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Wprowadzenie.Wprowadzenie.Wprowadzenie.Wprowadzenie.Wprowadzenie. W ocenie czynnoœciowej wyników leczenia chirurgicznego
otosklerozy podawane s¹ ró¿ne kryteria.
Cel.Cel.Cel.Cel.Cel. Celem badañ by³a odleg³a ocena wyników leczenia operacyjnego oto-
sklerozy w zale¿noœci od wybranych metod przedstawiania danych czynno-
œciowych.
Materia³ i metodyMateria³ i metodyMateria³ i metodyMateria³ i metodyMateria³ i metody..... Badaniami objêto 115 chorych na otosklerozê w wieku
17-70 lat, w tym 82 kobiety i 33 mê¿czyzn, u których wykonano zabieg
stapedotomii. Metodyka badañ obejmowa³a ocenê prospektywn¹ (póŸn¹)
po up³ywie minimum roku od hospitalizacji, w tym: badanie audiometrycz-
ne tonalne progowe (z ocen¹ œredniego procentowego uszkodzenia s³uchu
wg CPT oraz œredniego ubytku s³uchu w decybelach dla czêstotliwoœci 0,5,
1, 2 i 3 kHz), audiometriê s³own¹ (z okreœleniem progu rozumienia czyli
natê¿enie w dB, przy którym badany powtarza³ 50% s³ów testu).
Wyniki.Wyniki.Wyniki.Wyniki.Wyniki. Otoskleroza dotyczy³a w 71,3% przypadków - kobiet i w 28,7%
przypadków – mê¿czyzn. Przed operacj¹ wskaŸnik CPT najczêœciej by³ wy¿szy
od 50%, natomiast podczas póŸnej kontroli po operacji – mieœci³ siê w prze-
dziale 0-15%; odpowiednie wartoœci dla œredniego progu s³uchu wynosi³y
– powy¿ej 40 dB przed zabiegiem i w przedziale 11-25 dB po operacji.
Oceniaj¹c próg rozumienia mowy stwierdzono, ¿e przed operacj¹ wartoœæ ta
u wiêkszoœci badanych mieœci³a siê w przedziale 61-80 dB, a w trakcie póŸnej
kontroli po operacji - w zakresie 20-40 dB.
Wnioski.Wnioski.Wnioski.Wnioski.Wnioski. Analiza poprawy s³uchu po stapedotomii jest porównywalna,
niezale¿nie od zastosowanej metody. Ocena progu rozumienia mowy stano-
wi rzeczywist¹ miarê wydolnoœci s³uchu.
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Introduction.Introduction.Introduction.Introduction.Introduction. Various criteria are used in the evaluation of the functional
results of surgical treatment of otosclerosis.
Aim.Aim.Aim.Aim.Aim. The aim of the study was to assess late effects of surgical treatment of
otosclerosis depending on the method of hearing improvement evaluation.
Materials and methods.Materials and methods.Materials and methods.Materials and methods.Materials and methods. One hundred fifteen patients with otosclerosis
(including 82 women and 33 men) ages from 17-70 were subjected to
follow-up examinations after stapedotomy. The examinations comprised
a prospective (late) assessment (performed minimum one year after surgery)
including: pure-tone audiometry (evaluation of the average percentage of
hearing loss according to CPT in % and the average hearing loss at the
frequencies 0,5, 1, 2 and 3 kHz in decibels; and speech audiometry (the
determination of the Speech Recognition Threshold - SRT, that is voice level
in decibels at which the examined patient repeats 50% words of the text).
Results.Results.Results.Results.Results. Among the otosclerotic patients 71.3% were women and 28.7%
were men. Before the surgery, CPT was usually higher than 50%, while
during the follow-up examination it was within the 0-15% range; the
corresponding values for mean hearing threshold were above 40 dB before
the surgery and 11-25dB afterwards. The Speech Recognition Threshold
(SRT) was usually 61-80 dB before the surgery and 20-40 dB during the
follow-up examination.
Conclusions.Conclusions.Conclusions.Conclusions.Conclusions. Hearing improvement after stapedotomy is comparable, in-
depending of the employed method. Speech recognition threshold consti-
tutes a true measure of hearing efficiency.
Otorynolaryngologia, 2005, 4(4), 195-198
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Obliczanie wyników poprawy s³uchu po operacji na
podstawie audiogramu tonalnego wymaga unifikacji.
Przyjêcie ró¿nych kryteriów poprawy, okresu obserwa-
cji chorego, sposobu obliczania, powoduje, ¿e wyniki
mog¹ byæ nie porównywalne miêdzy sob¹, na co wska-
zuj¹ dane zarówno polskiego, jak i zagranicznego pi-
œmiennictwa [1-11].

Najnowsze propozycje unifikacji metod oceny wy-
ników tympanoplastyk przedstawi³ Committe on the

Hearing and Equilibrium of the American Academy of
Otolaryngology [4]. Zaleca on obliczanie poprawy s³u-
chu z uwzglêdnieniem czêstotliwoœci 500, 1000, 2000
i 3000 Hz audiogramu tonalnego. Akceptuje jednak
obliczenia z 3 podstawowych, jak i z 4 czêstotliwoœci,
stosuj¹c metodê dzielenia odpowiednio przez 3 lub 4.
W opinii tego Komitetu, dla oceny pooperacyjnej re-
zerwy œlimakowej powinno siê uwzglêdniæ jedynie war-
toœci audiogramu pooperacyjnego. Okres obserwacji nie
powinien byæ krótszy od 1 roku.
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Zaleca siê dwa poziomy oceny wyników czynnoœcio-
wych. Pierwszy, minimalny, dotyczy wyników ogólnych,
by oceniæ aspekty techniczne operacji. Drugi unifikuje
szczegó³y w celu dok³adnych statystycznych obliczeñ i
porównañ. Zatem propozycje Komitetu Amerykañskie-
go s¹ bardziej precyzyjne, praktyczne, a jednoczeœnie
zalecane do oceny leczenia wszystkich przewodzenio-
wych zaburzeñ s³uchu.

Tos [12] ocenia wyniki czynnoœciowe po leczeniu
chirurgicznym otosklerozy w oparciu o wyliczon¹ re-
zerwê œlimakow¹ i dokonuje podzia³u na trzy grupy:
1. poprawa s³uchu – krzywa progowa przewodnictwa

kostnego niezmieniona w stosunku do stanu sprzed
operacji, poprawa krzywej progowej przewodnictwa
powietrznego co najmniej o 10 dB i zamkniêcie re-
zerwy œlimakowej w przedzia³ach do 10 dB, od 11
do 20 dB i ponad 20 dB,

2. s³uch bez zmian – krzywe progowe przewodnictwa
kostnego i powietrznego na tym samym poziomie,
co przed operacj¹, przyjmuj¹c 10 dB za b³¹d po-
miaru,

3. pogorszenie s³uchu – obni¿enie krzywej progowej
przewodnictwa kostnego o 10 dB lub zwiêkszenie
siê rezerwy œlimakowej o minimum 10 dB.
Celem niniejszych badañ by³a odleg³a ocena wyni-

ków leczenia operacyjnego otosklerozy z zastosowaniem
ró¿nych metod przedstawiania danych czynnoœciowych.

PACJENCI I METODY
W latach 1993–2001 w Klinicznym Oddziale Oto-

laryngologicznym 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego
w Krakowie wykonano 147 stapedotomii (usuwano od-
nogi strzemi¹czka, nawiercano otwór w p³ytce strze-
mi¹czka i zak³adano na odnogê d³ug¹ kowade³ka pro-
tezkê teflonow¹) u chorych z otoskleroz¹. Spoœród 147
operowanych, ostatecznie do badañ kontrolnych zg³osi-
³o siê 115 chorych w wieku 17–70 lat (œrednia wieku
44,0±0,5), w tym 82 kobiety w wieku 17–70 lat (œred-
nia wieku 42,0±0,5) i 33 mê¿czyzn w wieku 25–62
lata (œrednia wieku 47,0±0,5).

Metodyka badañ obejmowa³a retrospektywn¹ (póŸ-
n¹) ocenê stanu s³uchu po up³ywie minimum roku od
hospitalizacji. U wszystkich pacjentów przeprowadzo-
no: badanie podmiotowe i przedmiotowe otorynolaryn-
gologiczne z uwzglêdnieniem otoskopii oraz badanie
audiometryczne tonalne progowe i audiometriê s³own¹.

Stan s³uchu przed i po operacji oceniano w oparciu
o nastêpuj¹ce parametry:
- œredni procentowy ubytek s³uchu oceniany dla czê-

stotliwoœci 1, 2, 3 i 4 kHz w oparciu o metodê CPT;
- œredni ubytek s³uchu w audiometrii tonalnej na prze-

wodnictwo powietrzne oceniany dla czêstotliwoœci 0,5,
1, 2 i 3 kHz;

- próg rozumienia mowy w audiometrii s³ownej (SRT
– Speech Reception Threshold), okreœlany jako natê-
¿enie dŸwiêku w dB, dla którego badany powtarza
50% s³ów tekstu.
Otrzymane wyniki poddano analizie statystycznej

stosuj¹c test Chi2 i U Manna–Whitney’a [13], Ró¿nice
przyjêto za statystycznie znamienne przy p<0,05.

WYNIKI
Okres, w którym pacjent zg³asza³ siê do póŸnej kon-

troli audiometrycznej po zabiegu stapedotomii, w za-
le¿noœci od p³ci przedstawia tabela I. Stwierdzono za-
le¿noœæ znamiennie statystyczn¹ miêdzy p³ci¹ a czaso-
okresem kontroli po zabiegu (Chi2 = 6,467, p<0,05).

Tabela I. Okres, w którym pacjenci zg³aszali siê do póŸnej kontroli
audiometrycznej po zabiegu stapedotomii

Okres w latach Kobiety Mê¿czyŸni
liczba (%) liczba (%)

do 2 12 (10,4%) 8 (7,0%)
2-3 15 (13,1%) 5 (4,3%)
3-4 9 (7,8%) 3 (2,6%)
4-5 7 (6,1%) 2 (1,7%)
5-6 7 (6,1%) 4 (3,5%)
6-7 9 (7,8%) 1 (0,9%)
7-8 8 (7,0%) 5 (4,3%)
8-9 6 (5,3%) 2 (1,7%)

9-10 9 (7,8%) 3 (2,6%)

W tabeli II przedstawiono œrednie procentowe uszko-
dzenia s³uchu wg CPT u chorych z otoskleroz¹ przed
zabiegiem i podczas póŸnej kontroli po zabiegu stape-
dotomii, w zale¿noœci od czasu trwania choroby. Z ta-
beli wynika, ¿e wskaŸnik ten u chorych przed zabie-
giem najczêœciej mieœci³ siê w przedziale powy¿ej 50%,
natomiast po zabiegu w przedziale 0-15%. Stwierdzo-
no zale¿noœæ znamiennie statystyczn¹ miêdzy czasokre-
sem trwania choroby a œrednim ubytkiem s³uchu wg CPT
u chorych przed zabiegiem i podczas póŸnej kontroli
po zabiegu (p<0,05 – test U Manna–Whitney,a).

W tabeli III przedstawiono œrednie uszkodzenie s³u-
chu w audiometrii tonalnej u chorych z otoskleroz¹ przed
zabiegiem i podczas póŸnej kontroli po zabiegu stape-
dotomii w zale¿noœci od czasu trwania choroby. Przed
zabiegiem ubytek s³uchu najczêœciej zawiera³ siê w prze-
dziale powy¿ej 40 dB, natomiast podczas póŸnej kon-
troli zawarty by³ on w wiêkszoœci przypadków w prze-
dziale 11–25 dB. Stwierdzono zale¿noœæ znamiennie
statystyczn¹ miêdzy czasokresem trwania choroby a œred-
nim uszkodzeniem s³uchu wg PTA u chorych przed
zabiegiem i podczas póŸnej kontroli po zabiegu (p<0,05
– test U Manna–Whitney,a).

Analizowany próg rozumienia mowy (SRT w dB)
u chorych z otoskleroz¹ przed zabiegiem w zale¿noœci od
czasu trwania choroby mieœci³ siê najczêœciej w przedzia-
le 61–80 dB (tab. IV), a podczas póŸnej kontroli po
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zabiegu stapedotomii w przedziale: 20–40 dB. Stwier-
dzono zale¿noœæ znamiennie statystyczn¹ miêdzy czaso-
kresem trwania choroby a progiem rozumienia mowy
(SRT) u chorych przed zabiegiem i podczas póŸnej kon-
troli po zabiegu (p<0,05 – test U Manna–Whitney,a).

DYSKUSJA
W badanej grupie 147 chorych, otoskleroza wystê-

powa³a w 71,3% przypadków u kobiet oraz w 28,7%
przypadków u mê¿czyzn. Potwierdza to znane po-
wszechnie dane, ¿e otoskleroza czêœciej wystêpuje u ko-
biet [14, 15].

Z badañ Namys³owskiego i wsp. [14] wynika, ¿e cho-
roba ta dotyczy w 68,7% przypadkach kobiet. Nato-
miast w badaniach OŸdziñskiego i wsp., obejmuj¹cych
okres od 1987 do 1997 roku, wykazano, ¿e 83% cho-
rych z otoskleroz¹ stanowi³y kobiety a 17% - mê¿czyŸ-
ni [16].

Wielu autorów podnosi³o, ¿e wyniki oceny sukcesu
operacyjnego u chorych z otoskleroz¹ w odniesieniu do
poprawy s³uchu zale¿¹ od metody czynnoœciowej oceny
poprawy s³uchu.

Z badañ Niemczyka i wsp. [10] wynika, ¿e, gdy za
dobry wynik czynnoœciowy, w okresie 6–12 miesiêcy od
operacji tympanoplastycznej, uznano rezerwê œlimako-
w¹ poni¿ej 10 dB, tylko 9-14% pacjentów, zale¿nie od
przyjêtej metody obliczeñ, spe³nia³o ten warunek. Przy
zastosowaniu szerszego kryterium dobrego wyniku, tj.

rezerwy œlimakowej <20 dB, odsetek ten wzrós³ odpo-
wiednio do 39% i 48%. Stosowanie krzywej kostnej
przedoperacyjnej do obliczania wyników pooperacyjnych
obni¿y³o odsetek dobrych wyników czynnoœciowych,
odpowiednio o 5% i 9%. Wszystkie uzyskane wartoœci
po okresie obserwacji d³u¿szym ni¿ 1 rok by³y ni¿sze od
wartoœci stwierdzonych od 6 do 12 miesiêcy po operacji.
Obliczenie œredniej wartoœci rezerwy œlimakowej zale¿-
ne by³o równie¿ od przyjêtej metody obliczeñ. Zastoso-
wanie krzywej kostnej pooperacyjnej do tych obliczeñ
pozwala³o „poprawiæ” wyniki czynnoœciowe.

Odmienny sposób przedstawiania wyników czynno-
œciowych tympanoplastyk zaproponowa³ Smyth [17].
Uwa¿a on, ¿e pacjent powinien odczuæ poprawê s³uchu,
gdy wartoœci progów krzywej powietrznej po operacji s¹
mniejsze od 30 dB lub ró¿nice miêdzy krzywymi po-
wietrznymi i kostnymi po operacji s¹ mniejsze od 15
dB. Powy¿sza metoda przedstawiania wyników czyn-
noœciowych nie rozwi¹zuje jednak istotnych elementów
problemu i dlatego, poza jej autorem, jest stosowana je-
dynie w pojedynczych przypadkach.

Konopka i wsp. [6] zwracaj¹ uwagê na to, ¿e w licz-
nych publikacjach dotycz¹cych wyników operacyjnego
leczenia otosklerozy, g³ówny nacisk k³adzie siê na zjawi-
sko tzw. zamkniêcia rezerwy œlimakowej. Nale¿y jednak
pamiêtaæ, ¿e podstawowym celem chirurgicznego lecze-
nia otosklerozy nie jest zamkniêcie rezerwy œlimakowej,
ale poprawa zrozumienia mowy.

Tabela II. Œredni procent uszkodzenia s³uchu wg CPT u chorych z otoskleroz¹ przed zabiegiem oraz podczas póŸnej kontroli po zabiegu w zale¿noœci od czasu trwania
choroby

Czasokres Œredni procent uszkodzenia s³uchu przed zabiegiem Ogó³em Œredni procent uszkodzenia s³uchu podczas póŸnej kontroli Ogó³em
trwania choro- 0-15 16-30 31-50 powy¿ej 50 0-15 16-30 31-50 powy¿ej 50

by w latach n % n % n % n % n % n % n % n % n % n %

do 2 - - - - 5 4,3 9 7,8 14 12,1 11 9,5 3 2,6 - - - - 14 12,1
3 do 5 - - - - 17 14,8 64 55,7 81 70,5 41 35,7 40 34,8 - - - - 81 70,5
6 do 9 - - - - 6 5,2 14 12,2 20 17,4 5 4,4 9 7,8 6 5,2 - - 20 17,4

Tabela III. Œrednie uszkodzenie s³uchu w audiometrii tonalnej (w dB) u chorych z otoskleroz¹ przed zabiegiem oraz podczas póŸnej kontroli po zabiegu w zale¿noœci od
czasu trwania choroby

Czasokres Œrednie uszkodzenie s³uchu przed zabiegiem Ogó³em Œrednie uszkodzenie s³uchu podczas póŸnej kontroli Ogó³em
trwania choro- 0-10 11-25 26-40 powy¿ej 40 0-10 11–25 26-40 powy¿ej 40

by w latach n % n % n % n % n % n % n % n % n % n %

do 2 - - - - 1 0,9 13 11,2 14 12,1 3 2,6 11 9,5 - - - - 14 12,1
3 do 5 - - - - 6 5,2 75 65,3 81 70,5 9 7,8 56 48,8 16 13,9 - - 81 70,5
6 do 9 - - - - 1 0,9 19 16,5 20 17,4 1 0,9 6 5,2 13 11,3 - - 20 17,4

Tabela IV. Próg rozumienia mowy (SRT – Speech Reception Threshold) u chorych z otoskleroz¹ przed zabiegiem oraz podczas póŸnej kontroli po zabiegu w zale¿noœci
od czasokresu trwania choroby

Czasokres Próg rozumienia mowy przed zabiegiem w dB Ogó³em Próg rozumienia mowy podczas póŸnej kontroli w dB Ogó³em
trwania choro- 20-40 41-60 61-80 powy¿ej 80 20-40 41–60 61-80 powy¿ej 80

by w latach n % n % n % n % n % n % n % n % n % n %

do 2 - - 1 0,9 10 8,6 3 2,6 14 12,1 11 9,5 3 2,6 - - - - 14 12,1
3 do 5 - - 1 0,9 45 39,1 35 30,5 81 70,5 35 30,3 35 30,3 1 0,9 - - 81 70,5
6 do 9 - - - - 12 10,4 8 7 20 17,4 5 4,4 12 10,4 3 2,6 - - 20 17,4
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Z przegl¹du piœmiennictwa [18, 19] wynika ponad-
to, ¿e rosn¹cej liczbie udanych interwencji chirurgicz-
nych, towarzyszy œwiadomoœæ braku poprawy s³uchu
u oko³o 10% operowanych.

W badaniach w³asnych zastosowano trzy ró¿ne me-
tody oceny poprawy s³uchu po stapedotomii: opart¹
o obliczanie procentowego ubytku s³uchu, œredniego pro-
gu s³uchu dla krzywej powietrznej w audiogramie to-
nalnym oraz progu rozumienia mowy. Wyniki tych ba-
dañ wskazuj¹ na zmianê poprawy s³uchu u wiêkszoœci
pacjentów, znajduj¹c¹ swoje odzwierciedlenie we wszyst-
kich zastosowanych metodach oceny poprawy czynno-
œciowej.

Okreœlane œrednie uszkodzenie s³uchu u chorych
z otoskleroz¹ by³o podobne do ocenianego œredniego
ubytku s³ychu wg CPT i wyniki tylko nieznacznie siê
ró¿ni³y. Analizowany próg rozumienia mowy (SRT)
u chorych uleg³ znacznemu podwy¿szeniu po zabiegu
stapedotomii podczas póŸnej kontroli, wykonanej w cza-
sie od 2 do 10 lat, co wskazuje na dobry efekt leczenia
chirurgicznego otosklerozy.

Spoœród 684 operacji wykonanych w Klinice Laryn-
gologii ŒAM w Katowicach, w latach 1973–1976 z po-
wodu otosklerozy wyniki bardzo dobre i dobre uzyska-

no u 92% operowanych z niedos³uchem typu mieszane-
go [20]. Wielkoœæ rezerwy œlimakowej do 10 dB stwier-
dzono u 60% operowanych z niedos³uchem typu mie-
szanego.

Shea [21] przedstawi³ czterdziestoletnie doœwiadcze-
nia w chirurgii strzemi¹czka. Przeprowadzi³ 1440 za-
biegów uszu uzyskuj¹c poprawê s³uchu u wiêkszoœci
pacjentów w ci¹gu pierwszego roku po operacji w 95%
przypadków i u 70% chorych po powtórnym zabiegu.

Reasumuj¹c, ocena czynnoœciowa narz¹du s³uchu, za-
równo przed zabiegiem, jak i póŸna po wykonanej sta-
pedotomii wykaza³a znaczn¹ poprawê s³uchu (zmniej-
szenie rezerwy œlimakowej), na co wskazuje analizowa-
ny œredni ubytek s³uchu wg CPT oraz œrednie uszko-
dzenie s³uchu w audiometrii tonalnej. Próg rozumienia
mowy, oceniany podczas póŸnej kontroli po stapedoto-
mii, uleg³ znacznemu podwy¿szeniu, co stanowi praw-
dziw¹ miarê wydolnoœci s³uchu. Nale¿y zawsze pamiê-
taæ, ¿e ocena s³uchu za pomoc¹ audiometrii tonalnej pro-
gowej pozwala oceniæ jedynie ostroœæ s³yszenia, natomiast
audiometria s³owna dostarcza informacji o uszkodzeniu
s³uchu wywo³uj¹cym okreœlone skutki w rozumieniu
mowy, a tak¿e mo¿e s³u¿yæ do monitorowania rehabili-
tacji.


