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REVIEW OF THE SELECTED EAR 
RECONSTRUCTION TECHNIQUES IN CHILDREN

Microtia is the most common major congenital mal-
formation of the ear. Although the absolute cause of
microtia and atresia are unknown, the most common
theory is the ischemia or obliteration of the stapedial
artery. The authors aimed to provide comprehensive
knowledge regarding the ear microtia treatment.
The traditional method of ear reconstruction has
used a rib cartilage framework. On the other side,
ENT doctors can offer patients a porous high-density
polyethylene implant or vista fix. The timing of sur-
gical interventions varies depending on the techni-
que and the surgeon and age of child. 

(Mag. ORL, 2021, 78, XX, 72–81)
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Mikrocja obejmuje spektrum wrodzonych
anomalii ma∏˝owiny usznej, których nasilenie
waha si´ od ∏agodnych nieprawid∏owoÊci struk-
turalnych do ca∏kowitego braku ma∏˝owiny
usznej (anotii). Nieprawid∏owa budowa ma∏˝o-
winy wyst´puje z cz´stoÊcià od 1 do 10 przypad-
ków na 10 000 urodzeƒ (Luquetti i in. 2012).
Najcz´Êciej obserwuje si´ wady w postaci izolo-
wanej, jednostronnej, chocia˝ mikrocja mo˝e
równie˝ towarzyszyç zespo∏om wad wrodzo-
nych. U dzieci stwierdza si´ powiàzane wady
rozwojowe, takie jak makrosomia twarzy, niedo-
w∏ady nerwu twarzowego, wady uk∏adu moczo-
wo-p∏ciowego oraz wady serca i kr´gos∏upa.
Anomalie ma∏˝owin usznych statystycznie cz´-
Êciej wyst´pujà po stronie prawej, ch∏opcy cho-
rujà o 30–50% cz´Êciej ni˝ dziewcz´ta. Grupy
etniczne o najcz´stszej zapadalnoÊci to rdzenni
Amerykanie, Azjaci i Latynosi. W 75% przypad-
ków obserwuje si´ aplazje przewodu s∏uchowe-
go zewn´trznego (Bly i in. 2016, Olshinka, Louis,
Truong 2017). Dziedziczenie mikrocii jest wielo-
czynnikowe, a cz´stotliwoÊç wyst´powania
rodzinnego wynosi 5,7% (Takahashi i Maeda
1982). Etiologia mikrocji jest niejasna, jedna
z teorii podaje, ˝e wystàpienie mikrocji mo˝e
wynikaç z niedokrwienia tkanki mi´Êniowej ma-
cicy w okresie prenatalnym i prowadziç do wtór-
nego zw´˝enia t´tnicy strzemiàczkowej lub
krwotoku do zawiàzków ucha. Dzia∏anie niektó-
rych leków, takich jak talidomid, izotretynoina,
cytrynian klomifenu i kwas retinowy, zosta∏o po-
zytywnie skorelowane ze zwi´kszonym ryzykiem
wystàpienia mikrocji (Olshinka, Louis, Truong
2017). Dok∏adny mechanizm rozwoju mikrocji
jest nadal tematem trwajàcych badaƒ. 

Malformacje ma∏˝owin usznych prezento-
wane wg Marxa w modyfikacji Rogersa dzielimy
na cztery stopnie (ryc. 1) (Bly i in. 2016). Stopieƒ
1: ucho jest nieco mniejsze w stosunku do prawi-
d∏owej ma∏˝owiny z zachowanà wi´kszoÊcià
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▲

Ryc. 1. Stopnie mikrocji od lewej 1 do 4 wg Marxa w modyfikacji Rogersa (Bonilla 2018)

szczegó∏ów anatomicznych. Mo˝e wyst´powaç
aplazja przewodu s∏uchowego zewn´trznego.
Stopieƒ 2: ucho jest znacznie mniejsze i mniej
rozwini´te ni˝ w stopniu 1. Cz´Êç obràbka mo˝e
byç rozwini´ta. Stopieƒ 3: najcz´stszy rodzaj mi-
krocji – zwykle jest to strza∏kowo (pionowo) po-
∏o˝ona pozosta∏oÊç skóry sk∏adajàca si´ z cz´Êci
górnej, w której sk∏ad wchodzi zdezorganizowa-
na, fragmentaryczna pozosta∏oÊç chrzàstki i cz´-
Êci dolnej, stanowiàca przesuni´ty p∏atek ucha.
Aplazja przewodu s∏uchowego zewn´trznego
prawie zawsze kojarzy si´ z tym stopniem
(ryc.2). Stopieƒ 4 lub anotia: ca∏kowity brak struk-
tur ucha zewn´trznego. Atrezja prawie zawsze
wià˝e si´ z anotià (Bonilla 2018, Zhang i in. 2019). 

Wady rozwojowe ma∏˝owiny usznej sà dla
najm∏odszych pacjentów istotnym defektem na-
tury estetycznej i psychologicznej. Dzieci z nie-
prawid∏owo rozwini´tà ma∏˝owinà niejedno-
krotnie doÊwiadczajà stygmatyzacji spo∏ecznej
i wykluczenia z grupy rówieÊniczej. Okres,
w którym coraz bardziej Êwiadomie dostrzegajà
swojà odmiennoÊç, przypada na czas socjalizacji
przedszkolnej i wczesnoszkolnej. W zwiàzku
z tym kwalifikacja do zabiegu operacyjnego mal-
formacji ma∏˝owiny powinna uwzgl´dniaç nie
tylko wymiar anatomiczny, ale równie˝ psycho-
logiczny. 

Zgodnie z rekomendacjami Mi´dzynarodo-
wego Konsensusu przyj´tego w 2019 r., zapre-
zentowanego m.in. w Polsce podczas 32nd Polit-
zer Society Meeting 29 maja w 2019 r. (Zhang
i in. 2019), pacjent z problemem mikrocji powi-
nien zostaç obj´ty opiekà interdyscyplinarnego
zespo∏u, w którego sk∏ad wchodzà: laryngolog
dzieci´cy, chirurg plastyczny, audiolog i logopeda. 

DIAGNOSTYKA
Post´powanie w przypadku pacjentów

z malformacjami ma∏˝owiny usznej obejmuje
dwa zasadnicze elementy: estetyczny i funkcjo-
nalny poprawy s∏uchu. Diagnoza stawiana jest
tu˝ po urodzeniu bàdê w okresie prenatalnym.
Przeprowadzenie przesiewowych badaƒ s∏uchu

w poczàtkowym okresie ˝ycia jest mo˝liwe tylko
w przypadku rozwini´tego przewodu s∏ucho-
wego zewn´trznego. Dziecko z anomaliami
w obr´bie ma∏˝owiny usznej powinno zostaç
skierowane do oÊrodka laryngologii dzieci´cej
o trzecim stopniu referencyjnoÊci w celu dalszej
wysokospecjalistycznej diagnostyki, leczenia
i rehabilitacji. Zgodnie ze Êwiatowymi rekomen-
dacjami (Zhang i in. 2019) zespó∏ laryngologów
powinien mieç doÊwiadczenie zarówno w kwe-
stii aparatowania i rehabilitacji niedos∏uchu
u najm∏odszych pacjentów, jak równie˝ opera-
cyjnego leczenia malformacji i zabiegów otolo-
gicznych. W grupie pacjentów z jednostronnà
mikrocjà i aplazjà przewodu s∏uchowego ze-
wn´trznego szczególnie istotny jest monitoring
ucha kontralateralnego ze wzgl´du na zwi´kszo-
ne ryzyko nieprawid∏owoÊci (Billings i in. 2016). 

W oÊrodku autorów u dziecka z nieprawid∏o-
wo rozwini´tà ma∏˝owinà usznà i/lub atrezjà
przewodu s∏uchowego zewn´trznego w pierw-
szym etapie procesu diagnostyczno-leczniczego
w ciàgu pierwszych miesi´cy ˝ycia wykonuje si´
badanie pedoaudiologiczne uwzgl´dniajàce za-
wsze obiektywne badanie s∏uchu – s∏uchowych
potencja∏ów wywo∏anych z pnia mózgu (ang. audi-
tory brainstem response, ABR). W wi´kszoÊci
przypadków u pacjentów z mikrocjà stwierdza
si´ niedos∏uch o charakterze przewodzeniowym
na poziomie 40–60 dB, a zaledwie w 10–15%
przypadków niedos∏uch czuciowo-nerwowy (Ali
2017). Kolejnym krokiem jest wdro˝enie odpo-
wiedniej rehabilitacji s∏uchu i zapewnienie pra-
wid∏owego rozwoju mowy do czasu przeprowa-
dzenia zabiegu rekonstrukcyjnego. 

W przypadku jednostronnej mikrocji z obec-
noÊcià wàskiego przewodu s∏uchowego zewn´trz-
nego dzieci majà szanse na prawid∏owy rozwój
mowy. Niemniej jednak asymetryczny niedos∏uch
zaburza prawid∏owe s∏yszenie w ha∏asie i wp∏ywa
na poprawnà lokalizacj´ dêwi´ku. W zwiàzku
z tym stosuje si´ klasyczne aparaty s∏uchowe
tak szybko, jak to jest mo˝liwe. U dzieci tych
zwykle mo˝liwe jest wykonanie poszerzenia
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i rekonstrukcji przewodu, gdy koÊç skroniowa
uzyska odpowiednie rozmiary. W przypadku ca∏ko-
witego braku przewodu s∏uchowego zewn´trzne-
go bàdê niedogodnych warunków do aparatowa-
nia zaleca si´ prób´ zastosowania aparatów
na przewodnictwo kostne. Jest to szczególnie wa˝-
ne u pacjentów z bilateralnà mikrocjà i nierozwi-
ni´tym przewodem s∏uchowym zewn´trznym,
gdy˝ warunkuje to podstawowy rozwój mowy
i s∏uchu (Ali 2017). 

Badanie obrazowe za pomocà tomografii
komputerowej koÊci skroniowych wykonuje si´
oko∏o 2–3 r.˝. dziecka. Celem badania jest ocena
warunków do ewentualnej rekonstrukcji prze-
wodu/ucha Êrodkowego i stanu jamy b´benko-
wej oraz wykluczenie perlaka wrodzonego. Po-
wszechnie wykorzystuje si´ system klasyfikacji
atrezji Jahrsdoerfer (Jahrsdoerfer i in. 1992)
oparty na wynikach tomografii komputerowej,
stosowany do przewidywania prawdopodobieƒ-
stwa znaczàcej poprawy s∏uchu po zabiegu otochi-
rurgicznym. Pacjenci uzyskujàcy poni˝ej 5 punk-
tów w 10-stopniowej skali Jahrsdoerfer (tab. I)
(Jahrsdoerfer i in. 1992) nie sà dobrymi kandyda-
tami do zabiegów rekonstrukcyjnych s∏uchu.
W tej grupie dzieci stosuje si´ poczàtkowo leczenie

aparatami na przewodnictwo kostne na opasce,
a po 4 r.˝., gdy gruboÊç pokrywy kostnej czaszki
osiàga odpowiednià wartoÊç, aparaty zakotwiczo-
ne w koÊci typu BAHA lub Ponto (Pfiffner, Kompis,
Stieger 2009). Natomiast w grupie pacjentów
osiàgajàcych ponad 6 punktów w skali Jahrsdoer-
fer efekt terapeutyczny zabiegu rokuje popraw´
s∏uchu i osiàgni´cie dobrych efektów estetycznych
(Teufert i De la Cruz 2004). 

Tradycyjnie przed atrezjaplastykà wykony-
wano autologicznà rekonstrukcj´ ma∏˝owiny
usznej z tkanki ̋ ebrowo-chrz´stnej (Teufert i De
la Cruz 2004, Yellon 2011). Ten schemat post´-
powania wiàza∏ si´ niestety z opóênieniem czasu
rekonstrukcji przewodu do 6–7 r.˝. dziecka.
Aktualne doniesienia chirurgów potwierdzajà
skuteczne i bezpieczne wyniki atrezjaplastyki
wykonywanej przed lub równoczasowo z rekon-
strukcjà mikrocji (Roberson, Reinisch, Colen
2009). Istnieje kilka mo˝liwoÊci operacji rekon-
strukcyjnych malformacji ma∏˝owin usznych
oraz funkcjonalnej poprawy s∏uchu. Trzy g∏ówne
to: autologiczna konstrukcja z tkanki pobranej
z okolicy ˝ebrowej (Tanzer 1978, Brent 1999,
Nagata 1993, Firmin i Marchac 2011), polietyle-
nowy implant (Ali i in. 2017) oraz proteza uszna
Vista-Fix (Giot i in. 2011) (tab. I, III i IV). 

METODY OPERACYJNE LECZENIA MIKROCJI
Autologiczne zabiegi rekonstrukcyjne ma∏˝o-

win usznych sà dla chirurgów wielkim wyzwa-
niem. Z tego rodzaju operacjami wià˝à si´ dwie
wa˝ne kwestie do rozwiàzania: jak zrekonstru-
owaç bardzo delikatnà struktur´ architektonicznà

Ryc. 2. Stopieƒ 3 malformacji ma∏˝owiny usznej 

Tabela I. Klasyfikacja atrezji na podstawie
badania TK wg Jahrsdoerfer 

Parametr anatomiczny Punktacja

ObecnoÊç strzemiàczka 2

Dost´p do niszy okienka owalnego 1

Przestrzeƒ ucha Êrodkowego 1

Nerw twarzowy 1

Staw kowade∏kowo-m∏oteczkowy 1

Pneumatyzacja wyrostka 1

Staw kowade∏kowo-strzemiàczkowy 1

Okienko okràg∏e 1

Anatomia przewodu s∏uchowego 
zewn´trznego 1

Kandydat do rekonstrukcji Punktacja
N = 10

Idealny 10

Bardzo dobry 9

Dobry 8

Przyzwoity 7

Marginalny 6

S∏aby < 5 
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w wieku oko∏o 6 r.˝. pacjenta, wykorzystujàc
chrzàstk´ pobranà z przeciwnej strony klatki
piersiowej w stosunku do operowanej mikrocji.
Natomiast technika wg Nagaty (Nagata 1993,
1994) rekomenduje wykonanie zabiegu w wieku
10 lat z uwzgl´dnieniem dodatkowego kryterium,
jakim jest minimalny obwód klatki piersiowej wy-
noszàcy oko∏o 60 cm z pobraniem materia∏u po tej
samej stronie co przeprowadzany zabieg. Chiƒscy
badacze pod kierownictwem Z. Sun (Sun i in.
2017) opublikowali wnioski z przeprowadzanych
przez siebie badaƒ retrospektywnych na 37 sze-
Êcioletnich pacjentach poddanych diagnostyce 3D
tomografii komputerowej oraz pomiarom prawi-
d∏owych ma∏˝owin usznych przed kwalifikacjà
do zabiegu. Na podstawie przeprowadzonej anali-
zy stwierdzili, ˝e 3D tomografia klatki piersiowej
jest pomocnym narz´dziem do oceny przedopera-
cyjnej pacjentów. Ponadto osiàgni´cie wieku 6 lat
jest optymalnym czasem do kwalifikacji pacjenta
do zabiegu rekonstrukcji ze wzgl´du na wystar-
czajàcà iloÊç materia∏u chrz´stnego do rekon-
strukcji.

Wskazania do leczenia zabiegowego mikrocji
powinny si´ opieraç na dyskusji z pacjentem i jego
rodzinà. U pacjentów z malformacjami ma∏˝owin
obserwowano ogólny zwi´kszony wskaênik roz-
woju depresji i l´ku w porównaniu z grupà kontro-
lnà (Li i in. 2010). Badania wykaza∏y zmniejszenie

ma∏˝owiny usznej oraz jak sprawiç, aby projek-
cja ma∏˝owiny usznej zbli˝y∏a si´ do jak najbar-
dziej naturalnego po∏o˝enia (Tai i in. 2006). 

Wyró˝nia si´ trzy g∏ówne autologiczne meto-
dy operacyjne leczenia mikrocji: trzystopniowa
technika Tanzera (Tanzer 1978), czterostopniowa
Brenta (Brent 1999, 1980, 1981) oraz dwustop-
niowa technika wg Nagaty (Nagata 1993, 1994).
Ponadto wykorzystuje si´ kilka kolejnych technik
modyfikujàcych wymienione metody, jak np. tech-
nika Parka, Firmin czy Fishera (Olshinka, Louis,
Truong 2017). Obecnie szeroko stosowana jest
dwustopniowa technika Nagaty, a w r´kach do-
Êwiadczonych chirurgów rekonstrukcja struktury
architektonicznej ma∏˝owiny usznej mo˝e si´ Êci-
Êle zbli˝yç do prawid∏owego ucha.

Na optymalny czas korekcji mikrocji wp∏ywa
przede wszystkim dojrza∏oÊç ucha zewn´trznego
i dojrza∏oÊç chrzàstki ˝ebrowej dawcy. Ucho ze-
wn´trzne nadal roÊnie po urodzeniu, osiàgajàc
oko∏o 85% swojego maksymalnego rozmiaru
w wieku 5 lat (Hall 2000). Ponadto chrzàstka ˝e-
browa dawcy osiàga wystarczajàcà obj´toÊç
i stabilnoÊç w wieku od 5 do 6 r.˝. (Ali 2017).
W zale˝noÊci od wybranej przez chirurga metody
wykonania szkieletu chrz´stnego ma∏˝owiny
usznej specjaliÊci zalecajà kwalifikacj´ do za-
biegu mi´dzy 6 a 10 r.˝. Rutynowo rekonstrukcj´
technikà Brenta (Tai i in. 2006) wykonuje si´

▲

Pacjent z jednostronnà mikrocjà

Wàski przewód s∏uchowy zewn´trzny
warunki anatomiczne pozwalajà 

na aparatowanie

HRCT koÊci skroniowych 
– ocena warunków 

do rekonstrukcji przewodu
s∏uchowego zewn´trznego i s∏uchu

Kwalifikacja do rekonstrukcji
ma∏˝owiny usznej – 5/6 r.˝.

Kwalifikacja do zabiegu wszczepienia
implantu zakotwiczonego 

w koÊci/implantu ucha Êrodkowego

Atrezja przewodu s∏uchowego
zewn´trznego

Rekomendowany aparat/implant 
na przewodnictwo kostne na opasce

Autologiczna rekonstrukcja
ma∏˝owiny usznej

Polietylenowy implant usznyVista fix

Badanie przesiewowe s∏uchu, wst´pna diagnostyka audiologiczna
Monitorowanie prawid∏owo rozwini´tego ucha

Ocena wad wspó∏istniejàcych
Ocena stopnia rozwoju przewodu s∏uchowego zewn´trznego

Tabela II. Schemat post´powania diagnostyczno-leczniczego u pacjenta z mikrocjà
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Tabela III. Mo˝liwoÊci rehabilitacji s∏uchowej w jednostronnej atrezji 

Dost´pne metody Zalety Wady

Obserwacja Minimalne ryzyko Jednostronny ubytek s∏uchu,
zabiegowe dla pacjenta wp∏ywajàcy negatywnie na rozwój 

s∏uchowy i mowy dziecka 
Aparat na przewodnictwo kostne Nie wymaga leczenia Kosmetyczne
na opasce operacyjnego Komfort

KoniecznoÊç stosowania urzàdzeƒ
Aparat na przewodnictwo kostne Krótka procedura zabiegowa
zintegrowany z koÊcià/wybrane Âwietne wyniki s∏uchowe Kosmetyczne
implanty ucha Êrodkowego Ró˝ne formy rozwiàzania Odczyny skórne

przekazania dêwi´ku Spe∏nienie kryterium wieku
PrzewidywalnoÊç

Plastyka przewodu s∏uchowego Nie wymaga stosowania Wysokie ryzyko restenozy
zewn´trznego implantu Brak pewnoÊci poprawy s∏uchu

Kosmetyczne rozwiàzanie Nawracajàce stany zapalne
KoniecznoÊç oczyszczania uszu 

Tabela IV. Mo˝liwoÊci leczenia mikrocji 

Dost´pne metody Zalety Wady

Obserwacja Bez dodatkowego ryzyka Psychologiczne aspekty 

Brak poprawy kosmetycznej

KoniecznoÊç przeprowadzenia

Gwarancja estetycznego zabiegu

wyglàdu Ograniczenia u˝ytkowania

Protezy KoniecznoÊç usuni´cia resztkowych 

Brak ryzyka resorpcji przyczepów ma∏˝owiny usznej

Codzienna opieka nad protezà

KoniecznoÊç wymiany protezy 

z czasem u˝ytkowania 

Wieloetapowe zabiegi

Zmniejszone ryzyko Blizna w miejscu pobrania

Rekonstrukcje odrzucenia przeszczepu materia∏u

-> autogenny materia∏ Ryzyko asymetrii w okolicy 

Zmniejszone ryzyko resorpcji pobrania materia∏u 

Wyglàd

Rekonstrukcje Brak ryzyka zwiàzanego Wi´ksze ryzyko odrzucenia 

-> polietylenowy materia∏ z pobraniem materia∏u materia∏u

Wyglàd

Ryzyko resorpcji
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▲

stresorów psychicznych po przeprowadzeniu
zabiegów rekonstrukcyjnych i popraw´ samopo-
czucia pacjenta. Ponadto zrekonstruowana ma∏-
˝owina uszna stwarza mo˝liwoÊci korzystania
z aparatu s∏uchowego lub okularów (Bly 2016). 

Technika Brenta 
Technika Brenta (Brent 1999, 1980, 1981)

opiera si´ na czteroetapowym planie operacyj-
nym. Pierwszy etap zabiegu polega na pobraniu
materia∏u chrz´stnego z ˝ebra, konstrukcji
szkieletu ma∏˝owiny i umieszczeniu go w tkan-
kach podskórnych w rzucie rekonstruowanego
ucha. Chrzàstka pobierana jest z 5–9 ˝ebra
z protekcjà tylnej powierzchni perichondrium.
Przy tworzeniu szkieletu ma∏˝owiny usznej
Brent, w przeciwieƒstwie do Nagaty, wykorzy-
stuje nylonowe nici do zespolenia wszystkich
elementów anatomicznych. Stworzona ma∏˝owi-
na uszna zostaje umieszczona w wypreparowa-
nej kieszeni skórnej, po uprzednim usuni´ciu
pozosta∏ych resztek chrz´stnych. Po zabiegu
Brent stosuje drena˝ ssàcy, aby zminimalizowaç
ryzyko obrz´ku oraz nekrozji p∏ata skórnego
i chrzàstki. W drugi etapie przeprowadza si´
transpozycje p∏atka w celu zmniejszenia ryzyka
zaburzeƒ od˝ywania chrzàstki, zwi´kszenia jej
elastycznoÊci i protekcji przed resorpcjà. Trzeci
etap polega na oddzieleniu struktur szkieletu
chrz´stnego od powierzchni g∏owy z równoczaso-
wym pokryciem tylnej powierzchni ma∏˝owiny
pe∏nej gruboÊci przeszczepem skórnym oraz wy-
tworzeniem bruzdy usznej. Ten etap mo˝e zo-
staç przeprowadzony w momencie ustàpienia
obrz´ku zwiàzanego z poprzednimi zabiegami
oraz obecnoÊcià kompletnych szczegó∏ów ana-
tomicznych ma∏˝owiny. Wytworzenie bruzdy

zausznej i ustanowienie w∏aÊciwej projekcji ma∏-
˝owiny osiàga si´ dzi´ki dodatkowym elemen-
tom chrz´stnym, bankowanym w pow∏okach
skórnych z pierwszego pobrania. W czwartym
etapie dokonuje si´ rekonstrukcji skrawka, po-
g∏´bienia muszli chrz´stnej i ewentualnej oto-
plastyki ucha kontralateralnego. 

Technika Nagaty 
Chirurg S. Nagata (Nagata 1993) jest pionie-

rem dwuetapowej rekonstrukcji ma∏˝owin
usznych. W pierwszym etapie pobierany jest
materia∏ z ˝ebra na wysokoÊci od 6 do 12 (ryc. 3). 

Szósta i siódma chrzàstka ˝ebrowa sà u˝y-
wane do wytworzenia podstawy szkieletu ma∏-
˝owiny usznej. Natomiast z dziewiàtego ˝ebra
tworzy si´ obràbek, a tak˝e odnog´ górnà i dolnà
grobelki. Ósme ˝ebro s∏u˝y do budowy grobelki.
Nagata preferuje druciane nici do zespolenia  po-
szczególnych elementów (Nagata 1994) (ryc. 4).

Ryc. 3. Miejsce pobrania materia∏u chrz´stnego
z klatki piersiowej pacjenta 

Ryc. 5. Szkielet chrz´stny umieszczony w kieszeni
skórnej wraz z drena˝em 

Ryc. 4. Konstrukcja szkieletu chrz´stnego 
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Kolejnym etapem jest przygotowanie kieszeni
skórnej dla nowo konstruowanej ma∏˝owiny.
W tym celu wykonuje si´ ci´cie w kszta∏cie „leni-
wego W” (ang. lazy W) i usuwa pozosta∏oÊci
chrz´stne. P∏atek ucha jest dzielony na odcinek
przedni i tylny. Jego tylny fragment nie powinien
zostaç odpreparowany od powierzchni wyrostka.
Aby zoptymalizowaç ukrwienie p∏ata, warstwa
powi´ziowa powinna pozostaç nienaruszona.
Nast´pnie ram´ chrz´stnà umieszcza si´ w kie-
szeni skórnej i na okres kilku dni zak∏ada drena˝
ssàcy (ryc. 5). 

W drugim etapie po mniej wi´cej szeÊciu mie-
siàcach chirurg wykonuje ci´cie oko∏o 1 cm za ob-
ràbkiem ma∏˝owiny usznej. Konstrukt szkieletu
chrzestnego jest podnoszony od powierzchni

g∏owy i w celu utworzenia prawid∏owej bruzdy
zausznej umieszcza si´ w tej nowo utworzonej
przestrzeni klin chrzàstki, który równie˝ b´dzie
odpowiedzialny za projekcje ma∏˝owiny usznej.
Zachowana powi´ê skroniowa s∏u˝y do pokrycia
tylnej powierzchni szkieletu ma∏˝owiny usznej.
Nagata zaleca ponadto pobranie pe∏nej gruboÊci
graftu skórnego, aby pokryç tylnà powierzchni´
ma∏˝owiny (ryc. 6 i 7) (Nagata 1994).

Technika Parka 
Park zaproponowa∏ metod´ dwup∏atowà,

sk∏adajàcà si´ z trzech etapów (Park 2000).
W pierwszym etapie pod warstwà powi´ziowà
w okolicy wyrostka umieszcza si´ specjalny eks-
pander. Po trzech tygodniach stopniowo rozpo-
czyna si´ zwi´kszanie jego obj´toÊci przez oko∏o
5 miesi´cy do uzyskania 80–90 ml. W drugim
etapie pobiera si´ materia∏ chrz´stny z okolicy
˝ebrowej, tworzy ram´ chrz´stnà nowej ma∏˝o-
winy, nast´pnie usuwa si´ ekspander. W powsta∏ej
kieszeni skórnej pomi´dzy p∏atem powi´ziowym
a skórà umieszczana jest rama chrz´stna. Górny
fragment ramy usznej jest umieszczony mi´dzy
skórà a p∏atami powi´zi, a jej dolna cz´Êç mieÊci si´
w kopercie p∏atka usznego. Tylna powierzchnia
ma∏˝owiny usznej jest pokrywana przeszczepem
skórnym w drugim etapie zabiegu. W trzecim eta-
pie dopracowuje si´ szczegó∏y anatomiczne,
w tym g∏´bokoÊç muszli czy skrawek. 

Polietylenowa ma∏˝owina uszna 
– technika rekonstrukcji 

Reinisch (Reinisch i Tachiri 2018) jest pio-
nierem rekonstrukcyjnej techniki operacyjnej
z zastosowaniem polietylenowego implantu
ma∏˝owiny usznej i wykorzystaniem powi´zi
skroniowo-ciemieniowej (tab. IV). Procedura
operacyjna jest ograniczona do jednego etapu
zabiegu, dodatkowym atutem pozostaje idealne
dopasowanie sztucznej ma∏˝owiny do zdrowego
ucha kontralateralnego oraz mo˝liwoÊç zaplano-
wania idealnej projekcji. Istotnym etapem
przy planowaniu procedury rekonstrukcji jest
wykonanie USG Doppler w celu ustalenia prze-
biegu t´tnicy skroniowej powierzchownej. P∏at
powi´zi skroniowociemieniowej (ang. temporo-
parietal fascial flap, TPF) musi byç wystarczajà-
co du˝y   (ok. 10 x 13 cm), tak aby pokryç prote-
z´. Podczas preparowania TPF nale˝y zachowaç
t´tnice skroniowà powierzchownà. Ga∏àê skro-
niowa nerwu twarzowego jest po∏o˝ona poni˝ej
warstwy p∏ata TPF; przebiega w linii Pitanguy
– 0,5 cm poni˝ej skrawka do 1,5 cm w gór´
do boku od linii brwi. Kolejnym etapem proce-
dury jest dostosowanie odpowiedniego kszta∏tu

Ryc. 6. Pacjentka po przebytej rekonstrukcji autolo-
gicznym materia∏em chrz´stnym w Klinice Kantos-
spital – informator dla pacjentów prof. T. Linder 

Ryc. 7. Pacjentka po przebytej rekonstrukcji autolo-
gicznym materia∏em chrz´stnym w Klinice Kantos-
spital – informator dla pacjentów prof. T. Linder 
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i zespolenie polietylenowego implantu. Po umiesz-
czeniu protezy, zdefiniowaniu w∏aÊciwej projekcji
i pokryciu jej p∏atem powi´zi umieszcza si´ tym-
czasowo dwa ssaki oraz stosuje opatrunek. 

Proteza ma∏˝owiny usznej 
– system Vistafix 

Rekonstrukcja protetyczna ma∏˝owiny usznej
jest uznanà i niezawodnà technikà alternatywnà
dla autologicznych rekonstrukcji chirurgicznych.
Badania prowadzone przez Branemarka umo˝li-
wi∏y szersze zastosowanie implantów tytanowych
s∏u˝àcych do perfekcyjnego osadzenia protezy
usznej (Giot i in. 2011). Wyró˝nia si´ trzy g∏ówne
wskazania do zastosowania tej metody leczenia:
malformacje, urazy i powik∏ania onkologiczne
w obr´bie ma∏˝owiny usznej. W przypadku mikro-
cji technik´ protetycznà zaleca si´ w sytuacji
niepowodzenia wczeÊniejszych rekonstrukcji, bra-
ku zdrowej tkanki skórnej do pokrycia auto-
przeszczepu, przeciwskazaƒ do alternatywnego

wieloetapowego leczenia chirurgicznego oraz
atrezji przewodu s∏uchowego zewn´trznego. Kwa-
lifikacja do zabiegu powinna byç poprzedzona ba-
daniem obrazowym tomografii komputerowej
w celu oceny gruboÊci koÊci skroniowej i innych
struktur anatomicznych (Giot i in. 2011).

Zabieg rozpoczyna si´ od dok∏adnego ozna-
czenia lokalizacji tytanowych implantów. Zgodnie
z rekomendacjami systemu Vistafix w celu zamo-
cowania protezy oraz ca∏kowitego ukrycia ruszto-
wania Êruby powinny znajdowaç si´ ok. 20 mm
od przewodu s∏uchowego zewn´trznego do ty∏u
od niego. Przyjmujàc otwór przewodu s∏uchowego
zewn´trznego za centrum tarczy zegara, jedna ze
Êrub powinna byç zlokalizowana na godz 8:00,
kolejna na godz. 10:30. Odleg∏oÊç pomi´dzy tyta-
nowymi implantami powinna wynosiç 10 mm
(ryc. 8). Ci´cie nale˝y zaprojektowaç tak, aby prze-
chodzi∏o 10 mm za dystalnym obwodem Êrub.
Po umieszczeniu tytanowych implantów wew-
n´trznych, w drugim, póêniejszym etapie zabiegu

Ryc. 8. System mocowania
silikonowej ma∏˝owiny
na bazie zakotwiczonych
w koÊci implantów tytanowych

Ryc. 9. Dziecko po rekon-
strukcji systemem Vistafix
w oÊrodku autorów 

▲



Ryc. 10. Pacjent po rekonstrukcji systemem Vistafix
w oÊrodku autorów 

Ryc. 11. Pacjent po rekonstrukcji systemem Vistafix
w oÊrodku autorów 
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PODSUMOWANIE 
Wady ucha zewn´trznego wymagajà zadowa-

lajàcej odbudowy kosmetycznej, aby umo˝liwiç
pacjentowi pe∏nà integracj´ spo∏ecznà i samoak-
ceptacj´. Zarówno rekonstrukcja ma∏˝owiny

usznej z autologicznego materia∏u, jak i prote-
za Vistafix stanowià dwie mo˝liwe metody chirur-
gicznego leczenia malformacji ma∏˝owin usznych
u dzieci. Decyzj´ o wyborze ostatecznej formy
terapii podejmuje si´ indywidualnie w zale˝noÊci
od warunków anatomicznych i oczekiwaƒ
funkcjonalnych pacjenta i jego rodziny. Leczenie
rekonstrukcyjne poza efektem kosmetycznym
powinno uwzgl´dniaç diagnostyk´ i kwalifi-
kacj´ do odpowiedniej terapii i rehabilitacji
niedos∏uchu. ●
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