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IMPORTANŢA AUTOGREFELOR ÎN RECONSTRUCŢIA
LANŢULUI OSICULAR ÎN OTITA MEDIE SUPURATĂ CRONICĂ
A. Vlase, V. Costinescu, T.Ghindaru
Disciplina ORL, Facultatea De Medicina,
Universitatea de Medicina şi Farmacie “Gr.T.Popa ” Iaşi
THE IMPORTANCE OF AUTOGRAFTS IN THE RECONSTRUCTIONS OF OSSICULAR
CHAIN IN CHRONIC SUPPURATIVE OTITIS MEDIA (ABSTRACT): Improvement of hearing in
ossiculoplasty depends on the efficiency of the methods to reestablish the ossicular continuity and the
connection with the tympanic membrane. While various prosthesis have been used to bridge the ossicular
defect, we have used autogenous bone (incus remnant and cortical bone) and autogenous cartilage ( tragal
and concal) for the reconstruction of ossicular continuity. The study was performed on a lot of 86 patients
suffering of chronic suppurative otitis media, with good cochlear reserve and good eustachian tube
function, admitted in the C.F. Hospital in Iasi during a period of four years. Patiens with atico-antral
disease and cholesteatoma were excluded from the study and all these procedures were intact canal wall
procedures. The operations were done in local or general anesthesia by post-aural or endaural route. After
raising the tympanomeatal flap, it was insured that there was no other disease in the middle ear. The
status of the ossicular chain was assessed. Mastoid antrum was opened in most cases to look for any
disease there. The patency of the aditus was also checked. Ossicular reconstructive procedure was
planned according to the status of the ossicular chain. Temporalis fascia or tragal perichondrum was used
to close the perforation. In this stady, we have included only the cases where autogenous cartilage (tragal
or choncal) or autogenous bone (incus remnant or cortical bone) was used between1) malleus & head of
stapes (malleus-stapes assembly), 2) beetwin malleus & footplate (malleus footplate assembly), 3) stapes
head & newly constructed tympanic membrane(short collumela), 4) footplate & newly constructed
tympanic membrane (long collumela). Hearing results at 18 months follow up have been fairly good, for
example 84% patients had closures of air bone gap within 20 dB and 16% had closure of air bone gap
within 10 dB. The study has revealed fairy good hearing results in patients implanted with autogenous
cartilage and bone autografts. The functional results were better when using bone grafts in favour of
cartilage, these are easily available and cost effective, moreover, they are stable, easily accepted by the
body and never extruded out.
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INTRODUCERE
Reconstrucţia lanţului osicular este o provocare ce se aşteaptă să dea ca rezultate
îmbunătăţirea funcţiei auditive. Mulţi factori afectează rezultatele osiculoplastiei.
Disfuncţia trompei lui Eustache, leziunile fibroadezive şi starea lanţului osicular sunt
doar câţiva factori intrinseci, în timp ce factorii extrinseci sunt tehnica chirurgicală şi
alcătuirea şi compoziţia protezei folosite.
Luînd în considerare diferitele defecte de continuitate ale lanţului osicular
asociate cu otita medie supurată cronică, următoarele anomalii sunt importante:
- afectarea articulaţiei incudostapediale;
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liza sau absenţa nicovalei;
liza sau absenţa suprastructurii scăriţei;
liza sau absenţa ciocanului;
combinaţii ale celor de mai sus.

MATERIAL SI METODĂ
În funcţie de leziunea existentă se aleg tehnica chirurgicală şi materialul de
protezare pentru a avea rezultate funcţionale auditive postoperatorii optime.
Autogrefele, homogrefele şi protezele sintetice au fost folosite de-a lungul
timpului pentru a suplini defectul osicular. Pennington [1] a prezentat prima mare
propunere pentru utilizarea de materiale de autogrefă lanţul osicular. Remodelarea
elementelor osiculare şi realizarea unor noi suprafeţe articulare au fost continuate de
chirurgii care au încercat să obţină o mai bună stabilitate a lanţului osicular nou format
şi o mai bună eficienţă acustică. Hough 1977 [2].
Deşi nu există nici o diferenţă semnificativă între autogrefe şi homogrefe
osiculare transplantabile în ceea ce priveşte rezultatele, posibilitatea transmiterii bolilor
infecţioase în cazul utilizării homogrefelor a făcut ca acestea să nu mai fie utilizate,
locul lor fiind luat de proteze sintetice. Materiale sintetice diferite precum plasticul,
ceramica, titanul, hidroxiapatita au fost utilizate. De multe ori, în folosirea unora dintre
aceste materiale au apărut complicaţii precum necroză osiculară, respingerea corpului
străin, precum şi costuri crescute ale materialelor sintetice [3].
Simplitatea utilizării autogrefelor în reconstrucţia lanţului osicular a continuat să
menţină atenţia otologilor de-a lungul anilor. Aceste autogrefe pot fi folosite din cartilaj
tragal, concal sau ciocan, nicovală sau corticală temporală autogenă remodelată.
Uşurinţa preparării, excelenta biocompatibilitate, costurile scăzute şi rezultatele
funcţionale auditive sunt marile avantaje ale acestor tipuri de proteze.
S-au efectuat 86 de osiculoplastii de-a lungul a 4 ani la spitalul Universitar C.
F. Iasi. Au fost selectaţi pacienţii cu otite supurate cronice simple, cu o rezervă cohleară
şi o bună funcţie a trompei lui Eustache. Pacienţii cu otite supurate cronice propriu-zise
şi cu colesteatom au fost excluşi din acest studiu. Toate intervenţiile au fost făcute prin
tehnică închisă cu păstrarea peretelui posterior al conductului auditiv extern.
REZULTATE
Aspectele operatorii de prelevare şi remodelare a materialului autolog sunt
prezentate în Fig. 1-3.
Operaţia a fost realizată cu anestezie locală sau generală, pe cale retro sau
endaurală (Fig. 4). După ridicarea lamboului timpanomeatal, ne-am asigurat de fiecare
dată că nu sunt identificate şi alte afecţiuni ale urechii medii. Starea lanţului osicular a
fost evaluată, antrul mastoidian a fost deschis în majoritatea cazurilor, pentru a vedea
dacă nu se ascunde o leziune la acest nivel. Permeabilitatea aditusului a fost de
asemenea verificată, procedura de reconstrucţie a lanţului osicular a fost planificată în
funcţie de integritatea acestuia. Fascia temporală sau pericondrul tragal au fost folosite
pentru închiderea perforaţiei (Fig. 5).
În acest studiu, am inclus doar cazurile cu autogrefă de cartilaj (tragal sau
concal) sau autogrefe osoase : nicovală (Fig. 1-3) sau osul cortical care au fost interpuse
între : 1. ciocan şi capul scăriţei (ansamblul ciocan-cap scăriţă), 2. ciocan şi platina
scăriţei (ansamblul ciocan-platină scăriţă), 3. capul scăriţei şi membrana timpanică nou
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construită (columelă scurtă), 4. platina scăriţei şi membrana timpanică nou construită
(columelă lungă).

Fig.1 Prelevarea nicovalei

Fig. 3 Remodelarea nicovalei timpul 2

Fig.2 Remodelarea nicovalei timpul 1

Fig.4 Introducerea nicovalei in casa
timpanului

Fig. 5 Repoziţionarea lamboului timpanal

Distribuţia pacienţilor în funcţie de tipul de reconstrucţie este detaliată în tabelul
1.
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Tabel 1.
Distribuţia cazurilor în funcţie de tipul de reconstrucţie
Tipul de reconstrucţie
Nr. de pacienţi
ansamblul ciocan-cap scăriţă
28
ansamblul ciocan-platină scăriţă
18
columelă scurtă
24
columelă lungă
16

La toţi pacienţii osiculoplastia a fost realizată cu cartilaj sau os autolog, după
cum se poate observa în tabelul 2.
Tabel 2.
Distribuţia cazurilor în funcţie de tipul autogrefei
Material folosit
Nr. de pacienţi
Cartilaj tragal sau concal
23
Nicovală remodelată
36
Corticală temporală remodelată
27

Reconstrucţia membranei timpanice, unde a fost necesară, s-a realizat cu
pericondrul tragal sau fascie temporală (Fig. 5).
Toţi pacienţii au fost supuşi la o audiogramă înainte de operaţie şi post operator
la 6, 12 şi 18 luni. Au fost comparate frecvenţele de 500, 1000 şi 2000 de herţi între
rezultatele pre şi post operatorii. Câştigul auditiv care reiese din rezultatele auditive este
bazat pe comparaţia mediei pre şi post operatorii a celor trei frecvenţe conversaţionale
amintite mai sus. În acest studiu, am inclus pacienţi care au fost urmăriţi şi testaţi
auditiv cel puţin 2 ani post operator.
În studiul nostru am observat că 91% din pacienţi prezentau un Rine audiometric
preoperator de mai mult de 30 dB. Rine-ul audiometric a fost obţinut scăzînd din curba
de conducere aeriană, curba de conducere osoasă.
Rezultatele operaţiilor au fost evaluate în funcţie de câştigul auditiv obţinut şi au
variat în funcţie de tipul de reconstrucţie (Tabel 3).
În cazul folosirii interpoziţiei nicovalei între ciocan şi capul scăriţei s-a obţinut
în 87 % din cazuri un câştig audiometric de peste 20 de dB şi în 13% din pacienţi un
câştig audiometric de peste 10 db. Rezultatele pentru ansamblul ciocan-platină scăriţă şi
pentru columelă scurtă au fost comparabile.
Tabel 3.
Rezultate în funcţie de tipul de reconstrucţie
Câştig audiometric > 10 dB Câştig audiometric > 20 dB
Reconstrucţie
Ansamblul ciocan-cap scăriţă
Ansamblul ciocan-platină scăriţă
Columelă scurtă
Columelă lungă

Nr. pacienţi

Procentaj

Nr. pacienţi

Procentaj

4
3
5
6

13%
16%
42%
35%

24
15
19
10

87%
84%
79%
65%

Când au fost evaluate rezultatele în funcţie de materialul de grefă folosit, s-a
descoperit un câştig audiometric postoperator a fost comparabil la pacienţii la care s-a
folosit nicovala sau corticala temporală. Rezultatele auditive au fost mai bune la
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pacienţii la care s-a folosit o autogrefă osoasă faţă de cei la care s-a utilizat autogrefă
cartilaginoasă (Tabel 4).
Tabel 4.
Rezultate în funcţie de tipul autogrefei
Câştig audiometric > 10 dB Câştig audiometric > 20 dB
Tipul autogrefei
Nicovală remodelată
Os cortical temporal
Cartilaj

Nr. pacienţi

Procentaj

Nr. pacienţi

Procentaj

6
5
7

16%
41%
28%

30
22
16

84%
82%
72%

DISCUŢII
Autogrefa de nicovală a fost folosită pentru reconstrucţia osiculară de Hall şi
Rytzner [4], iar osul cortical de către Hough [5] şi Zollner [6]. Deşi s-a dovedit că
rezultatele pe termen lung sunt slabe datorită atrofiei, Mills [7] şi Bauer [8] au raportat o
experienţă favorabilă şi o stabilitate histologică.
Guildford [9] a recomandat folosirea protezelor de os autolog (temporală
corticală, nicovală şi ciocan) atîta timp cît ansamblul format este stabil în urechea
medie. Ei au oferit o bună menţinere a rezultatelor auditive şi nu au fost asociate
niciodată cu respingerea.
Austin [10], Fisch [11] şi Pennington [12] au raportat o bună stabilitate şi
rezultate auditive bune prin folosirea autogrefelor de-a lungul timpului, urmărind
cazurile timp de doi, trei, până la zece ani.
Luetje et al [13] au folosit pericondru ataşat la cartilajul tragal pentru
reconstrucţie şi au descoperit că este mai sigur, de încredere şi poate fi folosit în
chirurgia primară a otitelor cronice. Rezultatele auditive raportate de ei au fost că 79%
dintre pacienţi au arătat un câştig audiometric de 20 de dB şi la 21% din pacienţi de
10dB.
Black [14] a comparat rezultatele interpoziţiei dintre ciocan şi capul scăriţei cu
ciocan şi platina scăriţei şi a obţinut un câştig audiometric de 20 de dB la 86% din
pacienţi la prima situaţie şi 14% din pacienţi în a doua situaţie.
McGee şi Hough [15] au raportat rezultate excelente cu un Rine audiometric
postoperator până în 10 dB folosind ca material autolog elemente ale lanţului osicular
(nicovală, ciocan). Conform celor raportate de ei, tipul leziunii osiculare influenţează
succesul operaţiei. Prezenţa suprastructurii scăriţei are rezultzate funcţionale cu un
câştig audiometric de peste 20 de dB în 85% din cazuri; în absenţa suprastructurii
scăriţei se obţine un câştig de 20 de dB în doar 73% din cazuri.
Bauer [8] a analizat în cei 34 de ani de experienţă folosirea autogrefelor de
nicovală şi os cortical prin care a format o columelă între capul scăriţei şi membrana
timpanică. În studiul său 85% din pacienţi au prezentat un câştig de peste 20 de dB şi
15% din pacienţi un câştig de 10 dB la care membrana timpanică era integră.[16,17].
Kartush [18] a descoperit că rezultatele obţinute în folosirea autogrefelor
realizate din modelarea nicovalei şi a osului cortical sunt comparabile. A observat, de
asemenea, că autogrefele obţinute din material osos realizează o transmitere mai bună
decât cele din cartilaj, avînd ca rezultat un câştig auditiv mai bun.[19,20].
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CONCLUZII
În studiul nostru rezultatele generale au arătat un câştig audiometric de peste 20
de dB în 84% din cazuri şi un câştig audiometric de 10 dB în 37% din cazuri.
Am analizat rezultatele noastre în funcţie de tipul de reconstrucţie şi am
descoperit că autogrefa interpusă între ciocan şi capul scăriţei a dat rezultatele cele mai
bune, 87% din pacienţi au avut un câştig audiometric de peste 20 de dB, urmat de
interpoziţia autogrefei între ciocan şi platina scăriţei şi de cei cu columelă scurtă, adică
84%, respectiv 79% cu câştig auditiv de peste 20 de dB.
Rezultate funcţionale mai bune au fost obţinute în cazul utilizării nicovalei sau a
osului cortical remodalat faţă de utilizarea numai a cartilajului tragal sau concal.
Într-o epocă în care o mare varietate de materiale protetice sunt folosite pentru a
reconstrui şi înlocui lanţul osicular, autogrefele joacă încă un rol important prezentînd
următoarele avantaje: uşor disponibile, mult mai accesibile din punct de vedere al
costurilor decât protezele sintetice , stabile şi uşor acceptate de organism fiind bine
tolerate în urechea medie şi nu în ultimul rând cu rezultate funcţionale marcabile.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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