka i zakłada protezkę na 
kowadełko, która przenosi drgania do 
przedsionka

STAPEDOTOMIA STAPEDOTOMIA
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STAPEDOTOMIA STAPEDOTOMIA STAPEDOTOMIA



 niedosłuch typu odbiorczego

 wszczepialne aparaty słuchowe

 BAHA

Wszczep ślimakowy Wszczep ślimakowy

wszczepy ślimakowe
~ 60 tys. zaimplantowanych 500

wszczepy pniowe
~ 500 zaimplantowanych 6

dzieci / dorośli
75-80%   /   20-25%

Świat i Polska

Świat i Polska

USA + Kanada
24 tys.

USA +
Kanada

Europa
26 tys.

Europa

reszta
10 tys.Reszta

83%

Program leczenia głuchoty
metodą wszczepów ślimakowych

etap diagnostyczno-kwalifikacyjny

etap chirurgiczny

etap rehabilitacyjny

badania audiologiczne
(subiektywne i obiektywne)

badania radiologiczne

badanie logopedyczne

badanie psychologiczne

badanie laryngologiczne

Etap diagnostyczno-kwalifikacyjny
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wszczep ślimakowy

wszczep pniowy

elektroniczne
wszczepy

ucha środkowego
wszczepy ślimakowe
i pniowe

Etap chirurgiczny Etap chirurgiczny

mniejsza kochleostomia

„soft surgery”

Nucleus® 24 Contour ®
with Softip ®

nowe dojścia chirurgiczne

Etap chirurgiczny

mimo delikatnej elektrody –

zniszczenia w obrębie

ucha wewnętrznego są możliwe

Etap chirurgiczny

wady rozwojowe

gusher

otitis m. chronica

ossyfikacje

otitis m. secretoria

Rehabilitacja

muzyka

małe dzieci

rodzice

Rehabilitacja – wyniki

implantacja w 5-6 r.ż.           20% prawd. 

rozpoczęcia nauki w szkole masowej

implantacja w 2-3 r.ż.           70% prawd. 

rozpoczęcia nauki w szkole masowej
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Rehabilitacja – wyniki Nowe problemy – powikłania

zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
po założeniu wszczepu ślimakowego

„positioner”

wady rozwojowe
ślimaka
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