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THE POSTERIOR TYMPANOTOMY IN THE FUNCTIONAL SURGERY OF THE MIDDLE 
EAR (ABSTRACT): This work is meant to study the importance of the posterior tympanotomy in the 
functional surgery of the chronic suppurative processes of the middle ear, in order to accomplish the 
osiculoplasties and tympanoplasties. This procedure represents an antroaditoaticotomy with keeping the 
meatal posterior wall, associated with the tympanoplasty with homograft (fascia of the temporal muscle) 
called by some authors mastoidectomy tympanoplasty. The particularity of this technique is that it 
realizes a communication (excavation) limited in the uppers side by the incudis pit, in the middle by the 
pyramid segment of the facial muscle and laterally by the bone ring crossed by the corda tympani nerve 
between the mastoid and the middle ear. The advantages of this technique are the existence of a good 
surgical field and the access to the posterior part of the cavotympan, as well as realizing an optimal 
functional relation between the volume of the middle ear and the mastoid’s cavity.  The association of the 
anterior tympanotomy and tympanoplasty at the same surgical time allows: Rebuilding the integrity of the 
ossicular chain and the tympanic membrane; The control of the retraction pockets and tympanic 
perforations; The ablation of the evolving inflammatory or cholesteatoma lesions in the middle ear 
assuring also an efficient draining and avoiding the post operation complications; Last but not least, the 
functional gain of the audition, which would not have been possible by realizing a void cavity through an 
open technique. I have realized a clinical comparative study on a lot of 446 patients with oto-mastoid 
suppurative processes following the guidelines of the functional surgical treatment and evaluating the post 
operation results through which I focused on the following aspects: The control of the pathological 
processes (granulation tissue, osteitis, cholesteatoma); The functional gain of the audition according to the 
existing lesions, technique applied and the material used for the graft.  
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INTRODUCERE 
Timpanotomia posterioară în chirurgia funcţională a proceselor supurative 

cronice ale urechii medii, în vederea realizării osiculoplastiilolor şi timpanoplastiilor 
reprezintă o antroaditoaticotomie cu păstrarea peretelui meatal posterior, asociată cu 
timpanoplastie cu homogrefă (fascia muşchiului temporal) . Particularitatea acestei 
tehnici este realizarea unei comunicări (escavaţii) delimitate superior de fosa incudis, 
medial de segmentul piramidal al facialului şi lateral de inelul osos traversat de nervul 
coarda tympani între mastoidă şi urechea medie. 

Avantajele acestei tehnici sunt oferirea unui câmp chirurgical bun şi accesul 
către porţiunea posterioară a cavotimpanului precum şi realizarea unui raport optim 
funcţional între volumul urechii medii şi cavitatea mastoidiană [1].   
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Asocierea timpanotomiei anterioare şi timpanoplastiei în acelaşi timp operator 
permite: refacerea integrităţii lanţului osicular şi a membranei timpanale, controlul 
pungilor de retracţie şi al perforaţiilor timpanale, ablaţia leziunilor inflamatorii sau 
colesteatomatoase evolutive din urechea medie asigurând şi un drenaj eficient cu 
evitarea complicaţiilor postoperatorii şi nu în ultimul rând câştigul funcţional al audiţiei 
ceea ce nu ar fi fost posibil prin realizarea unei cavităţi de evidare printr-o tehnică 
deschisă [2]. 

 
MATERIAL ŞI METODA  
Am realizat un studiu studiu retrospectiv si comparativ pe 507 osiculoplastii 

realizate în perioada ianuarie 1995 – martie 2005 pe un eşantion de 446 pacienţi 
purtători de maladii otologice cronice. Au fost urmărite indicaţiile tratamentului 
chirurgical funcţional cu evaluarea rezultatelor postoperatorii prin care am avut în 
vedere în principal controlul proceselor patologice (ţesut de granulaţie, osteită, 
colesteatom) şi câştigul funcţional al audiţiei în funcţie de leziunile existente, tehnica 
aplicată şi materialul de grefare folosit. Uneori a fost necesară o nouă intervenţie de 
osiculoplastie ceea ce explică decalajul dintre numărul pacienţilor si cel al intervenţiilor. 
Acest lucru a fost realizat de 60 de ori, intervenţie necesară fie datorată deplasării 
protezei, fie recidivei colesteatomului, sau fixării protezei fie a grefei de timpan în ţesut 
cicatricial cu implicaţii asupra funcţiei auditive. Un caz a trebuit să fie efectuat în 3 
timpi, cu o intervenţie osiculară de fiecare dată, pentru obţinerea unui auz socialmente 
funcţional. Intervenţiile au fost realizate în serviciul ORL al Spitalului Edouard Herriot 
din Lyon. 

Toţi pacienţii au beneficiat de o analiză audiometrică înainte şi după 
intervenţia chirurgicală. Am reţinut pentru acest studiu o audiogramă post-operatorie la 
6 luni şi o audiogramă pe termen mediu, realizată la 2 ani. Audiţia a fost studiată pe 
frecvenţele: 250, 500, 1000, 2000, 4000 şi 8000 Hertz [3]. Curbele în conducerea 
osoasă şi în conducerea aeriană sunt relevate cu variaţii de intensitate de 5 dB pentru a 
determina pragurile fiecăreia. Valorile maxime şi minime ale conducerii osoase şi 
aeriene au fost reţinute şi notate grafic cu linie punctată. 

Audiogramele medii pre- şi post-operatorii au fost stabilite (împărţind suma 
valorilor obţinute la numărul de pacienţi pentru fiecare frecvenţă in parte). Rinne-ul 
audiometric mediu preoperator, pentru fiecare frecvenţă (fără cea de 8000 Hertz), a fost 
calculat scăzând din curba de conducere aeriană curba de conducere osoasă. Acelaşi 
algoritm a fost realizat şi pentru audiogramele medii post-operatorii, calculându-se în 
acelaşi mod Rinne-ul audiometric mediu pentru fiecare frecvenţă menţionată mai sus 
(exceptând frecvenţa de 8000 Hertz). În sfârşit, plecând de la aceste rezultate, un Rinne 
audiometric mediu total a fost calculat divizând la 5 cumulul Rinne-urilor obţinute 
pentru cele 5 frecvenţe studiate, atât în pre cât şi în post-operator. Diferenţa de Rinne 
audiometric pre- şi post-operator ne-a indicat câştigul mediu auditiv, cel care 
corespunde beneficiului chirurgical.   

La final, am determinat numărul şi procentul pacienţilor care au obţinut în 
post-chirurgical un Rinne audiometric mediu mai mic de 20 dB, cuprins între 21 şi 30 
dB şi mai mare de 30 dB. Pentru un Rinne mai mic de 20 dB, rezultatul este considerat 
foarte bun şi pacientul este clasat în grupa I.  Între 21 şi 30 dB, pacientul este clasat în 
grupa II şi rezultatul este considerat ca fiind mediu. Din contră, pentru rezultatele mai 
mari de 30 dB s-a constituit grupa III, iar rezultatul a fost considerat un eşec.  
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Statisticile au fost realizate cu programul de prelucrare statistică a datelor 
„SPSS for Windows”, folosind testul Chi-Pătrat şi testul t – Student. 

Diagnosticul leziunilor lanţului osicular 
Examenul clinic este evident un moment foarte important pentru diagnosticul 

pre-operator al unei leziuni osiculare. Într-adevăr, dacă nu întotdeauna permite să se 
precizeze tipul şi locul acestei leziuni, el permite adesea să se precizeze diagnosticul 
etiologic al atingerii cohleare. De fapt, în toate cazurile, este o explorare pre-operatorie 
care singură va permite să se realizeze un bilanţ precis al leziunilor osiculare. Examenul 
trebuie să fie realizat în mod necesar cu ajutorul unui microscop binocular. Audiometria 
autentifică hipoacuzia.  

Cele mai frecvente semne de apel sunt hipoacuzia şi otoreea, însoţite de vertije 
şi acufene. Starea perforaţiei ne va permite să apreciem dacă există o otită cronică 
simplă sau otita cronică propriu-zisă cu prezenţă de colesteatom.În cazul unui timpan 
cicatricial închis, examenul acumetric şi adesea cel audiometric este cel care permite să 
se afirme existenţa unei leziuni a lanţului osicular, relevând o surditate de transmise 
pură sau non-pură [4]. 

Bilanţul radiologic 
Computertomografia reprezintă explorarea imagistică cea mai importantă în 

aprecierea leziunilor distructive de la nivelul stâncii temporalului, în ceea ce priveşte 
sediul,formaţiunile anatomice interesate, mărimea colesteatomului, leziuni polipoide 
asociate (Fig.1). În prezent sunt operaţionale computertomografe specializate pentru 
explorarea imagistică a stâncii temporalului, ce realizează secţiuni la distanţa de 
0,5mm, cu preluarea pe calculator a imaginii[5]. 

 
REZULTATE 
Vârsta medie a pacienţilor a fost de 35 ani (4 - 89 ani), cu o preponderenţă a 

cazurilor în grupele de vârstă 31-40 ani şi 41-50 ani (Fig. 2). Rata de urmărire a 
cazurilor a fost între 12 şi 64 luni, cu o medie de 27 luni. Indicatorul referitor la 
distribuţia pe sexe este de 215 femei şi 231 bărbaţi. Urechea dreaptă a fost operată în 
259 cazuri, urechea stângă în 248 cazuri. Patologia din studiu a fost în 360 cazuri otită 
cronică colesteatomatoasă şi în 147 cazuri otită cronică simplă. 

Principalele tipuri de abord au fost: tehnica Rosen, timpanoplastia în tehnica 
închisă şi timpanoplastia în tehnica deschisă. 

Modul de abord Rosen se realizează printr-o incizie în conduct şi înălţarea 
planului timpanic, sub anestezie locală. Operatorul  verifică direct, la sfârşitul 
intervenţiei, îmbunătăţirea auditivă adusă prin osiculoplastie.  

Timpanoplastie în tehnica închisă (Fig. 3) se efectuează printr-o incizie retro-
auriculară, la 10-15 mm de şanţul retro-auricular, postero-superior în marea majoritate a 
cazurilor. Prelevarea grefonului se realizează fie din aponevroza temporala sau din 
pericondrul tragal sau pericondrul de la nivelul concăi. De la acest nivel se prelevă şi 
cartilaj care poate intra în structura planului timpanic sau poate să servească la 
osiculoplastie [6]. Se realizează decolarea tegumentului până la marginea posterioară a 
mastoidei, în ţesutul celular subcutanat (în afara periostului), descoperind toată faţa 
externă a mastoidei şi a inserţiilor musculare de pe toată faţa ei rugoasă. Se secţionează 
periostul la marginea posterioară a mastoidei şi a muşchilor ce se inseră pe partea 
rugoasă a ei, cu decolarea acestui bloc musculo-periostal.  
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Conductul auditiv extern este deschis în formă de „U” la joncţiunea pielii fine 
cu pielea îngroşată. Lamboul timpano-meatal este decolat şi annulus-ul (ligamentul lui 
Gerlach) eliberat din sulcus-ul timpanic la nivelul cadranului postero-inferior.  
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Fig. 2 Distribuţia pe grupe de vârstă a osiculoplastiilor realizate  

Fig. 1. Colesteatom – explorare CT 
A. Colesteatom atical - CT axială cu secţiune prin vestibul. Opacitate aticală 

externă(steluţă albă) care distruge peretele atical(săgeţile negre) înglobând nicovala(asterix). B. 
Colesteatom atical-CT axială cu secţiune prin scăriţă.1.Ciocan.2.Opacitate aticală externă ce 

distruge lunga apofiză a nicovalei.3.Eroziunea peretelui atical.4.Scăriţă. 

A B 
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Proeminenţele (spina lui Henle, spina timpanică antero-superioară) sunt repere 
anatomice ce ne orientează asupra locului unde se incepe frezarea [7]. Apoi se 
realizează o mastoidectomie. Se examinează celulele mastoidiene patologice. Cel mai 
adesea, chirurgul înclină să realizeze o mastoaticotomie, deoarece leziunile inflamatorii 
nu cruţă adesea atica. Faza iniţială a mastoidectomiei este antrotomia. Aceasta este 
realizată în regiunea de deasupra şi retro meatică, situată chiar în spatele spinei Henle.  

 
 

Fig. 3 Timpanoplastie în tehnica închisă – aspecte intraoperatorii 
A. Mastoidectomie partea stângă: Antrum mastoidian (AM), Corticala mastoidiană (CM), 

Vârful mastoidei (VM), Canalul muşchiului digastric (CD), Relieful sinusului sigmoid 
(RSS); 

B. Mastoidectomie + Antrotomie:Ligament suspensor al scăriţei (LS), Scăriţa (S nu E), Dura 
mater a fosei cerebrale medii (DM-FCM), Canalul semicircular lateral (CL), Celule 
mastoidiene inter-sinuso-faciale (CISF), Dura mater a fosei cerebrale posterioare (DM-FCP), 
Sinus sigmoid (SS); 

C. Mastoidectomie + Antrotomie + Timpanotomie posterioară Aceeaşi legendă ca la figura 
precedentă + Nerv facial – porţiunea mastoidiană (NF), Manşonul ciocanului (mc), Braţul 
descendent al scărţei (bds), Articulaţia incudo-stapediană (AIS); 

D. Timpanotomie posterioară completă cu vizualizarea peretului intern al urechii medii: Canal 
semicircular posterior (CSP), Fereastra rotundă (fr), Braţul descendent al scăriţei (bds), 
Tegmen-timpani (TT), Scăriţa (s). 

A 

D C 

B 
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Mastoidectomia impune scheletizarea tegmenului in portiunea superioara  şi a 
sinusului lateral in partea posterioara, iar anterior se practica subţierea conductului osos 
pe partea sa posterioară, rămânând mereu deasupra planului unde se află nicovala şi 
canalul lateral pe de o parte şi peretele median şi vârful mastoidian pe de altă parte [8]. 
În cazurile noastre, care au necesitat întotdeauna o osiculoplastie, au fost efectuate 
examene ale lanţului osicular.  

S-au realizat într-o manieră sistematică pentru a controla efectul columelar. În 
cazul unei leziuni importante, în particular colesteatomatoase, am realizat o 
dezarticulare incudo-stapediană înaintea aticotomiei, apoi eventual o osiculoplastie. 
Aticotomia este însoţită de realizarea unei breşe osoase în masivul atical scheletizând 
tegmenul ceea ce este un reper fundamental atât timp cât nicovala nu este vizibilă.  

Se efectuează ulterior o timpanotomie posterioară, care constă într-o 
deschidere a casei timpanului prin calea mastoidiană pe seama recesusului facial. 
Recesul facial corespunde unui triunghi osos care este limitat medial de nervul facial, în 
lateral de nervul coarda timpanului şi în înălţime de fossa incudis. Prin această dublă 
cale, timpanotomia posterioară şi conductul auditiv extern, se poate realiza o explorare a 
casei, un tratament al patologiei în cauză şi o osiculoplastie în cele mai bune condiţii 
[9]. 

Am putea fi determinaţi să realizăm o timpanoplastie în tehnică deschisă (Fig. 
4) cu o cavitate evidentă în caz de procidenţă a sinusului lateral sau al meningelui, dacă 
există o extensie importantă a colesteatomului sau o recidivă majoră a unei recuperări 
chirurgicale.  

Aceste indicaţii pot fi în egală măsură discutate şi pentru un pacient cu 
antecedente, în vârstă, care nu doreşte intervenţii noi. În aceste condiţii, se realizează o 
cavitate regulată şi armonioasă cu o coborâre a peretelui facial. Cel mai adesea, este 
realizată o basculare a lamboului muşchiului temporal şi o meatoplastie la final de 
intervenţie chirurgicală.  

Materialele de reconstrucţie folosite au fost:  
- material autolog : grefă de cartilaj nicovală, ciocan sau corticală termporală 
- osiculoplastie protetică: în cazul în care scăriţa este prezentă, se utilizează 

proteza osiculară parţială PORP în 22 cazuri şi dacă scăriţa este absentă, se 
foloseşte  proteza osiculară totală TORP. Proteza este poziţionată cu corpul pe 
platină şi  platoul (capul) se glisează pe neo-timpanul cartilaginos. 

Rezultatele celor 507 osiculoplastii, cuprinzând pacienţi operaţi prin tehnica 
deschisă sau care nu mai aveau prezentă scăriţa, includ un Rinne audiometric mediu pe 
întreg lotul care a scăzut de la 35,8 dB preoperator la 18,2 dB la 6 luni şi la 19,7 dB la 2 
ani (Fig.5). 

Multe dintre rezultatele obţinute sunt semnificative (coeficientul de risc 
p<0,005, adică probabilitatea de a comite o eroare este mai mică de 5 la mie): tehnica 
închisă, prin timpanotomie posteriooară, oferă rezultate mult mai bune faţă de tehnica 
deschisă; prezenţa scăriţei este un factor de pronostic bun. 

Aceste date sunt în corelaţie cu cele clasice fiind amintite în literatura de 
specialitate de foarte mulţi ani [10].  
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Pe lângă acestea, studiul nostru a relevat şi alte date semnificative, care  nu 
sunt amintite în studiile existente: 

- în cazul prezenţei scăriţei, nicovala are cele mai bune şanse de a obţine un auz 
funcţional; în aceeaşi situaţie se află şi capul ciocanului în raport cu celelalte 
tipuri de proteze (cartilaj, corticala, proteza PORP) în timpanoplastiile de tip II; 

- proteza totală mixtă de tip TORP rămâne cea mai bună soluţie în cazul lipsei 
scăriţei (timpanoplastia de tip III) în raport cu proteza TORP în hidroxiapatită 
sau titan, sau  columelă din corticală temporală. 

 
 

Din contră, nu am găsit diferenţe semnificative în cazul prezenţei sau absenţei 
colesteatomului. Complicaţiile sunt mult mai frecvente în cazul unor epidermoze, dar 
ele nu influenţează în mod semnificativ rezultatul osiculoplastiei în sine [11].  

 
La 70% din cazuri s-a înregistrat un Rinne audiometric mai mic de 20 dB 

înregistrat la 6 luni şi 65% din cazuri pentru un Rinne audiometric măsurat la 2 ani de la 
intervenţia chirurgicală. 

Fig. 4 Timpanoplastie în tehnică deschisă 
A. Poziţionarea cartilajului 

B. Acoperirea cu lamboul timpano-meatal 
C. Fixarea protezei PORP pe capul scăriţei 

D. Repoziţionarea grefonului de cartilaj şi pericondru 

A B 

C D 
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De asemenea, prezentăm audiogramele medii, valorile maximale si minimale 
ale conducerii osoase şi aeriene pre-operator şi post-operator la 6 luni şi la 2 ani pentru 
fiecare caz de osiculoplastie (Fig. 6).  

 
DISCUŢII 
Alegerea tehnicii chirurgicale rămâne un subiect de controversă. Numeroşi 

autori [12-14] utilizează tehnica închisă. Această tehnică este utilizată în spitalul 
Edouard Herriot de mai mult de 30 ani.  

Această tehnică a fost utilizată în studiul nostru în mai mult de trei sferturi din 
cazuri. Este vorba de o alegere din motive funcţionale, adaptată la pacient şi care se 
sprijină pe rigori de exegeză şi pe o politică de verificare sistematică la un an.  

Dar este adevărat că dispoziţiile anatomice defavorabile (procidenţa majoră a 
durei-mater sau a sinusului sigmoid) fac dificilă, chiar imposibilă, o tehnică închisă, 
conducând în mod natural spre o tehnică deschisă. 

Uneori, este necesară transformarea tehnicii închise într-o tehnică deschisă în 
doi timpi operatori, în particular atunci când există recidive importante 
colesteatomatoase sau lize serioase ale conductului osos [15]. Această schimbare de 
abord este foarte agreată de anumiţi autori în cazul recurenţei în al doilea timp operator, 
mai ales pe un teren tubar deficient. Atunci se alege tehnica deschisă cu umplutură 
musculară. [16-17]. 

Aceasta trebuie să permită controlarea în permanenţă a unei eventuale recidive 
a unui colesteatom; evitarea unui eventual pungi de retracţie, ea singură sursă de 
colesteatom. 

Cavitatea ideală trebuie să se caracterizeze: printr-un volum mic apropiindu-se 
de un conduct auditiv extern normal; o suprafaţă armonioasă, regulată, în continuitate 
perfectă cu meatul cartilaginos, neantrenând nici o aglomerare ceruminoasă sau 
epidermică; absenţa sechelelor estetice [18]. 

Trebuie remarcaţi cei 10% din duşmanii ireductibili precum otoreea, umplerea 
cu ţesut de granulaţie, recidivele, care obligă la o supraveghere constantă, în mai multe 
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reprize [19]. În ciuda acestui lucru, nu trebuie să fim tentaţi să dorim realizarea unei 
deschideri incomplete a cavităţii masto-aticale, sperând confortul unei tehnici închise şi 
securitatea unei cavităţi evidente. Acest tip de intervenţie de compromis riscă în fapt să 
cumuleze inconvenientele şi nu avantajele celor două procedee. Într-adevăr, aceste 
cavităţi semi-deschise prezintă proeminenţe şi cavităţi care duc la migraţia epitelială şi 
fac dificilă supravegherea [20-22]. 

 

 
Prezenţa unei scăriţe intacte permite să speri la un rezultat auditiv mai 

convenabil, mai mare de 75% pentru ansamblul de osiculoplastii pe care le-am realizat. 
Transpoziţia nicovalei dă beneficii auditive excelente, cu 77% rezultate bune 

pe termen mediu. În plus, s-a remarcat că adevăratele eşecuri cu un Rinne rezidual mai 
mare de 30 dB nu reprezintă decât 5,7% la 2 ani. 

Dacă acest oscior este prezent şi utilizabil, noi îl preferăm pentru rezultatele 
care ni le permite să le obţinem, uşurinţa modelării cu freza pentru a-l adapta la 
anatomia locală, viabilitatea sa în timp [23] şi simplitatea prelevării acestuia. 

La poziţionare montajului, acesta nu trebuie să atingă cadrul osos pentru a nu-
şi pierde eficacitatea [24]. 
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Totuşi, există şi alte posibilităţi dacă nicovala este absentă. 
Capul ciocanului reprezintă o alternativă de alegere, căci, el este de asemenea 

perfect biocompatibil şi adaptabil. Rezultatele mai mici de 20 dB sunt bune, de 73,5% şi 
deci apropiate de cele ale nicovalei, diferenţa majoră făcându-se la nivelul eşecurilor 
căci pentru 20,6% din cazuri Rinne-ul este mai mare de 30 dB. Există puţini pacienţi cu 
rezultate medii (5,9% în grupa II). Trebuie adaptată această comparaţie, căci intervenţia 
se face pe cazuri mai dificile sau în care nicovala este lizată de o maladie otitică foarte 
agresivă. Mai mult, numărul pacienţilor este mult mai mic şi un eşec capătă proporţii 
foarte mari.  

Corticala temporală reprezintă o altă opţiune în eşantionul protezelor autologe. 
Cu 72,7% rezultatele sunt onorabile, dar rămân inferioare celor obţinute prin utilizarea 
nicovalei ca material autolog. Gratuită şi uşor de prelevat, ea rămâne stabilă pe termen 
mediu chiar dacă este depusă pe capul scăriţei[25].  

Proteza parţială de tip PORP completează evantaiul posibilităţilor tehnice de 
osiculoplastie de tip II. Acoperită sistematic de cartilaj, ea reduce timpul chirurgical, dar 
nu şi costurile [26-27]. Cu 72,7% cazuri cu Rinne mai mic de 20 dB, ea se situează la 
acelaşi nivel cu corticala temporală. 

În ceea ce priveşte cartilajul, dincolo de utilizarea lui pentru a acoperi o 
aticotomie sau a întregi un plan timpanic, în particular pe o proteză sintetică, noi l-am 
utilizat într-un cadru diferit. În timpul unei tehnici directe, pentru a diminua înălţimea 
casei, noi plasam un fragment de cartilaj pe scăriţă pentru a o înălţa. Acest gest permite 
conservarea unei transmisii sonore eficace cu o audiţie socialmente acceptabilă (Rinne 
mai mic de 30 dB) în 75,8% din cazuri (44,8% pentru grupa I şi 31% pentru grupa II). 
În ciuda acestui lucru, rezultatele auditive într-o cavitate evidentă se îndepărtează în 
mod semnificativ (p < 0,005) de cele obţinute în cazul utilizării tehnicii închise. 

În absenţa scăriţei, rezultatele sunt statistic vorbind, mai puţin bune  
(p < 0,005), de 60% la 6 luni şi 52,9% la doi ani.  

Pentru a înlocui lanţul osicular, există mai multe posibilităţi: protezele TORP, 
protezele autologe (nicovala, ciocanul, corticala). În această direcţie,  am utilizat doar în 
mică măsură aceste oscioare şi ele au fost excluse din cadrul studiului nostru. În 
revanşă, au fost studiate două tipuri de proteze TORP şi corticala temporală.  

Eşecurile protezei TORP în hidroxiapatită pură, cu dificultatea ei de a fi 
modelată, ne-a făcut să abandonăm rapid această tehnică.  

Protezele TORP în întregime din titan sunt mai uşor de modelat, materialul este 
biocompatibil, riscul luxaţiilor rămâne acelaşi ca şi în cazul hidroxiapatitei   

În ceea ce priveşte utilizarea corticalei temporale, într-o timpanoplastie de tip 
III, numărul luxaţiilor pe termen mediu este considerabil (42%), probabil datorită 
lungimii columelei.  

Opţiunea noastră s-a îndreptat spre proteza totală TORP de tip mixt. Ea îmbină 
biocompatibilitatea capului în hidroxiapatită [28] acoperită sistematic de cartilaj, cu 
posibilitatea de manipulare a corpului în plastipor [29]. Ea obţine cele mai bune 
câştiguri auditive cu un Rinne mai mic de 20 dB în 52,9% dintre cazuri.  

Dispariţia suprastructurii scăriţei face ca să nu mai beneficiem de acest punct 
preţios de ancorare internă constituit de capul acestui oscior, ceea ce dăunează 
stabilităţii montajului. Această stabilitate este diminuată şi mai mult de faptul că şi 
columela trebuie să fie mai lungă [30]. 
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Pentru protezele TORP, luxaţiile şi respingerile sunt responsabile de cvasi-
totalitatea eşecurilor, corespondând celor 20% rezultatele proaste. Trebuie ştiut faptul că 
doar jumătate dintre reintervenţii corijează deficitele auditive [31-32]. 

Riscul de deplasare este de departe mai important când există un defect de 
aliniere între planul timpanic şi platină [33-34]. 

Dificultatea de a stabiliza proteza pe platină poate fi ameliorată prin 
poziţionare de fascia în jurul piciorului, pe platină [35], sau, încă,  aşa cum propune 
Maceri, încărcând piciorul protezei cu un fragment de cartilaj.  

În ciuda acestui lucru, rezultatele sunt mai puţin bune căci 59% dintre pacienţii 
noştri, fără scăriţă funcţională, au un Rinne rezidual mai mic de 20% în post-operator 
imediat, apropiat de cei 50%  înregistraţi de autorii Raportului francez asupra 
osiculoplastiilor [36]. 

Absenţa suprastructurii scăriţei este un factor de risc peiorativ pentru realizarea 
unei osiculoplastii [37]. Mai mult, evoluţia bolii este adesea mai avansată în cazul 
dispariţiei arcului stapedian, compromiţând încă şi mai mult calitatea conducerii sonore. 
Chiar dacă protezele totale înregistrează  progrese constante, ele nu reuşesc să se 
substituie lanţului osicular în totalitatea sa. 

 
CONCLUZII  
Scopul acestui articol a constat în analizarea rezultatelor funcţionale a 507 

osiculoplastii  realizate în procese supurative cronice ale urechii medii.. Astfel, am 
încercat  să definesc factorii de reuşită cei mai fiabili pe termen mediu şi tehnicile 
operatorii care ar putea fi aplicate cu rata de reuşita cat mai mare. 

Conduita operatorie utilizează în special calea posterioară. Am utilizat tehnica 
închisă, în măsura posibilităţilor (aproape 85%), deoarece aceasta oferă cele mai bune 
şanse funcţionale.  

Prezenţa unei scăriţe funcţionale creşte câştigurile auditive. Nicovala este 
osciorul autolog care ne dă cele mai bune rezultate funcţionale. Pentru timpanoplastiile 
de tip III, cele mai bune rezultate sunt obţinute de proteza totală mixtă PORP.  

În funcţie de constrângerile patologiei cauzale, de anatomia şi de materialul 
utilizat pentru stabilirea efectului columelar, intervenţia funcţională a osiculoplastiei 
este o ecuaţie cu mai multe necunoscute pe care otologistul va trebui să o rezolve cel 
mai bine, folosindu-se de cunoştinţele sale, bagajul său tehnic şi experienţa sa. 
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