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ASPECTE IMPONDERABILE ÎN CHIRURGIA
TIMPANOPLASTICÅ
Imponderable issues in tympanoplastic surgery
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REZUMAT
Intervenţiile timpanoplastice sunt – în mare măsură – operaţii etapizate. Această secvenţializare – asupra
căreia pacientul trebuie să îşi exprime acordul în deplină cunoştinţă de cauză – are rolul de a diminua
riscurile şi de a creşte şansele obţinerii unui rezultat final cât mai bun. Acesta reprezintă, însă, suma acţiunilor
unor factori multipli, o parte din aceştia aflându-se în afara puterii de control a chirurgului şi fiind imposibil de
prevăzut în etapa preoperatorie. Acţiunea lor poate duce la eşecul unora din etapele preconizate, pentru
redresarea acestora impunându-se, de multe ori, reintervenţia.
Cuvinte cheie: timpanoplastie, reintervenţie, aspecte imprevizibile

ABSTRACT
Tympanoplastic procedures are – as a general rule – staged surgeries. This approach – that requires an informed
consent from the patient – has the role of diminishing the risks and raising the chances for ultimately obtaining the
best result. This final result represents, however, the summation of multiple factors’ action, a part of them being
outside of surgeon’s control and unforeseeable before surgery. Their action can lead to failure of one or more of
these surgical steps, requiring revision surgery in order to achieve the desired result.
Key words: tympanoplasty, revision surgery, unforeseeable factors

În condiţiile unei societăţi din ce în ce mai
exigente, cu standarde în continuă ascensiune, practicarea chirurgiei devine o sarcină din ce în ce mai
dificilă. Acest fapt este cu atât mai puternic resimţit
în România, în condiţiile unei lacune legislative în
domeniul malpraxisului şi în situaţia unei permanente agresiuni exercitate asupra corpului medical
din partea presei şi a populaţiei. (1)
Cofochirurgia este o chirurgie „de lux“, a cărei
practicare necesită dotare şi investiţii, atât în explorarea audiologică, cât şi în aria chirurgicală.
Restabilirea audiţiei prin procedee chirurgicale este
net superioară reabilitării protetice, însă, având în
vedere terenul fragil şi nesigur pe care se practică
aceste intervenţii, nu există certitudine în reuşita
lor. (2) Atât pacientul, cât şi medicul, trebuie să îşi
asume riscurile acestor proceduri şi, în egală

măsură, să ia în calcul posibilitatea unei eventuale
reintervenţii.
Timpanoplastia (termen introdus de Wullstein în
1949) – înseamnă orice tip de refacere a sistemului
de transmisie miringo-osicular. (2) Au fost descrise
5 tipuri de timpanoplastii, având grade de complexitate şi dificultate progresiv crescânde.
De multe ori, aceste intervenţii se execută etapizat, încercându-se astfel eliminarea riscurilor pe
care le-ar presupune un singur act chirurgical.
Menţionăm că etapele acestor proceduri nu trebuiesc considerate reintervenţii (această noţiune
presupunând reluarea operaţiei din cauza unui eşec
– precoce sau tardiv). (2)
Din păcate, la fiecare timp operator (iar chirurgia
timpanoplastică nu face excepţie) există o serie de
factori „imponderabili“, a căror apariţie şi acţiune
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nu poate fi prevăzută, şi care pot duce la eşecul intervenţiei, obligând medicul să reia actul chirurgical
în vederea obţinerii unui rezultat favorabil.
Vom încerca, în continuare, să identificăm aceşti
factori (responsabili de eşecul procedurilor timpanoplastice) şi să punctăm importanţa lor în dinamica
actului chirurgical.
Miringoplastia – sinonimă timpanoplastiei de
tip I – presupune refacerea integrităţii membranei
timpanice utilizând o grefă. (2) Succesul său depinde de mai multe categorii de factori:
Chirurgicali (aceştia depind în mare măsură de
medicul operator), şi anume:
• respectarea indicaţiilor, contraindicaţiilor
(supuraţia otică, vârsta, disfuncţia tubară) şi
condiţiilor necesare şi obligatorii (tubă permeabilă, ureche „uscată“ de cel puţin 1-2 ani,
pat vascular corespunzător) – pentru ca procedura să aiba şanse de reuşită – deci alegerea
momentului operator. (2)
• alegerea tehnicii operatorii („overlay“ sau
„underlay“) – (fiecare având avantaje şi dezavantaje şi predispunând la apariţia anumitor
complicaţii). (3)
• calitatea şi acurateţea fiecărei etape operatorii.
Tisulari – ne referim aici la „terenul“ propriu –
de care depinde modalitatea de cicatrizare (predispoziţia la fibroză excesivă sau formare de cheloid,
comorbidităţile/copatogenicităţile bolnavului, aportul sangvin local). Aceştia pot fi eventual estimaţi
de către medic, dar consecinţele influenţei lor nu
pot fi cunoscute exact decât postoperator.
Un element important – care, deşi nu poate fi
numit „imponderabil“ – se află complet în afara
controlului medicului operator – constă în respectarea (sau ignorarea) de către pacient a recomandărilor postoperatorii şi la externare (evitarea
traumatismelor, a pătrunderii apei în ureche etc.).
Infecţioşi – este cunoscut faptul că o infecţie a
urechii externe sau medii poate compromite rezultatul unei miringoplastii – acesta fiind un factor independent de operator sau de pacient, deci – „imponderabil“.
Disfuncţia tubară – este un factor dificil de
apreciat cu exactitate în preoperator; pe de altă
parte, o tubă permeabilă la un moment dat poate
deveni – în varii contexte – disfuncţională, putând
afecta rezultatul pe termen lung al unei miringoplastii/ timpanoplastii.
Reintervenţia în miringoplastie se practică, de
obicei, pentru una din complicaţiile pe care le vom
enumera în continuare; în timp ce unele dintre
acestea pot fi evitate de către medicul operator,

graţie experienţei în domeniu şi efectuării cu minuţiozitate a etapelor operatorii (cum este cazul calibrării pereţilor osoşi ai conductului auditiv extern
sau al creării unui unghi corespunzător între membrana timpanică şi peretele anterior al conductului),
altele pot apărea ca şi consecinţă a acţiunii acelor
factori imponderabili, prezentaţi anterior:
Reperforarea: este o complicaţie ce apare într-un
procent destul de mare (10% dintre cazuri) – chiar
la autorii experimentaţi.
Stenoza conductului auditiv extern – o altă complicaţie posibilă după miringoplastie, fiind generată
în mare măsură de reacţia organismului la agresiunea
chirurgicală.
Lateralizarea (în care grefa este detaşată de
mânerul ciocanului) – poate fi atât consecinţa unei
plasări iniţiale neadecvate a grefei, cât şi rezultatul
procesului (activ) de cicatrizare şi retracţie tisulară
postoperatorie.
Colesteatomul – este una dintre cele mai serioase
complicaţii ale miringoplastiei; chiar în condiţiile
unui abord extrem de atent al mânerului ciocanului/
marginilor perforaţiei, nu există garanţia că un fragment epitelial de mici dimensiuni nu a pătruns în
cavitatea timpanică, generând ulterior o perlă colesteatomatoasă. (4)

OSICULOPLASTIA
Este definită ca orice tip de columelizare autologă sau heterologă (cu excepţia transplantului),
din material organic sau anorganic, care înlocuieşte
parţial sau total unul sau mai multe osişoare. (2)
Succesul sau eşecul (şi, implicit, posibilitatea reintervenţiei) în osiculoplastie depind de factori multipli. Pentru schematizare, au fost împărţiţi de Black
în 5 mari grupe, cu un acronim uşor de reţinut:
SPITE (engl.). (5)
S – surgical (chirurgicali)
Acest factor deţine, la prima vedere, cel mai mic
grad de «imponderabilitate» (sau nesiguranţă), deoarece se referă la tehnica operatorie (care poate fi
corectă sau defectuoasă) şi la alegerea momentului
operator – aserţiune valabilă în special în patologia
supurată otică, eventual asociată cu colesteatom) –
elemente care depind în mare măsură de medicul
operator. Totuşi, chiar şi un chirurg experimentat
poate întâlni în cursul intervenţiei aspecte neprevăzute (malformaţii, deformări posttraumatice sau
postinflamatorii ale arhitecturii urechii medii, sângerări abundente inexplicabile etc.), care îl pot
obliga să îşi modifice planul operator iniţial, uneori
în defavoarea executării cu acurateţe a timpilor chirurgicali preconizaţi. Rezultatul poate să nu fie,
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astfel, pe măsura aşteptărilor, aducând în perspectivă
o potenţială reintervenţie.
P – factorii protetici
Eşecul unei columelizări legat de această categorie de factori poate fi cauzat de:
• proprietăţile intrinseci ale protezei (formă,
greutate, dimensiuni)
• reacţia protezei cu organismul – de menţionat că reacţia de cicatrizare este o manieră
individuală de a reacţiona şi depinde de:
– hemoragia şi hematomul postoperator;
– potenţa vasculară locală;
– gradul de traumatizare a mucoperiostului
cavotimpanic (2).
Modalitatea de cicatrizare este în afara puterii
de control a chirurgului, căpătând astfel un caracter
de „imponderabilitate“.
I – infecţioşi
Recurenţa patologiei supurative oto-mastoidiene
este un factor de temut, ce poate semna eşecul unei
proceduri timpanoplastice şi poate obliga medicul
să reintervină (după asanarea focarului infecţios)
pentru refacerea sistemului de transmisie. Întrucât
nu există garanţia că procesul inflamator/infecţios,
odată rezolvat la un moment dat, nu va recidiva (în
condiţiile unei scăderi a imunităţii sau a expunerii
la agenţi infecţioşi cu virulenţă crescută) – putem
afirma că şi această categorie de factori deţine – cel
puţin parţial – un caracter imponderabil.
T – factorii tisulari
Implică terenul pacientului (de care – după cum
am menţionat şi în paragraful referitor la miringoplastie – depinde în mod exclusiv modalitatea
de cicatrizare). Tot în această categorie includem şi
patologia lanţului osicular restant (care, consecutiv
intervenţiei iniţiale, după un interval de timp, poate
suferi fenomene de fixare sau întrerupere, cu compromiterea rezultatului operator). (5)

Nu în ultimul rând, un element-cheie în evoluţia
ulterioară a unei proceduri timpanoplastice este dat
de patologia pentru care s-a intervenit. Statistic
vorbind, cel mai mare procent de reintervenţii în
această chirurgie se întâlneşte în cazul otitei medii
supurate cronice +/- colesteatom. Explicaţia rezidă
în modificările importante (la nivel osos/vascular/
al regenerării tisulare), generate de patologia supurativă otică. În timp ce patologia malformativă şi
traumatică nu implică procese activ-evolutive, cu
totul alta este situaţia în cazul supuraţiilor/otosclerozei, care presupun activitate/evolutivitate în timp.
Acest potenţial de reacutizare (otita medie supurată
cronică) sau agravare pe parcursul anilor (otoscleroza) fac ca procedeele chirurgicale – oricât de bine
executate – să nu poată garanta menţinerea rezultatului pe întreaga durată a vieţii pacientului, implicând posibilitatea reintervenţiei.
Cel din urmă factor implicat în evoluţia postoperatorie din chirurgia timpanoplastică este tuba
lui Eustachio (element fundamental necesar funcţionalităţii urechii medii şi factor determinant în
crearea şi menţinerea spaţiului aeric din urechea
medie), despre a cărei importanţă am discutat anterior. (2)
Reuşita unei timpanoplastii oferă o satisfacţie
deosebită atât chirurgului (care trăieşte „starea de
graţie“ a unui creator de artă), cât şi pacientului,
care îşi recapătă unul dintre simţurile esenţiale.
Din păcate, riscurile majore pe care aceste intervenţii le implică (paralizie facială, sindrom vestibular, labirintizare etc.), existenţa şi acţiunea multitudinii de factori imponderabili menţionaţi anterior
(care pot duce la eşecul operaţiei şi, în consecinţă,
la o posibilă acuzaţie de malpraxis din partea pacientului) fac ca practicarea chirurgiei timpanoplastice să piardă tot mai mult teren în favoarea
protezării. (6)
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