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Wprowadzenie. Wprowadzenie. Wprowadzenie. Wprowadzenie. Wprowadzenie. Jedn¹ z cech destrukcyjnej natury perlaka jest resorpcja
koœci. Osteoklastogeneza i resorpcja koœci s¹ kontrolowane przez równowa-
gê pomiêdzy RANK (receptor activator of NF-kB) i jego ligandu (RANKL)
znanego równie¿ jako OPGL (osteoprotegerin ligand).
Cel pracyCel pracyCel pracyCel pracyCel pracy..... Oznaczenie ekspresji i dystrybucji regulatorów osteoklastogenezy
(OPGL, osteoprotegerin – OPG, macrophage-colony stimulating factor –
M-CSF) w perlaku ucha œrodkowego u doros³ych.
Materia³ i metoda.Materia³ i metoda.Materia³ i metoda.Materia³ i metoda.Materia³ i metoda. Przeprowadzono immunohistochemiczn¹ analizê 28
wycinków perlaka ucha œrodkowego i 28 wycinków zdrowej skóry przewo-
du s³uchowego zewnêtrznego (psz) z przeciwcia³ami anty-OPG, anty-OPGL
oraz anty-M-CSF  stosuj¹c standardow¹ metodê peroksydazow¹ ze znako-
waniem streptawidyn¹. W celu oceny OPGmRNA, OPGLmRNA i M-CSFmRNA
zastosowano reakcjê ³añcuchow¹ polimerazy z odwrócon¹ transkryptaz¹
(reverse transcription-polymerase chain reaction – RT-PCR).
Wyniki. Wyniki. Wyniki. Wyniki. Wyniki. W wycinkach zdrowej skóry psz obserwowano s³abo pozytywn¹
reakcjê z przeciwcia³ami przeciwko OPG, OPGL i M-CSF, g³ównie w warstwie
podnab³onkowej. Wszystkie wycinki perlaka wykaza³y natomiast pozytywn¹
reakcjê w badaniu immunohistochemicznym przeciwko tym przeciwcia³om,
zlokalizowan¹ w perimatrix perlaka. Obecnoœæ M-CSF mRNA oraz OPG mRNA
stwierdzono we wszystkich próbkach skóry psz. Ekspresjê OPGL mRNA obser-
wowano w 11 z 16 tych próbek. We wszystkich wycinkach perlaka w RT-PCR
potwierdzono obecnoœæ OPGmRNA, OPGLmRNA oraz M-CSFmRNA.
Wnioski.Wnioski.Wnioski.Wnioski.Wnioski. Wyniki badañ wskazuj¹ na istotn¹ rolê cytokin M-CSF, OPGL i OPG
w regulacji osteoklastogenezy w tkankach perlaka ucha œrodkowego.

S³owa kluczowe:S³owa kluczowe:S³owa kluczowe:S³owa kluczowe:S³owa kluczowe: perlak ucha œrodkowego, osteoklastogeneza, OPG, OPGL,
M-CSF, RT-PCR

Introduction. Introduction. Introduction. Introduction. Introduction. Bone resorption constitutes one of the destructive characteristics
of cholesteatoma. Osteoclastogenesis and bone resorption are controlled
by a balance between two factors: the receptor activator of NF-kB (RANK)
and its ligand (RANKL) also known as osteoprotegerin ligand (OPGL).
Aim.Aim.Aim.Aim.Aim. Investigate the expression and distribution of regulators of osteogenesis
in human middle ear cholesteatoma and external auditory meatus skin.
Material and methods.Material and methods.Material and methods.Material and methods.Material and methods. Specimens of human cholesteatoma (n=28) and
normal meatal skin (n=28) were analysed by immunohistochemistry. All
cholesteatoma samples were removed during surgery for chronic otitis media.
Immunohistochemistry was performed using the labelled streptavidin
peroxidase method. RT-PCR (reverse transcription-polymerase chain reaction)
was used to detect OPGmRNA, OPGLmRNA and M-CSFmRNA.
Results.Results.Results.Results.Results. The results of immunohistochemical staining reactions with OPG,
OPGL and M-CSF antibodies show weakly positive reaction in the subepithelial
tissue of normal auditory meatal skin. The results of immunohistochemical
staining reactions revealed definitely positive reaction with OPG, OPGL, and
M-CSF within cholesteatoma perimatrix. RT-PCR revealed the presence of M-
CSF mRNA and OPG mRNA in all investigated samples of normal meatal skin.
OPGL expression was found positive in 11 of 16 samples of normal meatal
skin. OPG, OPGL, and M-CSFmRNA were detected in all     investigated samples
of cholesteatoma tissue.
Conclusions. Conclusions. Conclusions. Conclusions. Conclusions. Our results point to an important role of M-CSF, OPGL, OPG
cytokins in the regulation of osteoclastogenesis within the cholesteatoma
tissues of the middle ear.
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WSTÊP

Perlak ucha œrodkowego niszczy struktury ucha œrod-
kowego i wewnêtrznego prowadz¹c do utraty s³uchu,
dysfunkcji przedsionkowej, pora¿enia nerwu twarzowe-
go, jak równie¿ powik³añ wewn¹trzczaszkowych [1].
Jedn¹ z cech perlaka jest resorpcja koœci w obszarze przy-
legaj¹cym do perimatrix. Resorpcja koœci jest podstawo-
wym procesem biologicznym wystêpuj¹cym zarówno
w warunkach fizjologicznych, jak i patofizjologicznych
[2]. Podczas procesu zapalnego uwalniane s¹ czynniki
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takie jak: IL1α, IL1β, TNFα, interferon β [3]. Przed
czterema laty wykazano, ¿e przebudowa koœci, jak i jej
utrata, kontrolowane s¹ przez równowagê uwalniania
dwóch innych czynników: RANK (receptor activator of
nuclear factor (NF)-kB) i jego ligandu RANKL, zna-
nego równie¿ jako OPGL (osteoprotegerin ligand) [4].
RANKL aktywuje dojrza³e osteoklasty in vitro i prowa-
dzi do resorpcji koœci in vivo poprzez aktywowanie ju¿
istniej¹cych osteoklastów [5,6]. Œcis³y kontakt pomiê-
dzy komórkami zrêbu i szpiku kostnego ma zasadnicze
znaczenie w procesie osteogenezy. Obecnie wiadomo,
¿e uk³ad ten umo¿liwia produkcjê dwóch czynników
hematopoetycznych, które s¹ konieczne do osteoklasto-
genezy: wspomniany RANKL oraz M-CSF (macropha-
ge-colony stimulating factor) [7,8]. Natomiast do póŸ-
niejszej aktywacji osteoklastogenezy niezbêdne jest bia³-
ko RANK obecne na powierzchni komórek prekursoro-
wych [9,10]. Prze³omem w rozumieniu regulowania pro-
cesów osteogenezy sta³a siê identyfikacja OPG (osteopro-
tegerin) – rozpuszczalnego bia³ka zwi¹zanego z TNFR
(tumor necrosis factor receptor), które blokuje formacjê
osteoklastów in vitro oraz resorpcjê koœci in vivo [4].

Celem pracy by³o oznaczenie ekspresji i dystrybucji
kluczowych regulatorów osteoklastogenezy (OPG,
OPGL, M-CSF) w perlaku ucha œrodkowego u doro-
s³ych za pomoc¹ metod immunohistochemicznych oraz
reakcji ³añcuchowej polimerazy z odwrócon¹ transkryp-
taz¹ (reverse transcription-polymerase chain reaction –
RT-PCR).

MATERIA£ I METODY

Do badañ immunohistochemicznych u¿yto 28 per-
laków pobranych od doros³ych pacjentów podczas za-
biegu operacyjnego, wykonywanego z powodu przewle-
k³ego zapalenia ucha œrodkowego z perlakiem. Wiek
chorych waha³ siê od 40 do 65 lat. Preparaty po utrwa-
leniu w 8% buforowanej formalinie zatapiano w kostki
parafinowe, ciêto seryjnie na skrawki o gruboœci 5�m,
a nastêpnie w sposób rutynowy barwiono hematoksyli-
n¹ i eozyn¹. W badaniach immunohistochemicznych
zastosowano standardow¹ metodê peroksydazow¹ ze zna-
kowaniem streptawidyn¹. Kontrolê stanowi³o 28 wycin-
ków zdrowej skóry przewodu s³uchowego zewnêtrznego
pobranych podczas tego samego zabiegu. Wycinki skó-
ry poddano tej samej analizie immunohistochemicznej.
Ocena intensywnoœci barwienia immunohistochemicz-
nego dokonana zosta³a przez dwóch niezale¿nych bada-
czy. Za negatywny wynik reakcji przyjêto brak komórek
z ekspresj¹ badanych bia³ek, s³abo pozytywny – mniej
ni¿ 5% komórek z ekspresj¹ badanych bia³ek (komórki
takie nazwano komórkami dodatnimi), wyraŸnie pozy-
tywn¹ – 5-75% komórek (dodatnich) oraz silnie dodat-
ni¹ – >75% komórek (dodatnich). Do tych obliczeñ za-
stosowano automatyczny system analizuj¹cy (KS300,
Kontron Elektronik, Köhn, Niemcy).

Ekstrakcjê ca³kowitego, komórkowego RNA badano
z zastosowaniem zestawu RNeasy Midi/Mini kit (Qiagen,
Hilden, Niemcy) zgodnie z instrukcj¹ (pe³ny opis u auto-
rów). cDNA uzyskano z 1g ca³kowitego RNA w wyniku
zastosowania hemameru oraz systemu syntetyzuj¹cego
(SuperScript First-Strand Synthesis System GIBCO-
BRL, Paisley, Wielka Brytania). Reakcjê ³añcuchow¹ po-
limerazy przeprowadzono w automatycznym, termicz-
nym uk³adzie (Personal Cycler, Biometria, Göttingen,
Niemcy). Wszystkie reakcje ³añcuchowe polimerazy za-
koñczono w temperaturze 72°C przez 7 minut dla OPG
i M-CSF oraz 15 minut dla OPGL. Zastosowano elek-
troforezê na 2% ¿elu agarowym w celu okreœlenia specy-
ficznoœci produktów PCR (Amresco, Niemcy).

WYNIKI

W wycinkach skóry z przewodu s³uchowego ze-
wnêtrznego obserwowano s³abo pozytywn¹ reakcje
z przeciwcia³ami przeciwko OPG, OPGL (ryc. 1)
i M-CSF (ryc. 2) [< 5% komórek (dodatnich)]. Eks-
presjê tych komórek obserwowano g³ównie w warstwie
podnab³onkowej.

Wszystkie wycinki perlaka wykazywa³y pozytywn¹
reakcjê w badaniu immunohistochemicznym przeciwko

Ryc. 1. Skóra przewodu s³uchowego zewnêtrznego. Pojedyncze komórki ze
s³ab¹ ekspresj¹ anty-OPGL w warstwie podnab³onkowej. Powiêkszenie x400

Ryc. 2. Skóra przewodu s³uchowego zewnêtrznego. Niewielka liczba komó-
rek ze s³ab¹ ekspresj¹ anty-M-CSF. Powiêkszenie x400
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przeciwcia³om OPG, OPGL i M-CSF. Reakcja zloka-
lizowana by³a w warstwie podnab³onkowej perlaka (pe-
rimatrix). By³a to s³abo pozytywna reakcja [< 5% komó-
rek (dodatnich)] w stosunku do przeciwcia³ przeciwko
OPG oraz wyraŸnie pozytywna w stosunku do anty-
OPGL (ryc. 3) i anty-M-CSF (ryc. 4).

Skóra przewodu s³uchowego zewnêtrznego
Obecnoœæ M-CSFmRNA oraz OPGmRNA stwier-

dzono we wszystkich próbkach skóry przewodu s³ucho-
wego zewnêtrznego. Natomiast ekspresjê OPGL
obserwowano w 11 z 16 badanych próbek.

Perlak ucha œrodkowego
We wszystkich 17 badanych wycinkach perlaka

w RT-PCR potwierdzono obecnoœæ OPGmRNA,
OPGLmRNA oraz M-CSFmRNA.

DYSKUSJA

Perimatrix perlaka wykazuje du¿¹ aktywnoœæ w pro-
cesie destrukcji koœci. Przewlek³y stan zapalny prowadzi
do wzmo¿enia aktywnoœci osteoklastów uwolnionych
przez interleukinê-1, TNF-α oraz uwolnione z keraty-
nocytów cytokiny [11,12]. Wynikiem procesu resorpcyj-

nego jest macierz kostna bezpostaciowa, zawieraj¹ca
niezorganizowane w³ókna kolagenu [13,14]. W pro-
cesie przebudowy koœci g³ówn¹ rolê odgrywaj¹ oste-
oblasty i osteoklasty. Osteoblasty odpowiedzialne s¹ za
tworzenie siê zewn¹trzkomórkowej macierzy, która sk³a-
da siê g³ównie z kolagenu I (90%) oraz w oko³o 10% –
z bia³ek niekolagenowych [15]. Interakcje pomiêdzy
komórkami podœcieliska i osteoblastami s¹ niezbêdne
w procesie osteoklastogenezy zarówno w warunkach fi-
zjologicznych, jak i patologicznych. Osteogeneza w³¹-
cza seriê zdarzeñ inicjowanych przez nabór prekurso-
rowych komórek pochodz¹cych z mononuklearnego
szpiku kostnego. Nastêpnie w wyniku wieloj¹drzasto-
œci tych komórek staj¹ siê one osteoklastami, które s¹
zdolne do resorpcji organicznych i nieorganicznych
sk³adników macierzy kostnej. W koœci przylegaj¹cej do
perlaka zachodz¹ zmiany strukturalne takie jak: nie-
ci¹g³a okostna, puste laguny, nieregularne linie kostni-
wa, pojawienie siê eozynofilnych pêcherzyków w ob-
szarze miêdzy koœci¹ i perlakiem. Immunohistoche-
miczne badania wykaza³y brak obecnoœci bia³ek nieko-
lagenowych w koœci zaatakowanej przez perlak, co mo¿e
wynikaæ z bezpoœredniego wp³ywu perlaka na osteobla-
sty [15]. Podczas procesu dojrzewania, osteoblasty ró¿-
nicuj¹ siê z mezenchymalnych komórek macierzystych,
natomiast osteoklasty – z hematopoetycznych prekur-
sorowych komórek makrofagów. Osteoklasty s¹ zdolne
do resorpcji sk³adników organicznych i nieorganicznych
macierzy kostnej i pobudzone przez wiele czynników
procesu zapalnego [16,17].

W naszym badaniu wykazaliœmy wyraŸnie zwiêk-
szon¹ ekspresjê bia³ek bior¹cych udzia³ w procesie re-
sorpcji koœci. OPG jest rozpuszczalnym bia³kiem zwi¹-
zanym z TNFR (tumor necrosis factor receptor), które
hamuje formacje osteoklastów in vitro oraz resorpcjê koœci
in vivo. Ekspresja tego bia³ka w badanym materiale per-
laka by³a s³aba, co mo¿e œwiadczyæ o receptorowej regu-
lacji w dó³ w obrêbie perimatrix. Natomiast Tsurukai
i wsp. oraz Udagawa i wsp. uwa¿aj¹, ¿e OPGL oraz
M-CSF nale¿¹ do g³ównych czynników uczestnicz¹cych
w procesie tworzenia komórek prekursorowych osteokla-
stów i samych osteoklastów [18,19]. Polipeptyd RANKL
in vivo i in vitro przed³u¿a ¿ycie dojrza³ych osteokla-
stów [20,21]. Oba te bia³ka obserwowano w perimatrix
perlaka. Ich ekspresja by³a wyraŸnie wiêksza w porów-
naniu do zdrowej skóry przewodu s³uchowego zewnêtrz-
nego. A zatem mo¿na przypuszczaæ, ¿e uwolnienie
OPGL z aktywnych komórek T podczas procesu zapal-
nego pobudza osteoklastogenezê oraz osteoklastyczn¹
resorpcjê koœci w perlaku. Stan zapalny zwi¹zany z per-
lakiem indukuje resorpcjê koœci poprzez uwolnienie
OPGL z aktywowanych komórek T i wywo³uje oste-
ogenezê. W prezentowanym badaniu wykazaliœmy obec-
noœæ OPGmRNA, OPGLmRNA oraz M-CSFmRNA
we wszystkich próbkach perlaka a w zwi¹zku z tym
udzia³ perlaka w procesie resorpcji koœci.

Ryc. 3. Obraz mikroskopowy perlaka. Dodatnie komórki anty-OPGL w perima-
trix perlaka. Powiêkszenie x200

Ryc. 4. Perlak. Liczne komórki anty-M-CSF dodatnie z j¹drami wybarwionymi
na kolor br¹zowy, widoczne w perimatrix perlaka. Powiêkszenie x400
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Reakcja ³añcuchowa polimerazy (PCR) jest technik¹
umo¿liwiaj¹c¹ amplifikacjê fragmentów DNA in vitro
przy u¿yciu polimerazy DNA. RT-PCR (reverse trans-
cription-polymerase chain reaction) jest czu³¹ technik¹
detekcji mRNA. Na podstawie badañ histochemicznych
prowadzonych przez Chodynickiego i wsp. przypusz-
cza siê, ¿e resorpcja i destrukcja tkanki kostnej powodo-
wana jest m.in. przez enzymy lizosomalne, takie jak ka-
tepsyny A, B, D i E [22]. Inne mechanizmy dotycz¹ce
destrukcji koœci przez perlak, to równie¿: przewlek³a in-
fekcja prowadz¹ca do stanu zapalnego koœci, zmiany pH,
aktywnoœæ osteoklastów pobudzonych przez interleuki-
nê-1, TNF-α oraz uwolnione z keratynocytów cytoki-
ny [14]. Wykazano, ¿e pH reszt keratynowych w obrê-
bie perlaka jest kwaœne, a zatem takie œrodowisko przy-
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czynia siê do demineralizacji hydroksyapatytów koœci,
prowadz¹c w rezultacie do jej destrukcji [23].

Dalsze badania nad wykazaniem udzia³u innych
czynników regulacji osteoklastogenezy w perlaku przy-
czyni siê do pe³nego zrozumienia tego z³o¿onego proce-
su i stworzy mo¿liwoœci poszukiwania sposobów hamo-
wania lub nawet przeciwdzia³ania tak destrukcyjnej dzia-
³alnoœci perlaka.

WNIOSKI

1. Proces zapalny indukuje resorpcjê koœci poprzez
uwalnianie: M-CSF i OPGL i wywo³uje osteoge-
nezê.

2. Badane cytokiny (M-CSF, OPGL, OPG) bior¹
udzia³ w regulacji osteoklastogenezy.


