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Streszczenie 

, 

Celem pracy była analiza wyników operacyjnego leczenia otosklerozy li dzieci, w większości 
bowiem ośrodków w kraju dzieci z otosklerozą oczekują na operację do wieku dorosłego. W materiale 
Kliniki Chorób Uszu znajduje się 37 dzieci i młodzieży (38 uszu) w wieku do 16 r.ż. z rozpoznaną 
i leczoną operacyjnie otosklerozą, u których okres obserwacji wynosi minimum 6 miesięcy. W lecze
niu operacyjnym stosowano stapedotomię z zastosowaniem protezki z tłoczkiem teflonowym, 
w dwóch przypadkach wykonano mobilizację strzemiączka. Ocena słuchu przed operacją i po operacji 
oraz w okresie obserwacji obejmowała częstotliwości w zakresie: 500, 1000, 2000 i 4000 Hz. 
W 4 uszach stwierdzono zaawansowane obliteracyjne zmiany otosklerotyczne. W 2 uszach stwier
dzono współwystępowanie tzw. małej wady rozwojowej ucha środkowego (brak suprastruktury strze
miączka). U jednego pacjenta otosklerozie towarzyszyła tympanoskleroza. W 6 uszach stwierdzono 
obecność niedosłuchu o charakterze mieszanym, w pozostałych zaś - przewodzeniowym. Średni 
poziom rezerwy ślimakowej wynosił przed operacją27,4 dB. Po operacji uzyskano zamknięcie rezer
wy w granicach 10 dB w 35 na 38 operacji. Efekt overclosure zaobserwowano u 12 pacjentów 
i wyniósł on średnio 3,2 dB. Średni zysk na słuchu wyniósł 29,2 dB. W okresie obserwacji (6~36 
miesięcy) odnotowano pojawienie się rezerwy, wynoszącej średnio 3,8 dB, ale dla 35 uszu słuch 
pozostaje nadal lepszy niż przed operacją. U 4 pacjentów przeprowadzono reoperacje. Ich przyczyną 
było ponowne unieruchomienie tłoczka protezki. Wyniki słuchowe, nie gorsze niż u dorosłych, 
wskazują na celowość wykonywania operacji u wszystkich dzieci z rozpoznaną otosklerozą· 
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Summary 

Otosclerosis in children is not rare but many authors suggest anły observation ofthese cases and 
do not recommend to operate them before rnaturity. The aim af the present study was to analyze hear
ing results af stapedotomy in children with otosclerosis and to compare the results with those obtained 
in adults. In the materiał af Otology Clinic af the International Center af Hearing and Speech there 
were 37 children (38 ears) and adolescents at the age under 16 with diagnosed and operated otoscle
rosi s with follow-up period minimum 6 months. Almost all patients underwent stapedotomy with use 
Teflon-piston prosthesis, in two cases stapes mobilization was performed. Hearing assessment before 
and after surgeries incJuded frequencies: 500, 1000, 2000 and 4000 Hz. In 4 ears an obliterative 
advanced otoscJerotic changes were observed. In the ears otoscJerosis accompanied so called small 
middle ear congenital malformation (lack ofthe stapes suprastructure), in 1 patient there was coexist
ing oto- and tympanoscJerosis but without any tympanoscJerotic changes localized in oval window 
niche. In 6 ears hearing impairment was mixed, in other cases it was conductive only. Mean preoper
ative air-bone gap reached 27,4 dB. After surgeries the gap cJosure within la dB was achieved in 35 
ears. OvercJosure effect was obtained in 12 patients and its value was 3,2 dB as average. Mean hear
ing gain in all operated on was 29,2 dB. In the follow-up period (6-36 months) the reported air-bone 
gap was of mean value 3,8 dB, but in 35 ears hearing thresholds are still better than before surgery. In 
4 patients reoperations were performed in order to remove adhesions or to restore connection between 
prosthesis and footplate. Hearing results, not worse than in adults, suggest to operate on aU the chil
dren with diagnosed otosclerosis. 

I. WPROWADZENIE 

Otoskleroza rozpoznawana jest zazwyczaj u chorych w przedziale wiekowym: 
20-40 r.ż., natomiast chorzy w wieku dziecięcym stanowią w tej grupie ok. 15% 
[Robinson 1983]. Badania na preparatach kości skroniowej wykazują znacznie 
częstsze występowanie otosklerozy, niż się to powszechnie sądzi. Według Guilda 
[1944] otosklerozę stwierdza się w 10% kości skroniowych, przy czym dzieci 
poniżej 5 r.ż. stanowią tu jedynie 0,6%, podczas gdy u osób w wieku 30-50 r.Ż. wy
stępuje ona - zależnie od płci: u kobiet w 18,5%, a u mężczyzn w 9,7%. Jednakże 
tylko w 12% tkanka otosklerotyczna obejmuje okienko owalne, prowadząc do 
unieruchomienia strzemiączka. 

W postępowaniu z otosklerozą u dzieci istnieje nadal tendencja do długiej 

obserwacji . Większość z nich oczekuje na operację do wieku dorosłego, a stapedo
tomia wykonywana jest zaledwie u 6-7% [Namysłowski, Ścierski 1999; Robinson 
1983]. Mimo niezbyt długiego trwania choroby u dzieci zdarzają się także przy
padki otosklerozy zaawansowanej. powodującej znaczny niedosłuch [Cole 1982; 
Lippy (i in.) 1998; Namysłowski, Scierski 1999; Robinson 1983]. 
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II. CEL PRACY 

Celem pracy była analiza wyników operacyjnego leczenia otosklerozy u dzieci, 
w większości bowiem ośrodków w kraju dzieci z otosklerozą oczekują na operację 
do wieku dorosłego. Autorzy przedstawiają własne doświadczenia na podstawie 
materiału Kliniki Chorób Uszu IFPS. 

III. MATERIAŁ I METODA 

Materiał Kliniki Chorób Uszu obejmuje 37 dzieci i młodzieży (38 uszu) w wie
ku do 16 r.Ż. z rozpoznaną i leczoną operacyjnie otosklerozą, u których okres 
obserwacji wynosił minimum 36 miesięcy. W leczeniu operacyjnym stosowano 
stapedotomię z zastosowaniem protezki z tłoczkiem teflonowym, w dwóch przy
padkach wykonano mobilizację strzemiączka. Ocena słuchu przed operacją i po 
operacji oraz w okresie obserwacji co 3 miesiące obejmowała częstotliwości w za
kresie: 500, 1000, 2000 i 4000 Hz. 

IV. WYNIKI 

Stapedotomie u dzieci stanowiły 6, l % wszystkich wykonanych w tym okresie 
stapedotomii w Klinice. U 24 pacjentów otosklerozie towarzyszyły szumy uszne, 
które po operacji ustąpiły. Średni wiek operowanych wyniósł 14,6 r.ż. W 4 uszach 
(u 3 pacjentów) stwierdzono zaawansowane obliteracyjne zmiany otosklerotyczne. 
W 2 uszach stwierdzono współwystępowanie tzw. małej wady rozwojowej ucha 
środkowego (brak suprastruktury strzemiączka). U jednego pacjenta otosklerozie 
towarzyszyła tympanoskleroza, u jednego - zespół wad wrodzonych. W 6 uszach 
stwierdzono obecność niedosłuchu o charakterze mieszanym, w pozostałych zaś -
przewodzeniowym. Średni poziom rezerwy ślimakowej wyniósł przed operacją 
27,4 dB. Po operacji uzyskano zamknięcie rezerwy w granicach 10 dB w 35 na 38 
operacji. Efekt overclosure zaobserwowano u 12 pacjentów i wyniósł on średnio 
3,2 dB. Średni zysk na słuchu wyniósł 29,2 dB. W okresie obserwacji, trwającym 
3 lata, odnotowano pojawienie się rezerwy, wynoszącej średnio 3,8 dB, ale dla 35 
uszu słuch pozostaje nadal lepszy niż przed operacją. U 4 pacjentów przeprowa
dzono reoperacje, a ich przyczyną było ponowne unieruchomienie tłoczka protezki. 
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V. DYSKUSJA 

Stapedotomia jest przez większość autorów uważana za efektywną metodę 
leczenia otosklerozy, sukces bowiem osiąga się w przypadku ok. 98% opero
wanych, a powikłania w postaci pojawienia się lub pogłębienia niedosłuchu odbior
czego ucha występują od 0,6 do 3% [Murphy 1996]. Jedyną skuteczną metodą 
leczenia otosklerozy wieku dziecięcego jest stapedotomia, a wyniki wczesne nie 
odbiegają od wyników uzyskiwanych u dorosłych, podczas gdy odległe są często 
lepsze [Cole 1982; Von Haacke 1985; House (i in.) 1980; Millman (i in.) 1996; 
Murphy, Wallis 1996; Namysłowski, Ścierski 1999; Namysłowski Ci in.) 2001; 
Robinson 1983; Szymański 2001]. Leczenie otosklerozy u dzieci jest tym trudniej
sze, że częściej niż u dorosłych mamy do czynienia z nie rozpoznanymi wcześniej 
wadami rozwojowymi ucha, co sprawia trudności diagnostyczne i może utrudniać 
wykonanie operacji [Skarżyński (i in.) 1999; Szymański (i in.) 2001]. 

Z przeprowadzonej analizy wynika, że leczenie operacyjne jest skuteczną me
todą leczenia otosklerozy wieku dziecięcego, a wyniki wczesne i późne nie odbie
gają od wyników uzyskiwanych u dorosłych, podczas gdy odległe są często lepsze. 
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