
88 Otorynolaryngologia, 2006, 5(2), 88-92

Mechanizmy niszczenia koœci w prMechanizmy niszczenia koœci w prMechanizmy niszczenia koœci w prMechanizmy niszczenia koœci w prMechanizmy niszczenia koœci w przewlek³ym zapaleniuzewlek³ym zapaleniuzewlek³ym zapaleniuzewlek³ym zapaleniuzewlek³ym zapaleniu
ucha œrodkowego z perlakiemucha œrodkowego z perlakiemucha œrodkowego z perlakiemucha œrodkowego z perlakiemucha œrodkowego z perlakiem

Bone destruction mechanisms in chronic otitis media with cholesteatomaBone destruction mechanisms in chronic otitis media with cholesteatomaBone destruction mechanisms in chronic otitis media with cholesteatomaBone destruction mechanisms in chronic otitis media with cholesteatomaBone destruction mechanisms in chronic otitis media with cholesteatoma

EWA OLSZEWSKA1/, ANDRZEJ SIEŒKIEWICZ1/, MA£GORZATA BORZYM-KLUCZYK2/, MAREK PYD3/, HOLGER SUDHOFF4/

1/ Klinika Otolaryngologii AM w Bia³ymstoku
2/ Zak³ad Biochemii Farmaceutycznej Akademii Medycznej w Bia³ymstoku
3/ Odzia³ Laryngologii Wojewódzkiego Szpitala im. Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w £om¿y
4/ Klinika Otolaryngologii Uniwersytetu Zag³êbia Rury, Bochum, Niemcy

Wprowadzenie. Wprowadzenie. Wprowadzenie. Wprowadzenie. Wprowadzenie. Przewlek³emu     zapaleniu ucha œrodkowego z perlakiem to-
warzyszy proces zapalny objawiaj¹cy siê m.in. niszczeniem koœci przylegaj¹-
cej do perimatrix perlaka.
Cel. Cel. Cel. Cel. Cel. Przeanalizowanie ekspresji limfocytów CD4, CD11a, CD11b, CD14,
CD51, CD68 oraz TRAP (tartrate-resistant acid phosphatase) w poszczegól-
nych warstwach perlaka w porównaniu do zdrowej skóry przewodu s³u-
chowego zewnêtrznego.
Materia³ i metodyMateria³ i metodyMateria³ i metodyMateria³ i metodyMateria³ i metody. . . . . Do badañ u¿yto perlaki i wycinki zdrowej skóry przewo-
du s³uchowego zewnêtrznego pobrane podczas zabiegu operacyjnego z po-
wodu przewlek³ego zapalenia ucha œrodkowego z perlakiem. Zastosowano
standardow¹ metodê peroksydazow¹ ze znakowaniem streptawidyn¹. Przy-
jêto wynik reakcji immunohistochemicznej jako negatywny, gdy nie obser-
wowano komórek z ekspresj¹ badanych markerów, s³abo pozytywn¹ –
mniej ni¿ 5% komórek z ekspresj¹ badanych bia³ek, wyraŸnie pozytywn¹
(5-75% komórek dodatnich) oraz wysoce dodatni¹ >75% komórek dodat-
nich. Obserwacje przeprowadzono pod mikroskopem œwietlnym. Do obli-
czeñ zastosowano automatyczny system analizuj¹cy.
Wyniki.Wyniki.Wyniki.Wyniki.Wyniki. W badanych wycinkach skóry przewodu s³uchowego zewnêtrzne-
go obserwowano s³abo dodatni¹ reakcjê (<5% komórek dodatnich) z prze-
ciwcia³ami przeciwko CD4, CD11a, CD11b, CD51, CD68 i TRAP w tkance
podnab³onkowej skóry przewodu s³uchowego zewnêtrznego. Natomiast
w perimatrix perlaka reakcje immunohistochemiczne wykaza³y wysoce do-
datni¹ reakcjê (>75% komórek dodatnich).
Wnioski. Wnioski. Wnioski. Wnioski. Wnioski. Liczba limfocytów CD4, CD11a, CD11b, CD14, CD51, CD68 oraz
kwaœnej fosfatazy TRAP jest wyraŸnie wiêksza w perimatrix perlaka w porów-
naniu do zdrowej skóry przewodu s³uchowego zewnêtrznego. Potwierdza
to udzia³ mechanizmu komórkowego w procesie resorpcji koœci wywo³anej
przez stan zapalny w perlaku.

S³owa kluczowe:S³owa kluczowe:S³owa kluczowe:S³owa kluczowe:S³owa kluczowe: perlak, TRAP, mechanizmy niszczenia koœci, metoda immu-
nohistochemiczna

Introduction. Introduction. Introduction. Introduction. Introduction. Chronic otitis media with cholesteatoma is an inflammatory
disease characterized by bone destruction.
Aim.Aim.Aim.Aim.Aim. To assess the expression of lymphocytes: CD4, CD 11a, CD 11b,
CD14, CD51, CD68 and TRAP (tartrate-resistant acid phosphatase) in chole-
steatoma layers compared with normal meatal skin.
Material and methods. Material and methods. Material and methods. Material and methods. Material and methods. Cholesteatoma and normal meatal skin specimens
were used for this investigation. The labeled streptavidin peroxidase me-
thod was used. The result of the immunochemical reaction was classified as
negative when no cells with the expression of test markers were noted; as
weakly positive – below 5% marker-expression cells (+ cells); evidently
positive – (5%-75% +cells); and highly positive (>75% +cells). Tissue
specimens were examined and digitally recorded using a light microscope.
Automatic analysing system was used to perform those calculations.
Results. Results. Results. Results. Results. The results of immunohistochemical staining reactions with CD4,
CD 11a, CD 11b, CD14, CD51, CD68 and TRAP in the subepithelial tissue
of normal external meatal skin showed weakly positive reactions (<5%
positive cells). Numerous infiltrating cells within the perimatrix of choleste-
atoma expressed CD4, CD 11a, CD 11b, CD14, CD51, CD68 and TRAP
(>75% positive cells).
Conclusions.Conclusions.Conclusions.Conclusions.Conclusions. The number of examined lymphocytes and TRAP is markedly
increased in the perimatrix of cholesteatoma tissue. This observation con-
firms the osteoclast participation in localized inflammatory bone resorption
in cholesteatoma.

Key words: Key words: Key words: Key words: Key words: cholesteatoma, TRAP, mechanism of bone destruction, immuno-
histochemical staining
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WSTÊP

Perlak jest doœæ powszechn¹ chorob¹ ucha, która nisz-
czy struktury ucha œrodkowego i wewnêtrznego prowa-
dz¹c do utraty s³uchu, dysfunkcji przedsionkowej oraz po-
ra¿enia nerwu twarzowego. Przyczyny powstawania i ro-
zwoju perlaka nie s¹ do koñca wyjaœnione. Potwierdziliœmy
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udzia³ enzymów proteolitycznych, angiogenezy, proli-
feracji i apoptozy w patogenezie perlaka [1-3]. Innym
procesem, który wp³ywa na agresywnoœæ choroby jest re-
sorpcja koœci w miejscach przylegaj¹cych do perimatrix
perlaka. W wyniku resorpcji koœci dochodzi do niszcze-
nia kosteczek s³uchowych, które klinicznie ujawnia siê
postêpuj¹cym ubytkiem s³uchu. Resorpcja koœci skro-
niowej i tocz¹cy siê w niej proces zapalny mog¹ prowa-
dziæ do powa¿nych powik³añ œród- i wewn¹trzczaszko-
wych. W perlaku resorpcja koœci powodowana jest miê-
dzy innymi poprzez aktywnoœæ takich enzymów lizoso-
malnych, jak katepsyna D. Wzrost aktywnoœci katepsy-
ny D obserwowaliœmy w perimatrix perlaka przylegaj¹-
cej do koœci [4].

Stale postêpuj¹cy proces resorpcji koœci jest wiêkszy
w przypadku perlaka ni¿ prostego przewlek³ego zapale-
nia ucha œrodkowego. Utratê kosteczek s³uchowych ob-
serwuje siê u oko³o 80% pacjentów leczonych z powodu
perlaka ucha œrodkowego. Natomiast u chorych z wy-
wiadem przewlek³ego zapalenia ucha œrodkowego bez
perlaka kosteczki s³uchowe by³y zniszczone u 10 do 20%
tych pacjentów. Proces zapalny zwi¹zany z perlakiem
przyczynia siê do wydzielania endogennych mediato-
rów resorpcji koœci. Interleukina 1α i 1β, TNF-α i -β
uaktywniaj¹ miejscowe osteoklasty [5]. Cytokiny, pro-
staglandyny, tlenek azotu, czynniki wzrostu w prze-
wlek³ym zapaleniu ucha œrodkowego z perlakiem ini-
cjuj¹ wychwyt osteoklastów oraz resorpcjê koœci. TNF-α
(tumor necrosis factor alpha) odgrywa kluczow¹ rolê
w tym procesie poprzez pobudzenie osteoblastów i sty-
mulacjê resorpcji koœci [6, 7].

Osteoblasty ró¿nicuj¹ siê z mezenchymalnych ko-
mórek macierzystych, a osteoklasty pochodz¹ z hema-
topoetycznych prekursorów makrofagów [8]. Osteobla-
sty i makrofagi maj¹ liczne antygeny powierzchniowe.
Makrofagi nie resorbuj¹ koœci i wykazuj¹ ekspresjê an-
tygenów powierzchownych CD11a, CD11b, CD14,
CD68, natomiast osteoklasty wykazuj¹ ekspresjê CD51
(α ³añcuch receptoru witronektyny) oraz TRAP (tar-
trate-resistant acid phosphatase) [9, 10]. Resorpcja ko-
œci jest z³o¿onym procesem zapocz¹tkowanym przez
wychwyt jednoj¹drowych komórek szpiku kostnego, któ-
re ostatecznie przekszta³caj¹ siê w osteoklasty. Komórki
te s¹ zdolne resorbowaæ organiczne i nieorganiczne struk-
tury kostne [11].

Celem pracy by³a ocena ekspresji limfocytów CD4,
CD11a, CD11b, CD14, CD51, CD68 oraz TRAP
(tartrate-resistant acid phosphatase) w poszczególnych
warstwach perlaka w porównaniu do zdrowej skóry prze-
wodu s³uchowego zewnêtrznego.

MATERIA£ I METODY

Perlaki i wycinki zdrowej skóry przewodu s³ucho-
wego zewnêtrznego pobrano od szesnastu doros³ych pa-
cjentów podczas zabiegu operacyjnego z powodu prze-
wlek³ego zapalenia ucha œrodkowego z perlakiem. Wiek
chorych waha³ siê od 43 do 62 lat (œrednia wieku 49,5
lat). W grupie tej by³o 11 mê¿czyzn i 5 kobiet. Pacjen-
ci, w wywiadzie, podawali wycieki z ucha od czterech
do dziewiêciu lat (œr. 7,5) oraz upoœledzenie s³uchu.
Zg³aszane choroby wspó³istniej¹ce nie mia³y znaczenia
dla przebiegu choroby zasadniczej. Wziernikowo, przed
zabiegiem operacyjnych obserwowaliœmy ubytek b³ony
bêbenkowej w czêœci wiotkiej u jedenastu chorych,
u trzech – w kwadrantach tylno-górnych oraz u dwóch
– zniszczenie œciany tylno-górnej przewodu s³uchowe-
go zewnêtrznego.

Perlaki i wycinki zdrowej skóry przewodu s³uchowe-
go zewnêtrznego, po utrwaleniu w 8% zbuforowanej for-
malinie, zatopiono w kostki parafinowe, seryjnie pociêto
na skrawki, a nastêpnie w sposób rutynowy barwiono he-
matoxylin¹ i eozyn¹ dla oceny procesu zapalnego.

Zastosowano standardow¹ metodê peroksydazow¹
znakowan¹ streptawidyn¹ wed³ug Hsu i wsp. [12]. Po
odparafinowaniu i odwodnieniu preparatów, 4µm skraw-
ki zanurzaliœmy w 3% H2O2 przez 10 minut i 10% su-
rowicy króliczej przez 20 minut w temperaturze poko-
jowej. Skrawki inkubowaliœmy ze wstêpnym przeciw-
cia³em przeciwko antygenom CD4, CD11a, CD11b,
TRAP, CD51, CD68 i CD14 w temperaturze 4°C
przez 24 godziny. Stosowaliœmy monoklonalne prze-
ciwcia³a mysie przeciwko antygenom CD11a, CD14,
CD68, CD51 i TRAP oraz przeciwcia³a poliklonalne
kozie przeciwko antygenom CD4 i CD11b. Nastêpnie
stosowano wtórne przeciwcia³a biotynylowane (Zymed
Laboratories, San Francisco, USA) i inkubowano z ze-
stawem: awidyna i peroksydaza biotynylowa przez 30
minut w temperaturze pokojowej. Br¹zowe zabarwienie
uzyskiwano stosuj¹c dwuaminobenzydynê (DAB, Ca-
mon Laboratories, Wiesbaden, Niemcy). Skrawki,
w których u¿yto surowice wstêpnie immunizowane i nie
zastosowano pierwotnego przeciwcia³a s³u¿y³y jako ne-
gatywna kontrola. Ocena intensywnoœci barwienia im-
munohistochemicznego dokonana zosta³a przez dwóch
niezale¿nych badaczy. Preparaty oceniano pod mikro-
skopem œwietlnym. Przyjêto wynik reakcji negatywny,
gdy nie obserwowano komórek z ekspresj¹ badanych bia-
³ek, s³abo pozytywn¹ – gdy mniej ni¿ 5% komórek wy-
kazywa³o ekspresjê badanych markerów (komórki takie
nazwano komórkami dodatnimi), wyraŸnie pozytywn¹
– gdy 5-75% komórek wykazywa³o reakcjê dodatni¹, oraz
wysoce pozytywn¹ – gdy >75% komórek by³o dodatnich.
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Do tych obliczeñ zastosowano automatyczny system ana-
lizuj¹cy (KS300, Kontron Elektronik, Köhn, Niemcy).

WYNIKI

We wszystkich badanych wycinkach skóry przewo-
du s³uchowego zewnêtrznego obserwowano s³abo dodat-
ni¹ reakcjê (<5% komórek dodatnich) z przeciwcia³ami
przeciwko CD4, CD11a, CD11b, CD51, CD68
i TRAP. Markery te zlokalizowane by³y w tkance pod-
nab³onkowej.

w 2 badanych perlakach. We wszystkich przypadkach
badane markery obecne by³y w warstwie podnab³onko-
wej perlaka.

Pozytywne reakcje immunohistochemiczne z prze-
ciwcia³ami przeciwko badanym antygenom obserwowa-
no we wszystkich przypadkach zmienionej zapalnie tkan-
ki podnab³onkowej perlaka. Intensywnoœæ barwienia by³a
wiêksza w obszarach wzmo¿onego nacieku zapalnego.

DYSKUSJA

W przewlek³ym zapaleniu ucha œrodkowego z per-
lakiem dochodzi do uwolnienia czynników, takich jak:
interleukina 1α, IL-1β, TNF-α i -β, które uaktywniaj¹
miejscowe osteoklasty [13]. Interleukina-1 obecna jest
w matrix perlaka i pobudza fibroblasty i makrofagi do
produkcji prostoglandyny E-2 oraz kolagenaz. Z kolei
kolagenazy, poprzez pobudzanie osteoklastycznej resorp-
cji, wp³ywaj¹ na aktywnoœæ osteoklastów [14]. Osteokla-
sty w perimatrix perlaka pochodz¹ z hematopoetycz-
nych komórek prekursorowych. Wyniki naszego bada-
nia dotycz¹ce ekspresji antygenów CD4, CD11a,
CD11b, CD14 i CD68 wykaza³y nasilenie komórek
prekursorowych osteoklastów i makrofagów w perima-
trix perlaka w porównaniu do skóry przewodu s³ucho-
wego zewnêtrznego. Odgrywaj¹ one znacz¹c¹ rolê w za-
pocz¹tkowaniu procesu niszczenia koœci. Wydaje siê, ¿e
komórki te bior¹ równie¿ udzia³ w immunologicznej od-
powiedzi organizmu na keratynocyty w obrêbie ucha
œrodkowego [15]. Wyniki te zgodne s¹ z doniesieniami
Chole i wsp. Autorzy obserwowali liczne makrofagi oraz
limfocyty T w tkance perlaka [16]. Aktywowane limfo-
cyty T mog¹ zapocz¹tkowywaæ osteoklastogenezê i oste-
oklastyczn¹ resorpcjê koœci w perlaku i innych choro-
bach powoduj¹cych destrukcjê koœci [17]. Wzmo¿on¹
immunoreaktywnoœæ obserwowano w obszarach wyraŸ-
niejszego nacieku zapalnego w tkance podnab³onkowej

Ryc. 3. Perlak. WyraŸnie pozytywna reakcja immunohistochemiczna z przeciw-
cia³ami anty-CD4 w perimatrix perlaka. Strza³ki wskazuj¹ komórki CD4 (+).
Powiêkszenie x 400

Ryc. 2. Perimatrix perlaka. Liczne komórki z ekspresj¹ antygenu przeciwko
TRAP. Strza³ki wskazuj¹ komórki TRAP (+). Powiêkszenie x 200

Ryc. 1. Skóra przewodu s³uchowego zewnêtrznego. S³abo dodatnia reakcja
immunohistochemiczna z przeciwcia³ami przeciwko TRAP [strza³ki wskazuj¹
komórki TRAP (+)]. Powiêkszenie x 200

Wysoce dodatni¹ reakcjê (>75% komórek dodatnia)
obserwowano z markerami CD51, CD68 i TRAP w 12
preparatach perlaka, natomiast w 4 – œrednia liczba ko-
mórek dodatnich wynosi³a 54,3%. Reakcje immunohi-
stochemiczne obserwowano w perimatrix perlaka.

WyraŸnie pozytywn¹ reakcjê immunohistoche-
miczn¹ z przeciwcia³ami anty- CD4, CD11a i CD11b
wykazano w 14 preparatach perlaka i wysoce dodatni¹
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perlaka. Nie obserwowano istotnych ró¿nic pomiêdzy
perlakami pobranymi od pacjentów z krótszym i d³u¿-
szym wywiadem choroby. Podobnie nie obserwowano
istotnej ró¿nicy w ocenie intensywnoœci barwienia im-
munohistochemicznego w perlakach pobranych od
dwóch pacjentów ze zniszczeniem tylno-górnej czêœci
przewodu s³uchowego zewnêtrznego. W barwieniu he-
matoksylin¹ i eozyn¹ obserwowano niewielk¹ iloœæ ak-
tywnych osteoklastów w obszarze perimatrix. Wi¹¿e siê
to prawdopodobnie z tym, ¿e zabieg operacyjny prze-
prowadza siê najczêœciej w póŸnym okresie stanu prze-
wlek³ego, co pozostaje w zgodzie z doniesieniami Cy-
namon i wsp. [18]. Zbyt ma³a grupa nie pozwala na
wykazanie statystycznych ró¿nic pomiêdzy intensyw-
noœci¹ reakcji immunohistochemicznych z badanymi
antygenami a klinicznymi cechami choroby. Negri i wsp.
wykazali równie¿ wysok¹ aktywnoœæ makrofagów i lim-
focytów T w perlaku [19]. Watt przedstawi³ mecha-
nizm odpowiedzi keratynocytów na stan zapalny naskór-
ka przewodu s³uchowego zewnêtrznego lub b³ony bê-
benkowej. Zgodnie z jego wynikami badañ keratynocy-
ty migruj¹, proliferuj¹ i ró¿nicuj¹ siê prowadz¹c do ku-
mulacji reszt keratynowych i tworzenia siê perlaka. Ke-
ratynocyty warstwy podstawnej proliferuj¹, a nastêpnie
przesuwaj¹ siê w kierunku warstw powierzchownych
[20]. Bia³ko w gromadz¹cych siê resztach keratyny jest
rozpoznawane i poch³aniane przez makrofagi [21]. Iino
i wsp. sugeruj¹, ¿e zaktywowane makrofagi wspomaga-
ne s¹ przez limfokiny, które z kolei produkowane s¹ przez
limfocyty T. Aktywne makrofagi wytwarzaj¹ ró¿ne en-
zymy hydrolityczne i cytokiny w miejscu stanu zapal-
nego. Nastêpnie mog¹ one przyczyniaæ siê w sposób
poœredni do resorpcji koœci [22]. Cynamon i wsp. wyka-
zali, ¿e powierzchnia koœci, do której przylega perlak
jest nierówna z ubytkami w periosteum [18].

Zwiêkszona reaktywnoœæ immunohistochemiczna
makerów CD51 i TRAP w naszym badaniu by³a wyni-
kiem zwiêkszonego ujawnienia siê komórek olbrzymich
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i mononuklearnych. Poniewa¿ wieloj¹drzastoœæ komór-
ki nie jest wiarygodnym kryterium identyfikacji oste-
oklastów, komórki z ekspresj¹ przeciwcia³ przeciwko
antygenowi CD51 i TRAP mog¹ przypuszczalnie byæ
zaliczone do formacji osteoklastów. TRAP jest podsta-
wowym bia³kiem, które wykazuje wysok¹ aktywnoœæ fos-
foprotein i ATP. Ten izoenzym wykryto m.in. w ma-
krofagach, osteoklastach, w¹trobie i œledzionie [23-25].
TRAP i katepsyna K s¹ g³ównymi enzymami odpowie-
dzialnymi za degradacjê macierzy kostnej [26]. CD51
nale¿y do rodziny receptorów, która rozpoznaje sekwen-
cjê Arg-Gly-Asp. Antygen ten znajduje siê na wielu
komórkach m.in. neutrofilach, makrofagach, monocy-
tach, melanocytach i osteoklastach [27]. Natomiast
wzrost ekspresji w linii komórek prekursorowych oste-
oblastów i makrofagów w perlaku tj. CD4, CD11a,
CD11b, CD14, CD68 odgrywa decyduj¹c¹ rolê w im-
munologicznej inicjacji resorpcji koœci.

Wyjaœnienie zwi¹zku pomiêdzy czynnikami zapal-
nymi i bior¹cymi udzia³ w procesie osteoklastogenezy
mo¿e wnieœæ nowe spojrzenie w patogenetyczne mecha-
nizmy resorpcji koœci indukowanej przez perlak. Wy-
odrêbnienie kolejnych czynników patogenetycznych
w procesie niszczenia koœci przez perlak a w szczegól-
noœci czynników prognostycznych mo¿e ostatecznie
przynieœæ wymierne korzyœci w procesie prewencji tera-
pii chorych z przewlek³ym zapaleniem ucha œrodkowe-
go z perlakiem.
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