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15.10 Tympanoplastiky - Problémy 
funkční a rekonstrukční chirurgie 

středního ucha                
Ivan Hybášek 

 

Tato prezentace mapuje historii a rýsuje možnou budoucnost tympanoplastik.  

popisuje  jejích současné rozpory a limity indikací.  

(eOtorinolaryngologie, ISSN1803-280X, verze X.2016) 



22.12.2018 
2 

Pionýrské období 

Kessel a Mach : z rozsáhlých 
experimentálních studií  na 
převodním ústrojí ucha odvodili a 
Kessel prováděl: 

      - mobilizace třmínku 1875  

      - stapedektomie 1877  

      - kolumelizace 1887 (dnes 
Wullstein II. a III.) 

      - (myringoplastiky (?) jsou 
staršího   data, Banzer 1640, Toynbee 
1852) 
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Následovníci Kessela: Miot, 

Blake, Choleva, Boucheron 
 
 Odpůrci Kessela: Politzer, 

Siebmann, Denker, Bárány  

 Poslední zpráva o 
kolumelizacích: Matte 1900  

 Brühl, G. (1905): Handatlas der 
Ohreheilkunde.  Zobrazeny 
všechny typy spont. TP mimo V. 

 Fenestrace labyrintu: Passow 
1897 
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Brühl: Handatlas der 
Ohreheilkunde 1905 

Příklad spontánní myringoplastiky 
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Nástroje pro chirurgii dutiny 
bubínkové – konec 19. stol. 
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Politzerovy 
nástroje pro 
středoušní 
chir. z konce 
19. stol. 

Univerzální držátko s paracentézní jehlou 

1. Háček na cizí tělesa, 2. tenotom,  

3. zaokrouhlený nůž, 4. kyreta , 5. ostrá  

lžička, 6. prsténčitý nůž 
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Fenestrace labyrintu (foto 1957) 

Rozšířená atikotomie, resekce hlavičky kladívka a odstranění kovadlinky , 

 obnažení přístupu k boční polokruhovité chodbiče. Fenestra novoovalis.  

Následovala plastika tympanomeatálním lalokem 
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Diskuse Jana Hybáška k historii (1957) 
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   Renesance TP - příčiny 

 AB výrazně redukovala otologickou 
operativu, vznikl prostor pro nové 
operační postupy 

 Nové poznatky z  fyziologie převodního 
ústrojí (Bekésy, E. Bárány, Wawer, 
Lawrence) 

 Pokrok audiologie a mikroskopické  
techniky (Gulstrandovy dalekohledové 
brýle asi 1910, mikroskopy: Nylén  1921, 
Littmann - Zeiss – sériově vyráběný OPMI 
1  1953)  
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Otoskop Bruntonův (1867) a Kesselův (1872) 

Kesselův otoskop-mikroskop,  

na jehož konstrukci se podílel  

fyzik E. Mach: 

 

 
a – ušní zrcátko, b-b kruhové zrcadlo  

s průzorem – c, odráželo světlo, 

kondenzované čočkou  - d, nástavný 

tubus -- f s čočkou – g  a zaostřením – 

h. Obraz se pozoroval na stínítku  a   

šipky t a t´ ukazují inverzi obrazu. Pro  

studium vibrací bubínku byl přiváděn  

tón trubicí  - e. Obraz dále zvětšován  

vibračním mikroskopem, který kmital 

ve frekvenci blízké tónu a vytvářel  

efekt zdánlivě zpomaleného pohybu.  

Osvětlení slunečními paprsky bylo  

zajištěno tzv. heliostatem. 

BRUNTON 

KESSEL 
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Průkopníci renesance TP 
po r. 1951 

 Moritz, W.: Plastické operace na 
středním uchu k obnovení převodu zvuku 
do vnitřního ucha (Stuttgart 1951) 

 Wullstein, H.L. a jeho škola: klasifikace, 
monografie 

 Zöllner, F.: Funkční tuba je alfou a 
omegou tympanoplastik. Armstrong: 
renesance myringostomií. 

 Rosen, S.: Renesance mobilizací třmínku 
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Čeští průkopníci TP 

 Jan Hybášek  od r. 1953 (teorie,  
terminologie a klasifikace TP a 
sanačních op.,  spontánní TP jako 
vzor, TP u adhezívního procesu) a 
jeho škola: E. Černý, L. Faltýnek, 
V. Nejedlo, I. Hybášek aj.  

 H. Venclík 

 R. Hladký a V. Hlaváček aj. 
(otoskleróza) 

 Následovníci: F. Kotyza, K. 
Sedláček 
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V následujících grafech jsou jako příklad 

uvedeny výsledky průměrných 

sluchových zisků u nemocných, u nichž 

bylo před operací nebo v jejím  

průběhu zjištěno, že produktivní 

zánětlivé pochody vytvořily funkční 

strukturu. 

Dlouhodobé sledování pak ukázalo, že 

tyto spontánní tympanoplastiky jsou 

funkčně lepší než arteficiální a proto se 

staly vzorem pro funkčně rekonstrukční  

chirurgii  převodní nedoslýchavosti. 

Hodnocený materiál je z let 1954-1957 
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Spont. kolumelizace / ekranizace 

               Retrospektivní materiál 

Sluch před /po operaci a v pozdní kontrole 
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Spontánní TP, vzniklé po operaci. 
(Reparativní procesy dokážou někdy bez snahy operatéra vytvořit 

strukturu, která  zlepší sluch. Předoperační spontánní TP charakterizuje 

dobrý výchozí sluch, pooperačně vzniklé spíše špatný) 

dB 
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Spontánní  TP vzniklé před operací 

charakterizuje dobrý sluch již 

předoperačně a jen malé zlepšení po 

operaci s nepatrným zhoršením v 

dlouhodobém sledování. Spontánní TP 

vzniklé po operaci charakterizuje 

špatný sluch před operací, velký 

sluchový zisk po operaci a další 

zlepšení v dlouhodobém sledování. S 

pooperačně vzniklými se můžeme 

setkat u dvoudobých operací. 
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Současné období v TP 

Hledání a zkoušení 
biokompatibility, bioaktivity a 
bioinertnosti TP materiálů. 

Postupně návrat k autologní 
osikuloplastice 

Nekončící diskuse CWD:CWU 
 (otevřená versus uzavřená technika) 
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Goode, R.L.: Changing tin 
ears into gold – how far 
have we come 

 Smyslová ústrojí u jedinců mají 
jako normu rozdíly v kvalitě a 
kvantitě   

 Převodní ústrojí pracuje s 
interindividuálním rozdílem až 
15-20 dB.  

 Teoreticky je tedy co zlepšovat 
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Laserová dopplerovská TM 
(vibrometrie – měření 
imitance –  Kempe et al.) 

Metodika měření výkyvů 

umbo bubínku dokládá 

rozdíly v elasticitě a  

hmotě bubínku a kůstek 

anatomicky normálního 

středouší.  Snížení  

poddajnosti systému  

vlivem věku se podílí 

např.  na presbyakuzi. 
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Interindividuální rozdíl v  

rozkmitu umbo normálního 

převodního systému. 

Rozkmit v umbo:  

1 – přerušený řetěz kůstek 

2 – celistvý řetěz kůstek 

3 – fixace třmínku 

4 – sekretorická otitida 
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Hudde, H. et al.: Eardrum 
impedance and drum coupling 
region  

 

Vlnění v konečné fázi průchodu zvukovodem nedopadají na 

 bubínek kolmo ale tangenciálně. 
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Eiber, A: Mechanical modeling and 
dynamical investigation of middle ear 

Schéma ukazuje 

mnohotvárnost  

pohybů kmitajících 

kůstek, energetické 

ztráty dané hmotou 

a třením se mini- 

malizují. Tvarování  

hlavičky kladívka 

do šroubovnice se  

uplatňuje mj. při výky- 

vech statického tlaku. 

Přesto existuje  

akusticky efekti- 

vnější uspořádání. 
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Přenos zvuku kladívko-třmínek je 
1. se ziskem asi 5-10 dB a  
2. je ovlivněn podstatně méně  

statickým tlakem („barometrickým“) 

Tak spojení manubria 

kladívka s ploténkou 

 třmínku přináší možný  

sluchový zisk. 5-10 dB  

u normálního sluchu 

není přínosem, ale je  

přínosem např. při  

ztrátách 40 dB 
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Mills, E. et al.: Applied 
comparative physiology of the 

avian middle ear (2006) 
Kolumela divoké kachny a tereje 
atlantického  a lidská kovadlinka 

Studium kůstek některých ptáků  

(se střemhlavými lety z velkých  

výšek) ukázaly, že klouzavý pohyb 

kolumely po bubínku sice nemění  

napětí bubínku z tlakového rozdílu, 

ale umožňuje uchování nezmněně- 

né intenzity přenosu zvuku. 
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Operace na středním /zevním 
uchu: 

 
1. Sanační 

2. Rekonstrukční 



22.12.2018 
26 

Rekonstrukční chirurgie 
středního/zevního ucha 

 Funkční chirurgie: obnova 

ventilace a tympanoplastiky 

 Formální/anatomické 

rekonstrukce: zmenšování trep. 
dutin, rekonstrukce zvukovodu, 
obliterace tuby, sanační MP aj. 

 Často sdružené 

 (rekonstrukce při atrézii zvukovodu) 
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Funkční  (a rekonstrukční) 
chirurgie 

 Výkony k obnově ventilace 

 Třmínková chirurgie (a fenestrace 
lab.) 

 MP a TP  u zánětlivých a 
pozánětlivých stavů.  

 U vrozených anomálií (včetně 
atrézie zvukovodu) 

 Po úrazech (ruptury, luxace, 
fraktury) 
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Kontroverzní názory 

 V diagnostice 

 Ve volbě  přístupových cest 

 V radikalitě sanačních metod 
(CWD:CWU, RO:AAT) 

 V soudobosti nebo následnosti TP se 
sanační operací 

 V užívaných materiálech: autologní, 
homologní, heterologní, aloplastické 

 Kdy zajistit TP AB? 
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Kontroverze v diagnostice I. 

 Má význam testovat funkci tuby? 
Tuba je „alfou a omegou“ úspěšnosti TP. 
Testuje se odstupňovanými postupy jako při 
léčebném provzdušňování – od Valsalvy po 
Politzerace 

 Mají význam krycí a vložkovací 
testy bubínku a středouší?  Krycí 

vložka před operací odkryje šance na 
zlepšení sluchu a dlouhodobé přelepení 
perforace bubínku funkci tuby. 

 Dysfunkce tuby je léčitelná a  
léčba má být provedena před TP 

 



 
Kontroverze v diagnostice II. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Má význam poznání rozsahu 
pneumatizace pro prognózu 
výsledku MP a TP? Význam je v tom, že 

dobrá pneumatizace poukazuje zpravidla na 
předchozí dobrou funkci tuby.  Anatomické i 
funkční výsledky jsou podstatně lepší a 
trvalejší tam, kde je dobrá pneumatizace. 

 Má ještě význam klasický rtg?: 
Schüller dává přehledný obraz pneumatizace 
a postavení esovitého splavu, Stenwers  pak 
výši stropu nad epitympanem. 

 22.12.2018 
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Umělý bubínek a 
vatové/mulové 
vložky, užívané 

na konci 19. 
století po RO 
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Limity indikací k funkční 
chirurgii 

Nehodí se  TP při: 
  neprůchodné tubě (?) 

  trvajícím zánětu (MP)? 

  MT cholesteatomu (?) 

  nepřiměřené ztrátě sluchu? 

  nemožnosti naplnění představ   
nemocného? 
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Indikační limit u těžší 
jednostranné smíšené 

nedoslýchavosti 
 Operace jen tehdy, když nemocný 

akceptuje, že funkční výsledek bude 
subjektivně málo uspokojivý. 

 Audiometricky významné zlepšení 
(lékař je nadšen) nesouzní s 
pocitem nemocného (je zklamán) a 
obráceně 

 Takovéto operace jen jako součást 
sanačního výkonu a přání 
nemocného 
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Vyrovnání kostně vzdušného 

rozdílu bude pro nemocného 

přínosné 

Vyrovnání kostně vzdušného  

rozdílu  pro nemocného  

nepředstavuje  praktický 

sluchový zisk 

PŘÍKLADY: 
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I  tento malý zisk, docílený posunem 

kostního vedení  mj. obnovou 

okénkových funkci, je významný pro 

užití sluchadla, též pro druhostrannou 

hluchotu.  Operace není bez rizika a 

tedy jen na žádost nemocného. 

Šance na sluchový zisk je velká, ale 

pravděpodobnost vyrovnání se sluchem  

druhého ucha malá.  Lékař bude  

výsledkem nadšen, nemocný méně. 

Bude-li pooperačně sluch oboustranně  

asi na hladině 50 dB, umožní  to 

nemocnému daleko efektivněji využít  

sluchadla. 



22.12.2018 
36 

Je bilaterální ztráta 40 dB 
v kostním vedení limitem 

operace? 

 Zlepšení sluchu ze 70-80 dB i 
jen na 40-50 dB je subjektivně 
významné. 
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Limit daný diagnózou? 
Šance na trvalé zlepšení sluchu 
klesají podle diagnóz: 

 Klinická (nelabyrintizovaná) forma 
otosklerózy 

 Myringoplastiky 

 Klasické epitympanální záněty 

 Adhezívní proces a tympanoskleróza 

 Atypické – MT a MET cholesteatomy 

 Myrinx acreta (atelectasis cavi 
tymp.) 
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Teoreticky z hlediska 
rezonance trep. dutiny a 

středouší by neměl být rozdíl 
mezi sluchovým ziskem CWD 
a CWU, a prakticky skutečně 

není 
Z tohoto pohledu se nemusíme nutit do 

CWU, když je zřejmé vysoké riziko 
recidivy cholesteatomu. CWU si 

vyžaduje revizní operace, které mají 
obecně známá rizika. 
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Dawes: Myringostapediopexy… 
2003 (pozdní hodnocení) 

Kostněvzdušný rozdíl v 
průměru dBHL: 

 U spont. kol. 17,7 dB u 80 % oper. 

 U CWU + kol. 18,3 dB u 84 % oper. 

 U CWD + kol. 19,0 dB u 60 % oper. 
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Autologní versus 
aloplastické materiály 

(Hildmann et al., 2006) 
 

1. Dlouhodobé výsledky aloplastik 
jsou skromné 

2. Chrupavka jako náhrada kůstky 
dává dočasné výsledky 

3. Autologní  kost má nejtrvalejší  
výsledky 
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Problémy náhrady 
sluchových kůstek 

Problém resorbce a rejekce 

Problém naplnění 
požadavku na souběh  

   -biointegrace (akceptability a  

aktivity spojení s okolními tkáněmi) 
-a bioinertnosti (odolnost proti 
resorpci a srůstům na nežádoucích 
místech) 
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U protéz je podstatnější 
jejich tkáňová tolerance 
než akustické vlastnosti. 
Úspěch osikuloplastiky 

 -  nezávisí na akustických 
vlastnostech protéz. Rozdíly jsou 
mezi nimi do 3 dB. 

 -  závisí ale na biointegraci, 
protože cílem je trvalý výsledek.  
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Informovaný souhlas 
pacienta/rodičů by měl být 
celostátně jednotný a tak 
právně nespochybnitelný 

 

JEHO OBSAHEM MUSÍ BÝT: 
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 Cíle operace: - sanace  

                        - obnova funkce 
 Konkrétní šance na trvalost 

výsledků – sanačních / funkčních 

 Jaké budou použity materiály? 

 Jaký je postup vlastní operace, zda 
bude, jedno nebo vícedobá? 

 Jaká jsou rizika operace: n.7, 
zhoršení sluchu, závraťové stavy, 
poruchy chuti aj? 

 Jaká bude: 

  pooperační péče, dlouhodobá nebo 
trvalá ? 

 ochrana a pracovní / školní 
neschopnost, řízení auta? 
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