
Wprowadzenie
Otoskleroza jest metaboliczn¹ chorob¹ o z³o¿onej i do

koñca nie poznanej jeszcze etiologii. Wiele przeprowadzo-
nych ostatnio badañ wskazuje na genetyczne t³o tego scho-
rzenia (geny OTSC), czynniki immunologiczne czy zaka¿e-
nia wirusowe. Ogólnie na dzieñ dzisiejszy mo¿na przyj¹æ
wieloczynnikow¹ etiopatogenezê tej choroby. W kilku bada-
niach w ogniskach otosklerotycznych stwierdzono elementy
wirusa odry i podejrzewa siê, ¿e jej przyczyn¹ jest przewlek³a
infekcja przetrwa³ym wirusem odry, która doprowadza do re-
aktywacji zarodkowych osteoklastów i przebudowy koœci
[Karosi (i in.) 2006]. Ciekawostk¹ jest, ¿e choroba ta dotyczy
tylko koœci skroniowej, a wystêpowanie jej stwierdzono wy³¹-
cznie u ludzi. Tocz¹cy siê przewlek³y proces zapalny dopro-
wadza do przebudowy pokrywy kostnej œlimaka i strzemi¹cz-
ka w wyniku czego koœæ zmienia strukturê staj¹c siê podob-
n¹ do koœci g¹bczastej. W wyniku tego p³ytka strzemi¹czka

zlewa siê w okienku owalnym i ulega usztywnieniu co w nas-
têpstwie powoduje postêpuj¹cy niedos³uch oraz szumy usz-
ne. Bardzo czêsto pocz¹tek choroby bywa przeoczony, po-
niewa¿ niedos³uch postêpuje powoli. W kilku procentach
choroba ma przebieg szybki, z rozwojem niedos³uchu o typie
mieszanym. Otoskleroza wystêpuje stosunkowo czêsto. 
W badaniach na koœciach skroniowych Declau okreœli³ czês-
toœæ jej wystêpowania na 2,5% [Declau (i in.) 2001]. Jest to
tak zwana „histologiczna otoskleroza”, czyli stan, gdzie nie
ma objawów klinicznych przy obecnoœci histologicznych wyk-
³adników procesu chorobowego. Otoskleroza kliniczna wys-
têpuje rzadziej, od 0,2 do 1,2% w ró¿nych opracowaniach
[Declau (i in.) 2001; De la Cruz (i in.) 1999]. Niedos³uch 
w otosklerozie pocz¹tkowo i najczêœciej ma charakter prze-
wodzeniowy, co wynika z usztywnienia elementów ucha
œrodkowego. W pewnych przypadkach obserwujemy nie-
dos³uch mieszany, którego etiologia ma zwi¹zek z uszkodze-
niem ucha wewnêtrznego – œlimaka i nerwu s³uchowego
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Streszczenie

Otoskleroza jest chorob¹ o z³o¿onej i do koñca nie poznanej jeszcze, wieloczynnikowej etiologii, która rozpoznawana jest najczêœciej w œred-
nim wieku. Otoskleroza rozpoznawana jest równie¿ u najm³odszych pacjentów stanowi¹c jedn¹ z przyczyn stwierdzanego niedos³uchu prze-
wodzeniowego czy rzadziej – mieszanego. Przez wiele lat leczenie chirurgiczne zarezerwowane by³o tylko dla osób doros³ych. Obiecuj¹ce
wyniki leczenia operacyjnego sk³oni³y chirurgów do przeprowadzenia tego typu operacji równie¿ u dzieci i m³odzie¿y. Celem naszej pracy by³a
ocena rezultatów i analiza skutecznoœci leczenia otosklerozy u dzieci i m³odzie¿y do lat 18 na podstawie danych uzyskanych podczas 36
miesiêcznego okresu obserwacji. Uzyskane bardzo dobre wyniki potwierdzaj¹ skutecznoœæ tej metody leczenia u dzieci i m³odzie¿y. S¹ one
porównywalne a nawet lepsze z wynikami uzyskanymi u pacjentów doros³ych.  Uwa¿amy, ¿e stapedotomia w tej grupie wiekowej mo¿e byæ
postêpowaniem z wyboru zw³aszcza gdy do stwierdzonej rezerwy s³uchowej do³¹czy siê komponenta odbiorcza lub uporczywe szumy uszne.
S³owa kluczowe: otoskleroza m³odzieñcza, stapedotomia.

Summary

Otosclerosis is a disease of yet unknown etiology. Treatment of otosclerosis is solely surgical. Previously, surgical treatment was restricted only
to adults, but excellent results obtained in this group of patients encouraged surgeons to perform such a technique also in children, although
still many authors recommend only assessment in those cases and no surgical treatment before puberty. The aim of the present study was to
analyze hearing results of stapedotomy in children with otosclerosis. Our material consisted of 87 children and adolescents under 18 years of
age who have been surgically treated for otosclerosis, and followed up for at least 3 years. Almost all patients underwent stapedotomy with
implantation of teflon-piston prosthesis; stapes mobilization was performed in 14 cases. Pre- and postoperative hearing assessment was based
upon measurement of the following frequencies: 500, 1000, 2000 and 4000 Hz. Postoperative air - bone  gap closure, within 10 db was
achieved in 97,7%. Postoperative hearing results, not worse than in adults, seem to support the concept of employing surgical treatment in all
children with recognized otosclerosis.
Key words: juvenile otosclerosis, stapedotomy.
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wskutek toksycznych enzymów wydzielanych podczas prze-
budowy koœci oraz mechanicznego uszkodzenia ucha wew-
nêtrznego przebudowuj¹c¹ siê tkank¹ kostn¹. Otoskleroza
rozpoznawana jest najczêœciej w œrednim wieku. Rozwój
medycyny, dostêp do nowoczesnych testów klinicznych oraz
dostêpnoœæ do lekarzy specjalistów sprawi³, ¿e choroba ta
czêœciej ni¿ kiedyœ rozpoznawana jest równie¿ u dzieci i m³o-
dzie¿y. Jak dot¹d leczenie otosklerozy jest wy³¹cznie chirur-
giczne. Doniesienia literaturowe wskazuj¹, ¿e chirurgiczne
leczenie otosklerozy u dzieci jest równie efektywne jak u do-
ros³ych [Robinson (i in.) 1983; House (i in.) 1980; De la Cruz
(i in.) 1999; Skar¿yñski (i in.) 2003; 2006 ], a pewne prace
podaj¹ nawet 100% zamkniêcie rezerwy œlimakowej w tej
grupie pacjentów [Robinson (i in.) 1983]. Celem naszej pracy
by³a ocena rezultatów i analiza skutecznoœci leczenia oto-
sklerozy u dzieci i m³odzie¿y do lat 18 na podstawie danych
uzyskanych podczas 36 miesiêcznego okresu obserwacji. 

Materia³
W latach 1998-2006 w Instytucie Fizjologii i Patologii

S³uchu w Warszawie wykonano ponad 31 tysiêcy ró¿nych
operacji uszu w tym 8127 operacji na strzemi¹czku. Spoœród
wszystkich operowanych pacjentów do badania wybrano 
87 pacjentów zoperowanych z powodu otosklerozy, których
wiek nie przekracza³ 18 roku ¿ycia a czas obserwacji po
operacji wynosi³ minimum 3 lata. Wiek pacjentów waha³ siê
od 5 do 18 roku ¿ycia a œrednia wieku 15,5 lat. 

Decyzja co do wyboru operacyjnej metody leczenia 
w ka¿dym przypadku poprzedzana by³a przedstawieniem
alternatywnych rozwi¹zañ, w tym przede wszystkim apa-
ratów s³uchowych. Kwalifikuj¹c dziecko do zabiegu brano
pod uwagê wiele czynników. Nie operowano dzieci z nawra-
caj¹cym wysiêkowym zapaleniem uszu odk³adaj¹c zabieg do
czasu ca³kowitego wyleczenia i braku objawów wysiêku
przez co najmniej pó³ roku. Wa¿n¹ kwesti¹ by³ równie¿ wiek
dziecka. Wiêkszoœæ chirurgów zajmuj¹cych siê leczeniem
otosklerozy m³odzieñczej nie zaleca operowania poni¿ej 
5 roku ¿ycia a¿ do czasu gdy dziecko bêdzie równie¿ mog³o,
choæ w ograniczonym zakresie, uczestniczyæ w procesie de-
cyzyjnym. Dzieciom m³odszym zalecano aparaty s³uchowe.
Czynnikiem, który przyspiesza³ decyzjê o operacji by³o poja-
wienie siê szumów usznych oraz obni¿anie siê krzywej kost-
nej w kolejnych badaniach. Takie objawy wskazuj¹ na za-
awansowany i szybko postêpuj¹cy proces chorobowy.
Wszystkie operacje przeprowadzone by³y z dostêpu przez
przewód s³uchowy. 

Standard oceny s³uchu obejmowa³ jako podstawowe ba-
danie audiometryczne progu s³uchu dla przewodnictwa kost-
nego i powietrznego wykonywane przed operacj¹ (co najm-
niej dwukrotnie), oraz w czasie 6 miesiêcy, 1 roku, 2 lat i 3 lat
po operacji dla czêstotliwoœci 500, 1000, 2000 i 4000 Hz.
Badania dodatkowe obejmowa³y audiometriê impedancyjn¹,
próby stroikowe oraz w uzasadnionych przypadkach tomo-
grafiê komputerow¹ przy podejrzeniu wad wrodzonych ucha
œrodkowego lub wewnêtrznego. Rezerwa œlimakowa by³a
oceniana dla czêstotliwoœci 500, 1000, 2000 i 4000 Hz. Jako
sukces operacji brano pod uwagê zamkniêcie rezerwy œlima-
kowej do 10 dB (wyniki bardzo dobre) i do 20 dB (wyniki
dobre). Najm³odsze dwie dziewczynki 5 i 6 letnie by³y ro-
dzeñstwem. Wczeœniej by³a operowana ich babcia i mama.
U obu dziewczynek decyzja o zabiegu zosta³a podjêta po

stwierdzeniu obni¿ania siê krzywej kostnej i szumów w go-
rzej s³ysz¹cym uchu.

Wyniki
Spoœród 87 dzieci z otoskleroz¹ stapedotomiê wyko-

nano u 74 pacjentów. W pozosta³ych przypadkach wykonano
mobilizacjê strzemi¹czka. Œrednia wieku operowanych dzieci
wynosi³a 15,5 lat. Wiêkszoœæ stanowi³y dziewczynki 
(69 dziewczynek, 18 ch³opców), co czêsto podkreœlane jest
przez wielu autorów [Robinson (i in.) 1983; House (i in.)
1980; De la Cruz (i in.) 1999; Skar¿yñski (i in.) 2003; 2006].
Œrednia przedoperacyjna rezerwa œlimakowa wynosi³a 
27,4 dB. 

Zamkniêcie rezerwy œlimakowej do 10 dB po operacji
uzyskano w 85 przypadkach co stanowi 97,7% i jest to trak-
towane jako wynik bardzo dobry. U pozosta³ej dwójki dzieci
uzyskano zmniejszenie rezerwy œlimakowej do 20 dB, co
traktowane jest jako wynik dobry. Œredni zysk s³uchu wyniós³
29,2 dB. W ¿adnym przypadku nie zaobserwowano pogor-
szenia s³uchu po operacji. W kilku przypadkach stwierdzono
wczesne pooperacyjne zawroty g³owy, które ustêpowa³y
maksymalnie w ci¹gu dwóch dni po operacji. W ci¹gu trzech
lat obserwacji œrednie pogorszenie progu s³yszenia wynios³o
3.8 dB czyli 1.3 dB rocznie. W 13 przypadkach przeprowa-
dzono mobilizacjê strzemi¹czka z bardzo dobrym efektem.
W 6 uszach na 74 stapedotomie stwierdzono zaawan-
sowan¹ obliteracyjn¹ postaæ otosklerozy ju¿ w tak m³odym
wieku. W dwóch z tych przypadków uzyskano pooperacyjne
zmniejszenie rezerwy œlimakowej do 20 dB (wynik dobry) 
a w pozosta³ych czterech rezerwê zamkniêto do 10 dB (wy-
nik bardzo dobry). Na istnienie zaawansowanej postaci oto-
sklerozy wskazuj¹ szumy uszne, obni¿anie siê krzywej kost-
nej, oraz mieszany charakter niedos³uchu. W dwóch przy-
padkach stwierdzono wspó³istnienie ognisk tympanosklerozy
w obrêbie b³ony bêbenkowej. Prawdopodobnie ich wystêpo-
wanie mia³o zwi¹zek z przebytym wczeœniej wysiêkowym
zapaleniem ucha œrodkowego lub by³o nastêpstwem kilku
tympanopunkcji wykonywanych wczeœniej w innych oœrod-
kach gdzie podejrzewano t³o zapalne postêpuj¹cego niedo-
s³uchu. Wspó³istnienie tympanosklerozy nie wp³ynê³o na de-
cyzjê co do przeprowadzenia stapedotomii. 

Dyskusja
Wyniki bardzo dobre (zamkniêcie rezerwy œlimakowej do

10 dB) uzyskano u 97,7% operowanych, wyniki dobre w po-
zosta³ych 2,3% pacjentów. Wyniki te œwiadcz¹ o skuteczno-
œci stapedotomii przeprowadzanej u dzieci i s¹ porówny-
walne do wyników przedstawionych wczeœniej przez innych
autorów. Po raz pierwszy wyniki leczenia otosklerozy dzie-
ciêcej przedstawi³ House [House (i in.) 1980], gdzie w grupie
14 pacjentów, u których wykonano 24 stapedektomie, u 12
uzyskano zamkniêcie rezerwy œlimakowej do 10 dB. Najlep-
sze rezultaty leczenia otosklerozy m³odzieñczej mia³ Robin-
son, który zoperowa³ 31 dzieci uzyskuj¹c zamkniêcie rezer-
wy œlimakowej u 100% z nich [Robinson (i in.) 1983]. Wyniki
uzyskane w niniejszej pracy s¹ porównywalne równie¿ do
wyników stapedotomii u osób doros³ych. Nie zanotowano
pogorszenia s³uchu typu odbiorczego u ¿adnego pacjenta.
Pogorszenie s³uchu w postaci ponownej rezerwy obserwo-
wano w przypadkach mobilizacji strzemi¹czka lecz wykona-
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ne reoperacje wykaza³y, ¿e nie zawsze by³ to efekt rozwoju
ogniska otosklerotycznego. Czêœciej by³y to zrosty ³¹czno-
tkankowe. Uwa¿amy, ¿e podobnie jak u osób doros³ych mo¿-
na spodziewaæ siê ponownego unieruchomienia strzemi¹cz-
ka, co powinny wykazaæ obserwacje 5-letnie tej samej grupy
pacjentów. 

Jedn¹ z najczêœciej spotykanych anomalii anato-
micznych podczas operacji ucha œrodkowego jest obecnoœæ
dehiscjencji czyli ubytków kana³u nerwu twarzowego, wsku-
tek czego ods³oniêty jest na pewnym odcinku pieñ nerwu
twarzowego. Czasami jest on ods³oniêty ca³kowicie, nawisa
nad okienkiem owalnym przys³aniaj¹c je czêœciowo lub
zupe³nie. Jest to sytuacja stresuj¹ca dla chirurga, utrudniaj¹-
ca zastosowanie lasera a jedn¹ z opcji mo¿e byæ odst¹pienie
od dalszego kontynuowania zabiegu. House [House (i in.)
1980] potwierdzi³ wystêpowanie anomali nerwu twarzowego
u 6 spoœród 34 operowanych pacjentów; w dwóch przypad-
kach odst¹piono od zabiegu ze wzglêdu na ryzyko uszko-
dzenia nerwu. De La Cruz [De la Cruz (i in.) 1999] stwierdzi³
obecnoœæ dehiscjencji kana³u nerwu twarzowego w 16 przy-
padkach a nieprawid³owy jego przebieg w kolejnych 11 spo-
œród 81 dzieci u których przeprowadzono stapedektomiê. 
W naszym oœrodku w 17 takich przypadkach zastosowano
specjalnie wygiêt¹ protezkê, której ³uk omija³ nawisaj¹cy
kana³ kostny nad nisz¹ okienka w 6 uszach a ods³oniêty pieñ
nerwu twarzowego w dalszych 11. W ¿adnym z tych przy-
padków nie zaobserwowano pooperacyjnego pora¿enia czy
niedow³adu nerwu twarzowego. 

W dwóch przypadkach wykonano reoperacjê. Okres od
pierwszej operacji do reoperacji wynosi³ u jednego pacjenta
1 rok a u drugiego 2,5 roku. Wskazaniem do reoperacji by³o
ponowne pojawienie siê rezerwy œlimakowej powy¿ej 15 dB.
W obu przypadkach przyczyn¹ pojawienia siê niedos³uchu
by³o zaroœniêcie otworu w przedsionku tkank¹ ³¹czn¹, która
stopniowo wypycha³a protezkê poza otwór. 

Uwagi wymaga ró¿nicowanie przewodzeniowego niedo-
s³uchu u dziecka. Ten rodzaj niedos³uchu przy zachowanej
b³onie bêbenkowej oraz braku wycieków z ucha w wywiadzie
w wieku dzieciêcym mo¿e byæ spowodowany wysiêkowym
zapaleniem ucha œrodkowego, którego rozpoznanie nie nas-
trêcza na ogó³ wiêkszych trudnoœci. Do innych chorób bêd¹-
cych przyczyn¹ takiego niedos³uchu nale¿¹ perlaki wro-
dzone, wady wrodzone oraz otoskleroza. Otosklerozê wieku
dzieciêcego nale¿y ró¿nicowaæ przede wszystkim z wadami
wrodzonymi prowadz¹cymi do unieruchomienia strzemi¹cz-
ka. Przedoperacyjne ró¿nicowanie mo¿e byæ jednak trudne
lub wrêcz niemo¿liwe. Mo¿e tu byæ pomocna tomografia
komputerowa wykonywana standardowo przy podejrzeniu
wady wrodzonej ucha œrodkowego i/lub wewnêtrznego.
Pewne dane z wywiadu mog¹ sugerowaæ przyczynê nie-
dos³uchu i pomóc w jej ró¿nicowaniu. De La Cruz [De la Cruz
(i in.) 1999] zauwa¿y³, ¿e niedos³uch w przypadku wad wro-
dzonych jest wczeœniej rozpoznawany ni¿ w otosklerozie
(œrednio 3 lata wobec 10 lat w przypadku otosklerozy), w oto-
sklerozie czêstszy jest dodatni wywiad rodzinny (53% w po-
równaniu do 10% w wadach wrodzonych), pacjenci z wada-
mi wrodzonymi strzemi¹czka maj¹ wiêksz¹ przedoperacyjn¹
rezerwê œlimakow¹ oraz wiêksze prawdopodobieñstwo
wspó³istniej¹cych anomalii m³oteczka i kowade³ka. Nie-
dos³uch w otosklerozie ma charakter postêpuj¹cy natomiast
we wrodzonym unieruchomieniu strzemi¹czka utrzymuje siê

na sta³ym poziomie. Czêœciej równie¿ choroba dotyczy obu
uszu co stwierdza siê ju¿ podczas pierwszych badañ audio-
metrycznych.

Wnioski
Przedstawione wyniki wskazuj¹ na du¿¹ skutecznoœæ

stapedotomii jako metody leczenia otosklerozy u dzieci i m³o-
dzie¿y. Wyniki s¹ porównywalne a nawet lepsze z uzyskany-
mi u pacjentów doros³ych. Stapedotomia w tej grupie wieko-
wej mo¿e byæ postêpowaniem z wyboru zw³aszcza gdy do
stwierdzonej rezerwy s³uchowej do³¹czy siê komponenta od-
biorcza lub uporczywe szumy uszne.
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