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Santrauka
Kad ir kaip tobulai būtų parašyta ir iliustruota mokomoji knyga, ji niekada nepakeis smilkinkaulio disekcijos pamokų,kurias būtina nuolat ir dažnai kartoti, nes to nedarant didėja operacijos rizika, dažnėja nesėkmių galimybė. Žinoma ispanų patarlė: „Jei
eisi keliu, kurio pavadinimas „Vėliau“, atvyksi į
vietą, kurios pavadinimas „Niekada“.
Otochirurgas – tylos žmogus, kurio darbas prasideda tada, kai nutyla žodžių skambesys: būtent smilkinkaulio disekcijos laboratorijoje savarankiškai ar
vadovaujamas kvalifikuoto specialisto otochirurgas
privalo mokytis, lavinti ranką, savąjį darbo įrankį
ir pastabumą sudėtingose smilkinkaulio anatomijos
segmentuose. O kaupti patirtį teks kasdien,šimtus
kartų įveikiant tykantį pavojų, deimantiniu boru
atliekant veidinio nervo dekompresiją ir per ploną
kaulinę plėvelę atpažinti jo perlamutrinės spalvos
apvalkalą iki visiško įsitikinimo, kad tas „nepažįstamasis“, t.y. veidinis nervas jau tapo jūsų draugu.
Straipsnyje išsamiai išnagrinėta smilkinkaulio disekcijos svarba, smilkinkaulio paėmimo patologoanatominė technika, smilkinkaulio konservavimas, smilkinkaulio laboratorijos medicininė įranga.
Straipsnis yra glaudaus ir ilgo Prancūzijos otologijos instituto, Klaipėdos universiteto ir Klaipėdos
universitetinės ligoninės bendradarbiavimo rezultatas. Smilkinkaulio disekcijos istoriniai aspektai išsamiai aprašyti Andre A.Sultan ir V.Pivriko monografijoje „Otologijos istorija“ 2010 m., todėl šiame
straipsnyje jie aptariami nebus.
Įvadas
Mikrochirurgija turi savo ypatumų: mikrochirurgas
dirba mažame operaciniame lauke, kurį riboja mikroskopo objektyvo lauko atstumas (nuo 250-400 mm). Keičiant
didinimo laipsnį, o vėliau keičiant objektyvą, būtina žinoti
Žurnalo tinklalapis: http://sm-hs.eu

apie fokusavimo atstumo didinimo laipsnio kampo reikšmę. Prie šio kampo reikės prisitaikyti ir plėtojant naujus
gebėjimus pritaikyti instrumentus, kurie leistų manipuliuoti mažame operaciniame lauke [1].
Kaupiantis patirčiai, laikysena bus mažiau sukaustyta,
judesiai taps tikslesni ir miklesni, labiau supanašės su laikrodininkų, kurie judina vien tik pirštakaulius. Chirurgas
taps mikrochirurgu tik tada, kai supras, kad otospongiozę
galima operuoti išilgai prie kūno priglaustomis rankomis
ir kad atliekant pjūvius turi judėti plaštaka ir pirštai, o pirštakaulių minkštimai – prireikus labai jautrių judesių, ir kad
dirbti reikia „nulaužtomis“ rankų plaštakomis norint, kad
operacinis laukas būtų gerai matomas ir jame nebūtų matomi pirštai.Lenkti Bekesy tipo instrumentai gali būti naudingi tik patirties pradžioje arba prie jų pripratusiems [10].
Taip pat būtina žinoti, kad rankos plaštakos struktūroje
esama penkių pirštų, ir taip pat, kaip spausdinimo mašinėle vienu metu nespausdiname dviem pirštais, operacijos
neatliekame trimis: judesys tikslus tik tuomet, kai rankos
padėtos ant kietos plokštumos, t.y. ligonio galva iš vienos
pusės, o jo liemuo iš kitos. Tačiau, kad atliekami judesiai
būtų tikslesni, rankos plaštakos atramos taškai turi būti
4-sis ir 5-sis pirštai. Judesiai ranka ore, tartum šokant, kelia
didelį pavojų ligoniui, kuris gali pabusti ir netikėtai pajudėti. Operavimui skirta sritis, instrumentas ir operuojančiojo
rankos plaštaka turi būti nuolatinėje sąsajoje, o amortizatoriaus vaidmuo atitenka 4-jam ir 5-jam pirštams [2,3].
Atliekant disekciją, 4-sis ir 5-sis pirštai privalo būti atremti į disekcijai skirtą indo briauną. Niekada nepamirškite, kad smilkinkaulio chirurgija yra kaulinio masyvo chirurgija, kuriame gausu ertmių ir kad ji atliekama naudojantis boru, o siekiant gero matomumo kaulo dulkės turi būti
nuplautos, nusiurbtos [11].
Darbo tikslas: naudojantis chirurginiais grąžtais su tiesiu ir lenktu antgaliais ir borais, skirtais poliravimui, šlifavimui ir deimantų kristalais padengtais borais galima atlikti
smilkinkaulio disekciją: jį „skeletizuoti“ taip, kad liktų tik
sraigė, pusratiniai kanalai,klausomieji kauliukai, sraigės
latakas, prieangis, vidinė klausomoji landa, veidinio nervo
kanalas bei šoninio pusratinio kanalo iškilimas.
Adresas susirašinėti: Viktoras Pivrikas, el. p. vpivrikas@yahoo.com
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3 pav. Disekcijos indas (dubuo), smilkinkaulio
uolinės dalies fiksacijai (cituota iš A. A. Sultan
Traite de techniques chirurgicales de l,oreille:
Paris: Maloine; 1988)

1 pav. Ausies ir smilkinkaulio anatomija (cituota iš W.H.Sonders,
M.M. Paparella, A.W.Miglet atlaso, London: The C.V. Mosby
Company;1980)

4 pav. Otochirurgo darbo vieta smilkinkaulio disekcijos laboratorijoje (cituota iš
A. A. Sultan Traite de techniques chirurgicales de l,oreille: Paris: Maloine; 1988)

2 pav. Preparacinio stalo schema ir matmenys smilkinkaulio disekcijai (cituota iš W.H.Sonders, M.M. Paparella, A.W.Miglet
atlaso,London:The C.V.Mosby Company; 1980

Tyrimo medžiaga ir smilkinkaulio disekcijos
metodika
Smilkinkaulių disekcijai yra naudojami mirusių žmonių
konservuoti smilkinkaulių uoliniai segmentai.
Smilkinkaulio paėmimo patalogoanatominė technika:
platus retroaurikulinis pjūvis (1 cm viršuje ir 3 cm
apačioje) ilgesnis už ausies kaušelį;

ausies kaušelio,minkštųjų audinių ir antkaulio
atkėlimas visomis kryptimis nuo kaukolės (pirmasis mastoidektomijos etapas);
išorinės klausomosios landos kremzlinės-fibrozinės dalies perpjovimas ir jos viršutinės dalies atseparavimas iki apatinio žandikaulio smilkininio sąnario;
pjūvis kaklo raumenų srityje ir smilkinkaulio uolinės dalies atidalijimas nuo kaukolės panaudojant Shuknecht‘o pjūklą;
smilkinkaulio uolinės dalies ištraukimas anatominiu kabliuku ir minkštųjų audinių perpjovimas;
patologoanatominės intervencijos susiuvimas[8].
Smilkinkaulio uolinė dalis disekcijai imama tik iš tų
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mirusiųjų asmenų, kurių mirties priežastis yra žinoma ir
yra nesusijusi su infekcinėmis ligomis [1].
Smilkinkaulio konservavimas. Paėmus smilkinkaulį disekcijai būtina:
vandens srove nuplauti ant jo esantį kraują;
išplauti išorinę klausomąją landą, kad būtų pašalinta susikaupusi siera ir išvalyta landa; pašalinti minkštuosius audinius nuo išorinio smilkinkaulio uolinės dalies
paviršiaus. Smilkinkaulio uolinė dalis turi būti švari ir
maksimaliai atitikti chirurginės intervencijos reikalavimus.
Plaunama po vandens srove 10 minučių. Smilkinkauliai
gali būti konservuojami: 4% formalino tirpale. Privalumas: galima labai ilga saugojimo trukmė; trūkumas: stiprus
ir nemalonus formalino kvapas disekcijos metu. 70° spirito tirpale - privalumas: malonus kvapas; trūkumas: didelė
kaina;
4% cinko chlorido tirpale - privalumas: nedidelė kaina
ir nesama kvapo; trūkumas: neigiamas poveikis rankoms.
Jei smilkinkaulius pageidaujama išsaugoti ilgą laiką, tai
norint išvengti minkštųjų audinių destrukcijos juos būtina
dvi valandas išmirkyti 5% glicerino, karboliu ir 1% boro
rūgšties tirpale. Vėliau juos laikyti 2% formalino tirpale.
Kas trejus metus kaulus ištepti Politzer‘io tirpalu: 70 g vandens; 30 g glicerino; 1 g sublimato.
Otochirurginėje praktikoje šie tirpalai pasiteisino geriausiai.
Disekcijos išvakarėse smilkinkauliai sumerkiami į spirituoto vandens tirpalą. Siekiant neutralizuoti formalino kvapą, galima įmaišyti 20 lašų spirituoto lavandos tirpalo [8].
Smilkinkaulio disekcija. Smilkinkaulio disekcija
atliekama laikantis bendrųjų principų ir techninių sąlygų.
Smilkinkaulio disekcijos laboratorijos įranga: preparacinis stalas; operacinis mikroskopas; ergonomiška kėdė; disekcijos indas (dubuo), kuriuo naudojantis fiksuojama visa
smilkinkaulio uolinė dalis, o ne tik jos išorinę sienelė; chirurginis grąžtas, įvairaus diametro plieniniai ir deimantiniai
borai; siurblys, mikrochirurginiai instrumentai; disekcija
visuomet turi būti atliekamas po to, kai smilinkaulio uolos
dalis (kairioji arba dešinioji) nustatoma į operacinę padėtį.
Smilkinkaulio disekcija neatliekama vadinamojoje anatominėje padėtyje, kuri kaip schema nurodoma anatomijos
vadovėliuose [4].
Smilkinkaulio disekcijai būtini instrumentai. Instrumentai ir disekcijos įranga turi būti paruošta iš anksto, nes
labiausiai disekcijos eiga trikdoma, jei daugelį kartų tenka
atsikelti ir rasti instrumentus. Pradžioje, visuomet naudinga numatyti, kad prireiks daugiau instrumentų, nei būtina.
Kuo didesnė chirurginė patirtis, tuo mažesnis instrumentų
skaičius.
Jie pasirenkami kruopščiai ir jų turi būti nedaug: skalpelis su sukeičiamais ašmenimis Nr. 15, mikropincetas-

gramdiklis, mikrožirklės, „House“ arba „Shea“ tipo mikrogramdiklis, vatos aplikatorius, mikrokabliukas, zondas
dažnai užsikemšantiems siurbliams pravalyti, otochirurginiai grąžtai, antgaliai, borai (frezos), operacinis mikroskopas.
Smilkinkaulio disekcija jau nebeatliekama naudojantis
kaltu arba mediniu plaktuku, o grandikliu, savaime aišku,
turi būti naudojamasi tik tada, kai norima, kad judesiai būtų
itin tikslūs.
Kaltai ir medinis plaktukas turi būti garbingai padėti į
praeities instrumentų muziejų vitrinas.
Esama daug chirurginių grąžto elektrinių antgalių ir
borų, kiekvienas jų yra konkrečios paskirties ir taikomi atsižvelgiant į konkretų poreikį ir otochirurgo kvalifikaciją [9].
a. Lankstūs, metaliniame, apvalkale, dažniausiai pakabinami ant stovo: jie tvirčiausi, bet jų didžiausi apsisukimų
greičiai skirtingi, kaitaliojami pedalu ir kintantys nuo 8 iki
40 000 apsukų per minutę. Pradedančiuosius otochirurgus
būtina perspėti, kad naudotųsi grąžtu, kurio greitis neviršija
12 000 apsukų per minutę: esant didesniems greičiams galima laukti įvairių nesėkmių.
Būtina žinoti, kad esama specialių antgalių, skirtų chirurginiams grąžtams, kurių didžiausias apsisukimų greitis
40 000 apsukų per minutę, o įprasti antgaliai nuo 12 000 iki
20 000 apsukų per minutę gali perkaisti ir užstrigti.
Lankstaus apvalkalo grąžtai gali būti sterilizuojami ir
naudojami tiek smilkinkaulio disekcijai, tiek ir otochirurginių operacijų metu.
Lankstus chirurginis grąžtas visuomet turi būti kabinamas pakankamai aukštai, kad jis per daug nesulinktų,
neturi būti per daug sunkus, kai laikomas rankoje, kuriuo
gręžiama, dėl didelio svorio nesukeltų otochirurgo rankos
nuovargį [8].
Privalumai: jie labai galingi.
Trūkumai: boras tebesisuka tam tikrą laiką po to, kai
nustojama spausti pedalą.
b. Kiti, tokie, kuriuose perdavimas vykdomas laidu su
kordu, kaip senųjų dantistų laikais, ir kurių rotacijos didžiausias greitis 8 000 apsukų per minutę,.Jų privalumas
tas, kad nustojus spausti pedalą, freza sustabdoma.
c. Turbinos: suspausto oro arba azoto, nuo 40 iki 60 000
apsukų per minutę, ypač tinkamos įgudusiam otochirurgui.
Jos brangesnės, joms būtini specialūs antgaliai, o suspaustą
orą arba azotą būtina vartoti taupiai. Naudojantis jomis, nustojus spausti pedalą, freza akimirksniu sustoja.
d. Mikrogražtai: rinkoje jų esama daug, jie sumontuojami tiesiai ant antgalio, o jų didžiausias greitis nuo 15 iki
30 000 apsukų per minutę. Jie lengvi, skirtingų modelių
galingumas skirtingas. Didelis privalumas tas, kad boras
sustoja, kai nustojama spausti pėdalą. Kokį chirurginį grąžtą pasirinkti?
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e. Jeigu nuspręsta atlikti smilkinkaulio disekciją įmituojant konkretų operacijos variantą rekomenduojamas
galingas didelių apsukų chirurginis grąžtas: ypač tiktų
turbina. Pradžioje būtina įgusti spausti pedalą nestipriai.
Neleistina,kad boras buksuotų(slystų). Priešingai,jeigu
pageidaujama atlikti tik įšplėstinę smilkinkaulio disekciją, akcentuojant į smilkinkaulio “komplikuotas“ anatomines sritis, pakanka chirurginio grąžto, kurio greitis siekia
20000 apsukų per minutę.
Antgaliai. Jų esama dvejopų: tokių, kurie gali suktis 40
000 apsukų per minutę; tokių, kurie gali suktis 20 000 apsukų per minutę;
Kiekvienoje grupėje yra: tiesieji antgaliai. Disekcijos metu su jais dirbama ilgiausiai, greitai pastebima, kad
mikroskopas – dinamiškas, instrumentas, kurio palinkimo
kampą nuolat būtina keisti, jei norima atlikti nuodugnią
smilkinkaulio disekciją.
Otochirurgas turi kaitalioti mikroskopo ir antgalio padėtį taip, kad operacinis laukas būų gerai apšviestas ir matomas. Operacinio mikroskopo fokusavimas gali kisti nuo
250 iki 400 mm., tai leidžia racionaliai naudotis tiesiuoju antgaliu.Esant fokusavimo sunkumams labai praverčia
lenktieji antgaliai,kurie užtikrina operacinio lauko matomumą ir boro krašto padėtį: visuomet draudžiama gręžti
akluoju būdu [8].
Antgaliai sterilizuojami formalino garais ir nuolat būtina tikrinti, ar boras gerai įtvirtintas, visiškai nuvalytas, ir
kad sukdamasis „nešienaus“.
Po kiekvienos intervencijos antgaliai privalo būti nuvalomi. Būtina patikrinti, ar boras iš tikrųjų yra tiesus ir
nedeformuotas, galintis padaryti žalos pacientui.
Borų sustabdymo sistemos yra skirtingos, bet visuomet
geriausios – pačios paprasčiausios.
Lenktieji antgaliai. Jie gali būti 90° kampo, pavyzdžiui
„Fisher“ tipo, kuriais naudojantis darbo laukas yra visiškai laisvas, arba 120° kampo, pavyzdžiui, kuriems tinkamos „Imperator“ tipo borai; šių borų išskirtinis privalumas
tas, kad jie nesitabaluoja ir kad jų sukimasis vyksta ypač
tiksliai aplink didžiąją ašį; tai saugūs ir tikslūs borai, kurie
labai būtini gręžiant ausies kilpelės pamato dalis, atliekant
veidinio nervo dekompresiją.
Esama kitokių antgalių, skirtų vien tik ausies kilpelės
pamatų dalims gręžti, ir ant kurių gali būti pridedami mikroborai („Portmann“, „Shea“, „Causse“ angtaliai ir kt.).
Būtina turėti bent vieną tvirtą tiesųjį antgalį ir, pavyzdžiui, „Imperator“ tipo lenktąjį antgalį.
Borai (frezos). Esu labai nustebęs matydamas pradedančiųjų neryžtingumą, kai tenka pasirinkti borą.
Esama trijų borų tipų:
1) šlifavimo borai: nuo 4 iki 6 briaunų, kuriais galima
gręžti greitai, bet grubiai. Dirbant su šlifavimo borais ga-

limos vidinės ausies mikrotraumos o tai gali būti neurosensorinio prikurtimo priežastimi; 2) poliravimo boras: nuo
12 iki 20 briaunų, su kuriais darbas atliekamas tiksliau, bet
ne taip greitai, mažesnė vidinės ausies mikrotraumatizmo
tikimybė; 3) deimantų kristalais padengti borai: vidinės ausies mikrotraumatizmas labai mažas. Jais naudojamės veidinio nervo, endolimfinio maišelio dekompresijai atlikti.
Naudojantis borais susidaro smilkinkaulio kaulo dulkės, kurios tuojau pat užpildo smilkinkaulio kapiliarus ir
akimirksniu sustabdo kraujavimą.
Borų dydis ir ilgis būna įvairus: borai, kuriais dažniausiai naudojamasi, yra ilgi nuo 6 iki 7 cm.
Kuo didesnis boras, tuo jo keliamas pavojus mažesnis, ir
kuo boras mažesnis, tuo jo keliamas pavojus didesnis: klaidinga norėti dirbti su mažu boru, tikintis mažesnės žalos.
Borai gali būti pagaminti iš aukštos kokybės plieno, tačiau jie greitai susidėvi ir „užsikemša“ arba iš plieno, kurio
sudėtyje yra volframo karbido: jie ilgaamžiškesni ir nepraranda aštrumo, bet akivaizdu, kad jie brangesni [4].
Dirbant su borais būtina išvengti boro „užsikimšimo“, t.
y., kad jo briaunos nepasidengtų kaulų dulkėmis, todėl boro
ir kaulo sąlyčio paviršių reikia pastoviai gausiai plauti ir
siurbti fiziologinį tirpalą,kad būtų pašalinti smilkinkaulio
dulkių likučiai ir atšaldytas boras.
Smilkinkaulio disekcijos laboratorijose turi būti eksploatuojami šiuolaikiški operaciniai mikroskopai, pavyzdžiui, „ZEISS“, „LEICA“, „KAPS“ tipo, kurie užtikrina
puikią optinę kokybę, 250-400 mm fokusavimą ir elektrinį
reguliuojamą didinimą, leidžiantys atlikti smilkinkaulio disekciją nuo pačių paprasčiausių iki sudėtingiausių disekcijos tikslų: taikant endomeatalinę, mastoidektominę, translabirintines prieigas [11].
Rezultatai ir jų apibendrinimas
Nuo 1975 metų Prancūzijos otologijos draugija įrengtoje smilkinkaulio disekcijos laboratorijoje du kartus per
metus organizuoja smilkinkaulio disekcijos kursus. Laboratorijoje įrengtos penkios darbo vietos. Kursų trukmė 10
dienų. Kursų metu nuo 1975 metų smilkinkaulio disekcijos
pratybose dirbo per 2000 pradedančių ir jau turinčių otochirurginio darbo patirtį gydytojų otochirurgų iš 80 pasaulio valstybių,tarp jų ir iš Lietuvos: iš Klaipėdos (prof. V.
Pivrikas, gyd. B. Praškevičius), iš Vilniaus (prof. E. Lesinskas), iš Šiaulių (gyd. E. Brazienė ir kt.) [6,9].
Teko atlikti 85 smilkinkaulio disekcijas, iš jų 65 Kijevo
otolaringologijos institute, doktorantūros metu ir 20 Paryžiuje, smilkinkaulio disekcijos kursuose. Tai sudarė sąlygas
įgauti būtinus įgūdžius otomikrochirurgijos srityje, savarankiškai gebėti atlikti veidinio nervo dekompresiją, įvairias osikuloplastikos, miringoplastikos ir timpanoplastikos
modifikacijas ir funkcines – rekonstrukcines operacijas.
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Kursų metu gydytojai otochirurgai įsisavina įvairius smilkinkaulio disekcijos metodus, gerai susipažįsta su smilkinkaulio anatomijos ypatumais [5]. Antroje kursų dienos
pusėje kursantams skaitomos paskaitos pačiais aktualiausiais otochirurgijos klausimais. Smilkinkaulio disekcijos
kursams vadovauja patyrę otochirurgai ir otoneurochirurgai: prof.Andre A.Sultan,dr.dr.F.Furia, dr.A..Karoutchi, iš
Didžiosios Britanijos (Londono) dr.S.Abromovich. Kursų
metu kursantai įgauna meatoplastikos, kanaloplastikos, antrotomijos, miringoplastikos, timpano-mastoidektomijos,
užpakalinės timpanotomijos, osikuloplastikos, stapedotomijos, subtotalinės petrosectomijos, veidinio nervo dekompresijos ir kitus būtinus praktinius įgūdžius[7]. Nuo 1975
metų tarptautinė Andrė A.Sultan komanda dirbo, operavo ir
skaitė paskaitas 45 šalyse, tarp jų ir Lietuvoje. Konferencijų metu otochirurginę kvalifikaciją kėlė per 1400 gydytojų
iš daugelio šalių. Šiais metais Klaipėdos universitetinėje
ligoninėje įvyks devintoji tarptautinė konferencija, sprendžianti aktualius otochirurgijos klausimus.
Išvados
1. Sistemingas darbas smilkinkaulio disekcijos laboratorijoje sudaro prielaidas įgauti būtinus įgūdžius otochirurgijos srityje, įsisavinti smilkinkaulio anatominius
ypatumus,vystyti naujus gebėjimus ir pritaikyti instrumentus, kurie leistų užtikrintai manipuliuoti mažame operaciniame lauke.
2. Smilkinkaulio disekcijai atlikti, smilkinkauliai imami tik iš tų mirusių asmenų, kurių mirties priežastis nėra
susijusi su infekcinėmis ligomis, griežtai laikantis smilkinkaulio patologoanatominės paėmimo technikos bei jų konservavimo metodikos.
3. Smilkinkaulio disekcijos laboratorija turi būti įrengta laikantis reglamentuotų chirurginės operacinės principų
bei techninių sąlygų ir bendroje Ausų, nosies ir gerklės ligų
klinikos struktūroje turi būti aprūpinta šiuolaikiška otomikrochirurgine technika: preparaciniu stalu, operaciniu
mikroskopu, chirurginiais grąžtais borais, siurbliais ir kt.
4. Tikslu aprūpinti smilkinkaulio laboratorijas smilkinkaulio uoliniais fragmentais iš mirusių asmenų būtina
įstatyminė bazė, leidžianti tai atlikti.
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Summary
The training literature may be perfectly written and illustrated, however, it will never
replace the practical courses of temporal bone dissection.
In order to reduce surgery and failure risks, the lessons must be
practiced over and over again.
There is a wise spanish proverb saying „ if you follow the path
called Later, you will arrive destination named Never“.
Otosurgeon is a man of silence whose work starts when the
sound of words dies away. Temporal bone dissection laboratory
is the place where otosurgeon either individually or guided by
a qualified specialist must learn, „train the hand“, practice with
work tools and develop attentiveness in regards with complicated segments of temporal bone anatomy. The experience must
be gained every day by overcoming dangers hundreds of times,
by performing decompression of facial nerve using diamond burr
and through thin bone membrane recognizing its pearl like membrane until one is fully convinced that the „stranger“ – the facial
nerve has become one‘s friend.
The article in detail analyzes the importance of temporal bone
dissection, the patologoanatomic techniques of temporal bone
removal, conservation of temporal bone, medical equipment of
temporal bone laboratory. The article is the result of close and
long-term collaboration between French Institute of Otology,
Klaipeda University and Klaipeda University Hospital. The historical aspects of temporal bone dissection are described in detail
in monograph called „The History of Otology“by Andre A.Sultan
and V.Pivrikas, therefore, these aspects will not be discussed in
this article.
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