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STRESZCZENIE 

 

Wśród najczęstszych przyczyn uszkodzenia aparatu przewodzącego dźwięk 

wymienia się: przewlekłe zapalenie ucha środkowego, urazy kości skroniowej, 

tympanosklerozę, różnego rodzaju usztywnienia kosteczek słuchowych, wady wrodzone 

ucha środkowego oraz schorzenia genetyczne. 

  Zasadniczym celem osykuloplastyki jest przywrócenie prawidłowego działania 

ucha środkowego czyli efektywnego przewodzenia bodźca akustycznego do okienka 

owalnego.   

Pomocnym badaniem do oceny i różnicowania zaburzeń, skutkujących 

niedosłuchem przewodzeniowym, jest laserowy wibrometr Dopplerowski. Metoda  

ta umożliwia także wiarygodne porównaniu wielu odmiennych technik odtwarzających 

łańcuch kosteczek słuchowych.  

Celem pracy była doświadczalna ocena skuteczności różnych typów 

rekonstrukcji łańcucha kosteczek słuchowych z uszkodzonym kowadełkiem. Ocenie 

poddano odtworzenie ubytku odnogi długiej kowadełka za pomocą cementu 

jonomerycznego, rekonstrukcja ubytku kowadełka protezą typu PORP o różnych 

długościach oraz osykuloplastyka za pomocą techniki interpozycji kowadełka. Badania 

przeprowadzone były na świeżych preparatach ludzkich kości skroniowych, za pomocą 



 

2 
 

Laserowego Wibrometru Dopplerowskiego. Pomiary wykonano na 8 kościach 

skroniowych, 3 kobiet i 5 mężczyzn w wieku 28-72 lat. W 8 preparatach kości 

skroniowej, po wykonaniu pomiaru w nienaruszonym łańcuchu kosteczek słuchowych, 

rozdzielano staw kowadełkowo-strzemiączkowy za pomocą haczyka pod kątem 90 

stopni i skracano odnogę długą kowadełka przy użyciu gilotynki do kosteczek. Ubytek 

odnogi długiej kowadełka odbudowano cementem jonomerycznym. 

Rekonstrukcję łańcucha kosteczek za pomocą techniki interpozycji kowadełka 

stosowano po usunięciu kowadełka w 8 preparatach kości skroniowych. Frezą 

formowano bloczek z trzonu kowadełka, z rowkiem pod rękojeść młoteczka  

i zagłębieniem dla głowy młoteczka. Odtworzenie łańcucha kosteczek protezą typu 

PORP wykonywano w 5 preparatach kości skroniowych po usunięciu kowadełka. 

Stosowano protezy komercyjne PORP o długości optymalnej oraz o 0,5 mm dłuższe  

i 0,5 mm krótszej od optymalnej. Uzyskane wyniki badań poddano analizie statystycznej. 

Stwierdzono, że rekonstrukcja ubytku kowadełka protezą PORP (błona-strzemiączko)  

nie doprowadziła do odtworzenia amplitudy i prędkości drgań strzemiączka do wartości 

nieuszkodzonego łańcucha kosteczek. Obserwowano również, że implanty o długości 

optymalnej najskuteczniej poprawiały drgania strzemiączka, protezy najkrótsze dawały 

najgorsze rezultaty. Z kolei duże napięcie między błoną a strzemiączkiem powodowało 

nieznacznie mniejszą amplitudę drgań w częstotliwościach niskich niż napięcie średnie  

i małe. Efekty zastosowania cementu jonomerycznego do rekonstrukcji ubytku odnogi 

długiej kowadełka były porównywalne z nienaruszonym łańcuchem kosteczek. 

Wyniki osykuloplastyki za pomocą interpozycji kowadełka oraz przy użyciu protez typu 

PORP były porównywalne. 

Pewnym ograniczeniem tego badania doświadczalnego było  zastosowanie 

wszystkich metod rekonstrukcyjnych niezależnie od zmienności anatomicznych.  

W praktyce klinicznej o wyborze techniki operacyjnej decyduje min. położenie 

młoteczka względem strzemiączka. W modelu eksperymentalnym zastosowano 

zarówno interpozycję kowadełka jak i protezy typ PORP.  Wyniki rekonstrukcji łańcucha 

kosteczek słuchowych w doświadczeniach eksperymentalnych są również niezależne od 

bliznowacenia, ziarninowania, zapalenia, nieprzewidywalnego procesu gojenia czy 

zmiany położenia protezy w wyniku narastającej tkanki łącznej. Badania na preparatach 

ludzkich kości skroniowych skupiają się zatem bardziej na właściwościach samej 

protezy, pozwalają sprecyzować pożądane cechy implantu międzykosteczkowego, 
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określić optymalny kąt jego nachylenia, oszacować wpływ na przewodzenie dźwięku 

masy, długości czy materiału tworzącego protezę. Wyniki te jednak nie pozwalają 

przewidzieć długotrwałych efektów słuchowych.  

Efekty badań doświadczalnych umożliwiają ocenę wpływu pojedynczych 

czynników rekonstrukcji kosteczek. Wprowadzenie badań LDV śródoperacyjnych 

umożliwia kontrolę prawidłowej rekonstrukcji podczas operacji, jednak nadal wynik 

ostateczny osykuloplastyki determinowany jest przez indywidualne warunki patologii 

ucha środkowego, gojenie w zakresie jamy bębenkowej i przewodu słuchowego 

zewnętrznego oraz funkcję trąbki słuchowej.  
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