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ÖSSZEFOGLALÁS
A szerzett cholesteatoma entitása már több mint 300 éve 
ismert, azonban a kórkép természetét még számos megvá-
laszolatlan kérdés övezi. Az otitis media suppurativa chronica 
cholesteatomatosa elhanyagolt esetben komoly, életveszélyes 
szövődményeket okozhat, ezért elengedhetetlen a megfelelő 
diagnózis korai felállítása, valamint a szükséges kezelési stratégia 
kidolgozása. Jelenleg nincsen elfogadott nem műtéti megol-
dás a cholesteatoma eradikálására. Ahhoz, hogy egy hatásos 
terápiás terv felállítható legyen, szükséges megérteni a kórkép 
hisztopatológiai és immunhisztokémiai hátterét, és tisztában 
kell lenni a lehetséges patogenetikai elvekkel, valamint műtéti 
megoldásokkal.

Ebben a közleményben a szerzők összefoglalják a szerzett 
cholesteatoma jelenleg ismert etiológiai és patogenetikai alap-
jait, valamint kihangsúlyozzák a napjainkban legelterjedtebb 
kivizsgálási lehetőségeket és terápiás elveket.
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SUMMARY
The entity of acquired cholesteatoma has been known for more 
than 300 years, but the nature of the disease remains unanswered. 
In cases of uncared-for chronic suppurative otitis media with 
cholesteatoma can cause serious, life-threatening complications. 
It is essential to make an early, correct diagnosis and to apply an 
adequate treatment strategy. There is currently no accepted 
non-surgical solution for the eradication of cholesteatoma. In or-
der to set up effective therapy plan, it is necessary to understand 
the histopathological and immunohistochemical background of 
the disease and to be aware of the possible pathogenetic principles 
and surgical solutions.

In this paper, the authors summarize the currently known 
etiological and pathogenetic foundations of acquired cholestea-
toma, and highlight the most widely used diagnostic options and 
therapeutic approaches today.
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Bevezetés

A cholesteatoma egy jól körülhatárolt, nem daganatos lézió, amely 
az elszarusodó laphám abnormális növekedésének eredménye a 
sziklacsontban (1). A kórkép jellemzésére gyakorta használt kife-
jezés a „hám rossz helyen” (2). A cholesteatoma mátrix enzimati-
kus tevékenysége eredményezi azt a lokálisan invazív folyamatot, 
ami a középfül struktúráinak destrukciójához vezethet. A laphám 
jelenléte gyakorta okoz roncsoló folyamatot egy krónikus gyulla-
dásos környezetben. Ez a magyarázata a cholesteatoma fokozott 
oszteolitikus hatásának (3). Az életveszélyes intracranialis szövőd-
mények megelőzése kiemelt jelentőséggel bír a krónikus gennyes 
középfülgyulladások cholesteatomás típusának kezelésében (4).

A cholesteatomákat két nagy csoportra osztjuk: kongenitális és 
szerzett típusok (5). A kongenitális cholesteatoma az intakt dob-
hártya mögött látható fehéres massza, mely gyermekkorban ma-
nifesztálódik és a kórelőzményben nem szerepel korábbi fülműtét 
vagy középfülgyulladás (1. ábra). A szerzett cholesteatomák mind 
gyermek-, mind felnőttkorban előfordulhatnak. Leggyakrabban 
egy krónikus középfülbetegség okozta ún. retrakciós hámzsákban 
felgyülemlett keratinmassza jellemzi a dobhártya képet (2. ábra) 
(1, 6). A gyermekkori szerzett cholesteatomák jóval agresszívebb 
viselkedésűek, gyakorta fertőződnek felül, és kevésbé mutatnak 
jó prognózist (7). A fenti jellemzők alapján elengedhetetlen a 
gondos kivizsgálás és a megfelelő kezelési protokoll kiválasztása.

Az első cholesteatomaszerű tünetek leírása Du Verney francia 
anatómus nevéhez fűződik 1683-ban (8). A cholesteatoma fo-
galom (chole=cholesterol; steat=zsír; oma=tumor) használatát 
elsőként Johannes Müller német anatómus-patológus alkalmazta 
1838-ban, amellyel egy „zsíros” természetű tumort írt le (9). 
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1. ábra Veleszületett cholesteatoma mikroszkópos 
fülkürti képe. Jól látható a kalapács feje előtt fehéren 
áttűnő „póktojás”
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A kifejezés azonban félrevezető, hiszen az elváltozás nem tartal-
maz zsírt vagy koleszterint, és nem neoplasztikus jellegű (9–11).

Klasszifikáció

A cholesteatomákat a betegség patogenezise alapján két fő 
típusra oszthatjuk. Eszerint beszélünk veleszületett, illetve szer-
zett cholesteatomáról (5). A kongenitális cholesteatoma az ép 
dobhártya mögött elhelyezkedő laphámfészket jelenti, negatív 
otológiai anamnézis mellett. A szerzett cholesteatomákat tovább 
oszthatjuk primer és szekunder típusokra (10, 12). Az elsődle-
ges szerzett cholesteatoma a látszólag ép dobhártya mögött, 
általában a pars flaccida területén látható retrakciós hámzsákban 
kialakult deszkamált keratin epithelium-felhalmozódás (7, 12). 
A másodlagos szerzett cholesteatoma a perforált dobhártyán át 
a középfül üregrendszerébe történő hámmigráció folytán alakul 
ki. Ebben az esetben a kórtörténetben középfülgyulladás, trauma 
vagy fülműtét szerepel (10, 12).

Számos osztályozási rendszer ismert az irodalomban, amelyek 
azonban nem terjedtek el, kevés klinikai jelentőségük miatt. A 
cél egy olyan osztályozási rendszer bevezetése, amely prognosz-
tizálja a cholesteatoma recidíva veszélyét. A klasszikus, Tos által 
javasolt otoszkópos klasszifikáció a betegség lokalizációja alapján 
kategorizálja a betegséget; így atticus, pars tensa I (marginalis) 
és pars tensa II (centralis) cholesteatoma különböztethető meg 
(13). Mills és Padgham egy negyedik, intakt dobhártya-típussal 

2. ábra: Szerzett cholesteatoma mikroszkópos képe. 
A nyílfej a korábban behelyezett ventilációs tubus-
ra mutat, míg nyíl az epitympanalisan azonosítható 
cholesteatomát jelzi

Yung et al. EAONO/JOS Classification and Staging of Cholesteatoma
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3. ábra: Az Európai Otológiai és Neurootológai Akadémia, valamint a Japán Otológiai Társaság 2016-os kon-
szenzusán alapuló cholesteatoma osztályozási rendszer
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bővítette ezt a klasszifikációt (14). Sanna és munkacsoportja a 
pars petrosa cholesteatomákat csoportosította: supralabyrinthaer, 
infralabyrinthaer, masszív labyrinthaer, infralabyrinthaer-apicalis 
és apicalis típusokat különíthetünk el (15).

Tos és Lau 1989-es klasszifikációja három cholesteatoma típust 
különböztet meg. Az atticus cholesteatoma a pars flaccidából 
fejlődik, és kitölti a Prussak-teret. A pars tensa retrakciós cho-
lesteatoma, amely a pars tensa területén jelentkező behúzódás 
vagy összenövések miatt alakul ki, és érinti a fülkürtszájadékát. 
A sinus cholesteatoma, amely a pars tensa hátsó-felső kvadrán-
sának behúzódásából vagy perforációjából fejlődik, és a sinus 
tympanira, a posterior tympanumra vagy ezen túl terjed (16, 17).

Belal munkacsoportja 2012-ben publikálta a TMC-klasszifiká-
ciót. A beosztás alapját a cholesteatoma dobűri lokalizációja (T), a 
mastoidüregre való terjedése (M) és a szövődmény jelenléte (C) 
határozta meg (18). Ez a beosztás szoros korrelációt mutatott a 
műtétet megelőző dobhártyaképpel és CT-eredménnyel, valamint 
az intraoperatív lelettel.

Mindezek ellenére továbbra sincs egységes, standardizált 
klasszifikációs rendszer a szerzett cholesteatomák esetében. 
Éppen ezért az Európai Otológiai és Neurootológai Akadémia, 
valamint a Japán Otológiai Társaság kollaborációjából született 
meg 2016-ban a legújabb osztályozási rendszer, amelyet a 10. 
Nemzetközi Cholesteatoma és Fülsebészeti Konferencián is-
mertettek a szerzők (19). Eszerint a cholesteatomák szerzett, 
kongenitális és osztályozhatatlan alaptípusait különbözethetjük 
meg. A szerzett típusokat további altípusokra oszthatjuk asze-
rint, hogy jelen van-e retrakciós hámzsák vagy sem. A további 
osztályozást a 3. ábra szemlélteti. 

A klasszifikáció külön kiemeli a posztoperatív cholesteato-
mákat. A konszenzus ugyanakkor a középfül-cholesteatomák 
stádiumait is meghatározta. Mindehhez a középfület és a mastoid 
sejtrendszert négy részre osztották (STAM-rendszer). Az „S” 
a nehezen megközelíthető térségek. Ezen belül is S1, ami a 
supratubalis recessust jelöli, illetve S2, ami a sinus tympanit 
határozza meg, különíthetőek el. A „T” a dobüreget, az „A” 
az atticust, míg az „M” a mastoidrendszert jelenti. Ily módon 
a cholesteatomák négy stádiuma különböztethető meg. Az I. 
stádiumban csak egyetlen régió érintett, a II. stádiumban két 
régió érintett, a III. stádium az extracranialis és intratemporális 
szövődmények jelenlétét, míg a IV. stádium az intracranialis 
komplikációk meglétét jelenti (19).

Epidemiológia

A szerzett cholesteatoma éves incidenciája 9-13/100 000 fel-
nőttek, míg 3-15/100 000 gyermekek esetében (13, 20). Fel-
nőttkorban férfipredominancia (1,4:1) jellemző (11), ugyanakkor 
gyermekeknél a fiúk körében jóval gyakoribb a megbetegedés 
előfordulása, oldaldominancia nélkül (21). Az elmúlt évtizedekben 
a cholesteatomás esetek száma csökkenő tendenciát mutat, ami 
feltehetőleg a ventilációs tubus elterjedt alkalmazásának köszön-
hető (22).

A cholesteatoma rasszok szerinti gyakorisága is változatos. 
Leggyakoribb a kaukázusiak körében, akiket az afrikaiak követ-
nek, ugyanakkor a nem indiai ázsiaiak körében rendkívül ritka 
a betegség előfordulása (5). Az inúitoknál szintén előfordulhat 
cholesteatoma, de nagyon alacsony a prevalencia, amit nagy va-
lószínűséggel a náluk megfigyelhető nagyobb orrgarat magyaráz-
hat, amelynek következtében a középfül is jobban ventilálható, 
megelőzve ezzel a cholesteatoma kialakulását (23). A fejletlen 
országokban a megbetegedés gyakoribbnak számít a fejlett or-
szágokhoz képest (24), bár a prevalenciában nem figyeltek meg 
különbséget az egyes szociális rétegek között (20). A manapság 

észlelt, generációkon átívelő családi halmozódás a genetikai pre-
diszpozíció lehetőségét veti fel (25).

A gyermekpopulációban a krónikus középfülgyulladások 
10%-a cholesteatomás eset, amelyből 71-96% szerzett (26). 
Az érintett gyermekek körülbelül 7-10%-a szimultán, bilaterális 
betegségben szenved, vagy alakul ki náluk ellenoldali cholestea-
toma a követés során. Mindkét állapot jóval gyakoribb leányok 
esetében (27).

A craniofacialis anomáliával született gyermekeknél jóval gyak-
rabban alakul ki cholesteatoma (28). Szájpadhasadékos gyerme-
kek körében nagyjából 0,9-5,9% a primer szerzett cholesteatoma 
gyakorisága (28). Úgy tűnik, náluk a grommet behelyezés sem 
csökkenti a cholesteatoma kialakulás veszélyét, mivel a szak-
irodalmi adatok 0-6,9%-os incidenciarátáról számolnak be a 
tubusbeültetést követően (29). Összességében a szájpadhasa-
dékos gyermekek 100-200-szor nagyobb valószínűséggel fognak 
cholesteatomás krónikus középfülgyulladásban szenvedni, mint 
azok, akik egészségesen születtek (28, 30).

Hisztopatológia

Makroszkóposan a cholesteatoma egy fehéres, ovális vagy kerek, 
omlós massza vékony fallal, ami pépes anyagot tartalmaz. Mik-
roszkóposan három rétegre osztható: cisztás tartalom, mátrix 
és perimátrix (4. ábra) (31). A cisztás massza a cholesteatoma 
elsődleges komponense, amely differenciált, magvatlan keratin-
törmelék, faggyú, valamint genny és nekrotikus anyag keveréké-
ből áll. A cholesteatoma mátrixot hiperproliferatív többrétegű 
elszarusodó laphám képezi. Miképp a bőr esetében, úgy a cho-
lesteatoma hám is egy basalis rétegből (stratum germinativum), 
egy spinális rétegből (Malpighi-réteg), egy granulosus rétegből 
és egy átlátszó rétegből épül fel. A cholesteatoma külső rétege a 
perimátrix (lamina propria), egy gyulladásos hám alatti kötőszövet 
(granulációs szövet), amely kollagén rostokat, fibrocitákat és gyul-
ladásos sejteket (limfociták, hisztiociták, plazmasejtek, neutrofil 
granulociták) tartalmaz (31–33). Gyermekkori cholesteatomák 
esetében a sejtgazdag perimátrix, míg felnőttkori cholesteatomák 
esetében a fibrózus perimátrix dominál. Ez lehet a magyarázata, 
hogy a gyermekkori cholesteatomák jóval invazívabbak és nehe-
zebben eradikálhatóak (34).

4. ábra: Cholesteatoma szövettani képén jól lát-
ható az elszarusodó laphámmal bélelt, lamellált 
keratinmasszával (fehér nyíl) kitöltött tömlő, amelyet 
egy vékony elszarusodó epithelium (mátrix; fekete 
nyíl) vesz körbe. A csillag a gyulladásos sejtekkel 
infiltrált fibrózus szövetet (perimátrix) jelzi (H-E, 
2.1×)
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Patogenezis

A szerzett cholesteatoma patogenezisét különböző elméletek 
magyarázzák. A korábbi, közismert tézisek közül az egyik az 
invaginációs teória (retrakciós hámzsákelmélet), a másik a há-
minvázió vagy migráció (immigrációs elmélet), a harmadik a 
laphám-metaplázia és a negyedik a basalsejtes hiperplázia (pa-
pilláris benövés teória) (35). A közelmúltban két újabb elmélet is 
megjelent a kórkép kialakulásának lehetséges magyarázataként. 
Ezek a nyálkahártya-trakció elmélete (36, 37), valamint a szelektív 
epitympanalis diszventilációs szindróma (38, 39).

Az invaginációs teória lényege, hogy a középfülben kialakult 
negatív nyomás következtében a pars flaccida területén egy 
hámzsákszerű behúzódás alakul ki, amelyben a széteső kera-
tin felhalmozódik, kialakítva ezzel a cholesteatomát (35, 40). A 
migrációs elmélet alapján a cholesteatomaképződés előfeltétele 
a perforált dobhártya. A traumás vagy iatrogén perforáción ke-
resztül a középfül üregrendszerébe migráló hámsejtek alakítják 
ki a cholesteatomát (41). A laphámmetaplázia elmélete szerint 
a középfül nyálkahártyája képes metaplasztikusan átalakulni el-
szarusodó laphámmá, amely aztán cholesteatomaképződéshez 
vezet. A növekvő cholesteatoma ezután perforálja a dobhártyát, 
amely a jól ismert klinikai képet eredményezi (35). A basalsejtes 
hiperplázia tétele mögött álló elképzelés, hogy a pars flaccida 

hámjának basalis rétegében lévő keratintartalmú mikrociszták, 
álnyújtványok a Prussak-tér hámalatti szövetébe infiltrálva ala-
kítják ki a cholesteatomát (42).

Számos fülsebész véleménye szerint a szerzett cholesteato-
mák patogenezise nem definiálható egyetlen teóriával, hanem a 
fenti elméletek mindegyike szerepet játszhat a cholesteatomakép-
ződésben, amely így magyarázza az agresszív hiperproliferációt, 
az inváziót, a migrációt, a megváltozott differenciálódást és a 
recidívahajlamot (11, 35, 40).

A legújabb teóriák közül a nyálkahártya-trakció elmélete sze-
rint a cholesteatomaképződés I. fázisában a dobhártya mediális 
felszíne egyre közelebb kerül a hallócsontokhoz, majd innen fel-
felé , az epitympanon irányába húzódik tovább a nyálkahártyá k 
közötti szoros kapcsolat kialakulását követően. Az incus laterális 
felszínén, valamint a dobhártya mediális felszínén lévő nyák kis 
területen összetapad, és ez a dobüreg mucociliáris transzport-
útjának megfelelően a dobhártyát befelé, felfelé húzza. A nyák a 
folyamat progressziójával egyre nagyobb területen tapad össze. 
A II. fázisban a kilépő mucint a perimátrix fagocitái bekebelezik, 
ezáltal gyulladást indukálnak, amely a keratinociták proliferáció-
jához, migrációjához és csontdestrukcióhoz vezet. A felszabaduló 
citokinek hatására a III. fázisban sérülés vagy gyulladás következ-
tében fokozódik a keratinociták proliferációja, és a dobhártya 
rostos és nyálkahártya rétege közötti sérült barrieren keresztül 
bekövetkezik a mediális irányú terjedés (36, 37). A szelektív 
epitympanalis diszventilációs szindróma lényege, hogy amennyi-
ben az epitympanumot és a középfül egyéb térségeit elválasztó 
epitympanalis diafragma teljes, illetve az ilyen esetben egyedüli 
szellőzési utat biztosító isthmus is zárt, úgy az epitympanum 
nem tud megfelelően szellőzni a normál fülkürtfunkció ellenére 
sem. Emiatt az itt kialakult negatív nyomás következtében a pars 
flaccida területén hámzsákszerűen behúzódó dobhártya mellett 
a posterior epitympanumra lokalizálódó cholesteatoma is kiala-
kulhat. A szelektív diszventilációs szindróma korai diagnózisa 
megelőzheti az atticus cholesteatoma kifejlődését (38, 39).

A cholesteatoma immunhisztokémiája

A legújabb immunhisztokémiai vizsgálatok összefüggést találtak a 
cholesteatoma progressziója, valamint a gyulladásos immunválasz 
parakrin és autokrin szekréciója között (35, 43). A mátrix kerati-
nociták és a perimátrix fibroblasztok közötti parakrin és autokrin 
interakciók a cholesteatomán belüli homeosztázist és szöveti 
regenerációt szabályozzák (5. ábra) (35). Ráadásul a mátrix és a 
perimátrix gyulladásos sejtjei (monociták, makrofágok, limfociták) 
különböző angiogenetikus növekedési faktorokat (VEGF, EGF, 
PDGF, IL-8, Cox-2) termelnek (44). Ezek a faktorok angiogenezist 
indukálnak, amely a keratinociták állandó migrációját teszi lehe-
tővé a középfül üregrendszerébe. Összességében a gyulladásos 
sejtpopuláció fokozott jelenléte a mátrixban és a perimátrixban 
és a következményes angiogenezis jelentősen hozzájárulnak a 
cholesteatoma növekedéséhez és agresszivitásához. Továbbá a 
csont felszívódása magyarázhatja a fokozott oszteolízist a szerzett 
cholesteatomák esetében. Ezt követően a csontvelő mononukle-
áris sejtjei osteoclastokká aktiválódnak (11). Bizonyos szabályozó 
citokinek gyulladásos csontfelszívódást indukálnak. Ilyenek például 
az IL-1, IL-6, IL-17, interferon-ß és a parathormonfüggő fehér-
jék (11, 45, 46). Újabb tanulmányok igazolták, hogy a RANKL 
(nukleáris faktor kappa-B ligand receptor-aktivátor) és a mátrix-
metalloproteinázok (MMP) jelentős szerepet játszanak a cho-
lesteatoma általi csontdestrukcióban (11, 43, 47). Ezen felül az 
extracelluláris mátrix lebomlása az MMP-k fokozott regulációját, 
valamint a szöveti inhibitor metalloproteinázok (TIMP) csökkent 
szabályozását eredményezi (48).

12
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5. ábra: A perimátrix fibroblasztok és a mátrix ke-
ratinociták közötti parakrin és autokrin interakciók 
sematikus ábrája. A keratinociták proinflammatori-
kus citokineket (pl.: IL-1α, IL-1β, IL-6, PTHrP és IL-8) 
szabadítanak fel, amelyek serkentik a fibroblasztok 
citokin (pl.: KGF, GM-CSF, EGF, TNFα, PDGF, TGFα) 
szekrécióját. A fibroblaszt citokinek pedig fokozzák a 
mátrix keratinociták differenciálódását, proliferációját 
és migrációját. Ráadásul a TGFα és a TNFα autokrin 
módon fokozottan szabályozott, ezáltal a keratinociták 
proliferációja és differenciálódása is erősebb.
Rövidítések: EGF: epidermalis növekedési faktor; GM-CSF: 
granulocita-makrofág kolóniastimuláló faktor; IL: interleukin; 
KGF: keratinocita növekedési faktor; PDGF: thrombocita 
eredetű növekedési faktor; PTHrP: parathormon kapcsolt 
protein; TGF: transzformáló növekedési faktor; TNFα: 
tumornekrózis-faktor alfa
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Összességében a veleszületett immunitás egy kétélű fegyver. 
A megfelelően működő immunválasz védelmet nyújt az infekciók 
ellen, bár a fokozott gyulladásos reakció a cholesteatoma kont-
rollálatlan növekedéséhez és proliferációjához vezethet.

Nagel és munkacsoportja 2018-as közleménye egy új patog-
enezis lehetőségét vetette fel (49). Sikerült kimutatniuk a Nestin 
és S100B őssejt-markereket a középfül cholesteatomájában és a 
külső hallójárat hámjában. Ezek a sejtek képesek mesodermalis és 
ectodermalis sejttípussá alakulni. A cholesteatoma specifikus ős-
sejtek (ME-CSCs) fokozott érzékenységet mutatnak gyulladásos 
stimulusra, amely alapján egy cholesteatomás mikrokörnyezetben 
képesek keratinocitává alakulni. Ez a felfedezés lehet az alapja 
a későbbiekben újabb kezelési stratégiák kidolgozásának (49).

A cholesteatoma genetikája

Újabb tanulmányok a cholesteatoma patogenezise és bizonyos 
genomikai módosulások kapcsolatáról számoltak be. Az epider-
malis növekedési faktor receptorának (EGFR) és ligandjának, 
a transzformáló növekedési faktor-alfának (TGF-α) a fokozott 
szabályozását és aktivációját figyelték meg több neoplázia ese-
tében is (50). Az EGFR és a TGF-α túlzott expresszióját choles-
teatomák esetében is leírták, ami arra enged következtetni, hogy 
e gének hibás regulációja összefüggésben van a cholesteato ma-
képződésével és progressziójával (51, 52). Továbbá, bizonyos 
protoonkogének (pl.: c-myc, c-jun) expressziójában bekövet-
kező változások (53, 54), a gap junction béta-2 (GJB2; conne-
xin-26-ként is ismert) fokozott szabályozása (48, 55) és néhány 
tumorszupresszor gén (pl.: p53, p27; CDH18, 19; ID4, PAX3, 
LAMC2; TRAF2B) alulszabályozása (35, 43, 48) szintén szerepet 
játszhatnak a cholesteatoma multifaktoriális patogenezisében.

Az eddig gyűjtött bizonyítékok alapján úgy tűnik, a cholesteato-
mák olyan klinikai tulajdonságokat mutatnak, amelyek a neopláziá-
kéhoz hasonlóak. Mindez azt jelenti, hogy a sejtek növekedésének 
hibás kontrollját genomikai módosulások befolyásolják. Ugyanak-
kor, további vizsgálatok szükségesek a cholesteatoma-képződés 
hátterében álló genetikai mechanizmusok megértéséhez.

Klinikai megjelenés, komplikációk

A cholesteatoma felismerése gyakorta éveket is igénybe vehet 
a későn megjelenő potenciálisan veszélyes manifesztációk miatt 
(56). A cholesteatoma növekedése gyakran nem kerül felfede-
zésre (és ezáltal kezelésre sem), míg végül kiterjedésénél fogva el 
nem éri az intratemporális struktúrákat. Mindez számos intra- és 
extracranialis szövődményhez vezethet (33, 57).

A legtöbb cholesteatomás beteg gyakorta visszatérő, bűzös 
fülváladékozásról panaszkodik, amely purulens váladékként jel-
lemezhető. A halláscsökkenés kezdetben vezetéses, de előreha-
ladott esetben percepciós hypacusis is jelentkezhet. A vezetéses 
halláscsökkenés oka a hallócsontláncolat nem megfelelő moz-
gékonysága, míg előrehaladott esetben a cochlea károsodása 
irreverzibilis szenzorineurális halláscsökkenést eredményez, gya-
korta tinnitus kíséretében. A félkörös ívjáratok (leggyakrabban 
a horizontális ívjárat) csontos falának destrukciója forgójellegű 
szédülést, egyensúlyzavarokat válthat ki. Az arcideg csatornájának 
sérülése gyakorta eredményez átmeneti, vagy végleges arcideg-
bénulást (58). A cholesteatomák gyakorta másodlagos infekciók 
gócpontjai (59). Leggyakrabban aerob kórokozók (Pseudomonas 
aeruginosa, Staphylococcus aureus, különböző Proteus fajok) fele-
lősek a felülfertőződésért, míg az anaerobok közül ki kell emelni 
a Bacteroides és a Peptococcus/Peptostreptococcus fajokat (60). 
Az antibiotikum-terápia bevezetése óta a bakteriális szuperin-

fekciók incidenciája jelentősen csökkent, bár fontos a fertőzések 
figyelembe vétele, mivel a cholesteatomák gyakran az akut vagy a 
krónikus infekciók tünetei nélkül jelentkeznek. Számos esetben a 
komplikációk mindaddig nem kerülnek felismerésre, míg előreha-
ladott állapotba nem kerülnek. Az infekciókontroll hiánya olyan 
halálos szövődményekhez vezethet, mint például a meningitis, 
agytályog, epidurális tályog, szeptikus sinus sigmoideus trombózis 
vagy akut mastoiditis subperiostealis tályoggal (57, 59, 61).

A fülfájdalom, fejfájás, hányás vagy láz nem jellemző tünetei 
az otitis media suppurativa chronica cholesteatomatosának. Ezek 
megjelenése intratemporális vagy intracranialis szövődmények 
gyanúját veti fel. Ilyen esetekben haladéktalan kivizsgálás és keze-
lés szükséges a halálos kimenetel elkerülése érdekében. Gondos 
körültekintést igényelnek a gyermekkori esetek, hiszen a gyer-
mekek nehezen tudják elmondani panaszaikat, különösen, ha 
mindezek árnyaltak vagy egyoldaliak (62). Visszatérő, vagy több 
mint két héten át fennálló fülfolyás egy lehetséges figyelmeztető 
jele lehet a háttérben álló cholesteatomás megbetegedésnek, 
különösen akkor, ha a tünetek a kezelés ellenére is fennállnak, 
vagy egy korábban már operált fülön szokatlan halláscsökkenésről 
panaszkodik a beteg (1).

Diagnózis

A korábban említett potenciálisan veszélyes szövődmények miatt 
a cholesteatoma időben történő felismerése elengedhetetlen, még 
tünetszegény esetekben is. A korai diagnózis lehetővé teszi a ke-
vésbé invazív műtéti megoldásokat, amelyek mellett akár a hallás 
is megkímélhető. Ennek jelentősége gyermekkorban fokozottabb.

Fülvizsgálat
A cholesteatoma diagnosztikájában elengedhetetlen a fülvizs-
gálat, amelyet érdemes mikroszkóppal és/vagy endoszkóppal 
végezni. A dobhártya teljes körű áttekintéséhez a megfelelő 
megvilágítás, valamint a külső hallójárat kitisztítása szükséges. 
Külön figyelmet érdemel az epitympanális régió, valamint a 
hátsó-felső kvadráns, amelyek a leggyakoribb predilekciós he-

6. ábra: Epitympanális cholesteatoma mikroszkópos 
képe. Az epitympanum a szerzett cholesteatomák 
predilekciós helye
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lyei a szerzett cholesteatomáknak (6. ábra) (63). A vizsgálat 
célja, hogy a lehetséges cholesteatomás lézió, vagy a retrakciós 
hámzsák felismerésre kerüljön.

Fontos szem előtt tartani, hogy egyszerű otoszkópos képen 
a cholesteatoma, valamint az otitis externa hasonló megjelenést 
mutathat (64). Első megjelenésre egy súlyos külső hallójárat-
gyulladás hátterében nem biztos, hogy felvetődik a cholestea-
toma gyanúja, ezért amennyiben az otitis externa elhúzódik, vagy 
progresszió mutatkozik, úgy szükséges kizárni a cholesteatoma 
lehetőségét és részletes fülvizsgálatot kell végezni mikroszkóppal 
és/vagy endoszkóppal.

Egy gyakorta figyelmen kívül hagyott, fontos szempont, hogy 
a legtöbb cholesteatomás megbetegedésben szenvedő gyer-
meknél kétoldali fülkürtfunkció-zavar is fennáll. Több vizsgálat 
is kimutatta, hogy e gyermekek 50%-ánál az ellenoldali fülnél 
is probléma jelentkezik, és 7-10%-uknál végül cholesteatoma 
alakul ki az ellenoldalon (27). Ezért ilyen esetekben fontos a 
megfelelő körültekintés, illetve a betegkövetés során az ellenoldali 
fül rendszeres vizsgálata, hogy a megbetegedés még idejében 
kiszűrhető és megelőzhető legyen. Kisgyermekek, nem kooperáló 
gyermekek esetében, akiknél cholesteatoma gyanúja merül fel, 
altatásos fülvizsgálatot szükséges elvégezni (1).

Képalkotók
Az elmúlt évtizedekben a különböző képalkotó eljárások alkal-
mazása egyre fokozottabban előtérbe került az otitis media sup-
purativa chronica cholesteatomatosa preoperatív ábrázolása és a 
műtéteket követő gondozás során is (65).

CT-vizsgálat
A CT-vizsgálat az elsődleges képalkotó modalitás a cholesteatoma 
kiterjedésének, valamint a sziklacsont anatómiájának megítélé-
sére. Az 1980-as években történt bevezetése óta a nagyfelbon-
tású CT (HRCT) a műtéti tervezésnél elengedhetetlen eszköz. Az 
operációt megelőzően ajánlott a képanyag többszöri áttekintése a 
hallócsontláncolat állapotának értékelése (66), anatómiai variációk 
vizsgálata (pl.: hipopláziás középfül-üregrendszer, sinus sigmoi-
deus és bulbus venae jugularis variációk, facialis csatorna csontos 
dehiszcenciája, szklerotikus mastoid sejtrendszer vagy alacsonyan 
fekvő tegmen) és egyéb komplikációk (tegmen dehiszcencia, 
labyrint fisztula) (67) kizárása céljából (7. ábra). Abban az esetben, 
amikor egy jól pneumatizált tympanomastoidealis üregben nem 
látható kontrasztanyag-halmozás, a CT-vizsgálat negatív prediktív 
értéke magas cholesteatoma kizárása szempontjából (68, 69).

Megjegyzendő, hogy a cholesteatoma, a granulációs szö-
vet, a fibrózus szövet, a nyálkahártya-ödéma és az effúzió CT-
denzitása nagyon hasonló, ezért e kórképek között HRCT-vel 
nehéz különbséget tenni (70). A CT-vizsgálat elsősorban a csont-
érintettség megítélésére szolgál, de erősen limitált az értéke a 
lágyszövetek – mint például a hártyás labyrint vagy az intracranium 
– esetében (68). Ráadásul középfülműtétet követően gyakorta 
megfigyelt kontrasztanyag-halmozás csökkenti a posztoperatív 
reziduális betegség vagy recidíva megítélésének értékét (68, 69).

MRI-vizsgálat
Az utóbbi évtizedben az MRI-vizsgálati protokoll finomodása 
– mint például a diffúzió súlyozott (DW) és a késleltetett poszt-
gadolíniumos (DP) szekvenciák bevezetése – a cholesteatoma 
diagnosztikájának fejlődéséhez vezetett (8. ábra) (65). A sugárzás-
mentes képalkotás különösen kisgyermekek esetében hangsúlyos, 
hiszen az ő szöveteik jóval sugárérzékenyebbek (71).

Mind a DW-MRI, mind pedig a DP-MRI egy jóval precízebb 
modalitás a cholesteatoma primer, illetve követéses vizsgálatában 
(68, 72). Egy újabb metaanalízis a diffúzió súlyozott MRI-érzé-

7. ábra: A: Axiális magas felbontású CT (HRCT) 
a vízszintes ívjárat szintjében: nodularis lágyrész 
lézió (fehér vastag nyíl), erózió a vízszintes ívjáraton 
(fekete nyíl): cholesteatoma, ívjárat-lézióval. Az incus 
teste és rövid nyúlványa is jelentős eróziót szenve-
dett el (kis fehér nyíl). B: A fenti kép koronális spiral 
CT-változata: lágy szövet az atticusban (fehér vastag 
nyíl), erodáltnak tűnő tegmen (fekete nyíl), középső 
skála invázió gyanúja, fistula a vízszintes ívjáraton (kis 
fehér nyíl)

8. ábra: A: T2 súlyozott axiális MR-felvételen hyperin-
tenzitást mutató jobb oldali cholesteatoma, mastoid 
retencióval (nyíl). B: T1 súlyozott axiális MR-fel-
vételen az elváltozás hipointenz (nyíl). C: Diffúzió 
súlyozott, axiális MR-felvételen jól látható a diffúzió-
gátlás a középfül területén (nyíl). D: Koronális késői 
posztkontraszt MR T1: 45 perc után erős halmozó-
dást nem mutató nodularis képlet bal oldali középfül 
területén (fekete nyíl), ettől laterálisan (fehér nyíl) 
enyhe jelintenzitás-fokozódás
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kenységét és specificitását is 94%-osra becsülte a cholestea-
tomaszűrés vonatkozásában (73). Ugyanakkor a DW-MRI-vel 
szemben a DP-MRI relatíve időigényesebb és kevésbé szolgál 
többletinformációval (68, 69).

Két külön szekvencia használható a cholesteatoma értéke-
lésénél diffúzió súlyozott MRI-vel: az echo-planar imaging (EPI; 
amely egy gyors T2 súlyozott képalkotási technika) és a non-echo-
planar imaging (non-EPI) technika. Egy újabb irodalmi áttekintő 
eredménye alapján a non-EPI szekvencia jóval érzékenyebb az 

EPI-szekvenciával szemben a reziduális vagy kiújuló cholestea-
tomák esetében. Ennek oka, hogy ezzel a szekvenciával jobb 
a térbeli felbontás nagyobb képmátrix és kevesebb műtermék 
mellett (68). Továbbá a non-EPI technika erős megbízhatóságot 
mutatott a 2-3 mm-nél kisebb cholesteatomák felismerésében 
(68, 73). Mindezért a non-EPI MRI gyakorta használt eszköz a 
preoperatív HRCT mellett, valamint értékes modalitás a reziduális 
vagy recidív cholesteatomák diagnosztikájában (74).

Az újabb, megbízható képalkotó technikáknak köszönhetően 
a „second-look” műtétek aránya 50-60%-ról 10%-ra csökkent 
az utóbbi idők tapasztalatai alapján (75). Ugyanakkor bizonyos 
tanulmányok kétségesnek tartják a non-EPI-szekvencia érzékeny-
ségét a 2-3 mm-nél kisebb cholesteatomagyöngyök esetében a 
„second-look” műtéttel szemben (75, 76).

Alkalmanként a műtéti feltárás elkerülhetetlen a definitív 
diagnózis felállításához, különösen szövődményes esetekben. 
Továbbá fontos tájékoztatni a radiológust a korábbi műtéti lele-
tekről (abszcedálódó üreg, csontpor, szilikonlap) (69, 77) a téves 
diagnózisok elkerülése érdekében.

Kiegészítő vizsgálatok
A cholesteatoma diagnosztikájának részét képezik az audioló-
giai vizsgálatok. Tisztahangküszöb-vizsgálattal a halláscsökkenés 
típusa állapítható meg, információ nyerhető a hangvezető rend-
szerről. Kevert típusú halláscsökkenés esetén, ahol szenzorineu-
rális komponens is jelen van, felmerül labyrinthitis gyanúja (28). 
Normális lehet a hallás, amennyiben a hallócsontláncolat intakt 
(78). Ugyanakkor destruált láncolat esetén is lehet ép, vagy közel 
ép hallást mérni, amennyiben a cholesteatoma átvezeti a hangot 
a belső fül folyadéktereire. Ezt a paradox jelenséget nevezi az 
irodalom „néma” vagy „konduktív” cholesteatomának vagy „cho-
lesteatoma halló” állapotnak (78, 79).

Tympanometriás vizsgálatokkal a középfül nyomásviszonyai 
mérhetők fel, bár az impedancia audiometriai vizsgálatoknak nincs 
specifikus mintája a cholesteatomára vonatkozóan (80).

Terápia

Nem műtéti terápia
Antibiotikumos, szteroidos fülcsepp alkalmazása szükséges akut 
infekció esetén (pl.: fülváladékozás kapcsán), amelynek célja a 
gyulladás csökkentése és a sarjadzás megelőzése (33). Ez eset-
ben még a bakteriológiai vizsgálat eredményét megelőzően ja-
vasolt empirikus antibiotikum-kezelés bevezetése a potenciális 
kórokozókkal (Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, 
anaerob törzsek) szemben (60). Erre a célra a legmegfelelőbbek 
a fluorokinoloncsoport tagjai (cipro- vagy levofloxacin). Továbbá, 
előrehaladott esetben az orális vagy szisztémás antibiotikum-ke-
zelés is szükségessé válhat (60).

Az előbb említett gyógyszeres kezelés nem alkalmas a szerzett 
cholesteatomák eradikálására, de hasznosak lehetnek a műtét 
előtti infekciók és gyulladások kontrollálásában, illetve csökkentik 
a posztoperatív szövődmények esélyét (33, 81). A számos klinikai 
kutatás ellenére egyelőre még nem sikerült kifejleszteni célzott 
gyógyszeres terápiát a szerzett cholesteatomák megszűntetésére. 
A cholesteatoma patogenezisének legújabb biomolekuláris ered-
ményei segíthetik kibővíteni a terápiás spektrumot és lehetőséget 
kínálhatnak a célzott, nem műtéti terápia kifejlesztésében.

Műtéti terápia
GYERMEKKORI MEGFONTOLÁSOK

A pediátriai esetek összetett megjelenése folytán, a gyermekkori 
szerzett cholesteatomák különös körültekintést igényelnek. Ilyen 
tényező például, hogy a sziklacsont gyermekek esetében rendkívül 

9. ábra: A: Zárt technikájú (CWU) timpanoplasztika 
ürege az atticotomia és a posterior tympanotomia 
csontmunkáját követően kadáver sziklacsonton. 
Fehér nyíl: stapedius ína; fekete nyíl: kerek ablak 
membrán. B: Nyitott technikájú (CWD) timpano-
plasz tika csontmunkáját követő műtéti üreg. Fehér 
nyíl: processus pyramidalis; fekete nyíl: processus 
cochleariformis
Rövidítések: HMF: hallójárat mellső fala; DH: dobhártya; 
HHF: hallójárat hátsó fala; Cog: az epitympanumot anteri-
or és posterior részre elválasztó csontlemez; K: kalapács 
eltávolítása; P: promontórium; HS: hypotympanális sejtek; 
ChT: chorda tympani; EFÍ: elülső függőleges ívjárat; VÍ: 
vízszintes ívjárat; NF (d): nervus facialis dobűri szakasz; NF 
(m): nervus facialis mastoidealis szakasz; RFS: retrofacialis 
sejtek; BVJ: bulbus venae jugularis; HFÍ: hátsó függőleges ív-
járat; RLS: retrolabyrinther sejtek; SS: sinus sigmoideus; Att: 
atticus; FSz: fülkürt szájadéka; GG: ganglion geniculi; mTT: 
musculus tensor tympani; PrC: processus cochleariformis; 
PrP: processus pyramidalis; KSD: középső skála dura; SLS: 
supralabyrinter sejtek; SE: saccus endolymphaticus

A

B
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jól pneumatizált, amely megfelelő teret biztosít a betegség terje-
dése számára. Ezáltal a gyermekkori cholesteatomák exacerebáci-
ója jóval agresszívebb viselkedést mutat (22, 82). Továbbá, a fülkürt 
gyermekek esetében nem teljesen kifejlett szemben a felnőttekével. 
Jellemzően rövidebb, az orrgarati szájadéka szűkebb, illetve a lefu-
tása horizontálisabb (28). A fejletlen tuba szoros korrelációt mutat 
a gyermekkori recidív esetek gyakoriságával, ami 2-10-szer gyako-
ribb a felnőtt esetekhez képest (7). Emiatt a gyermekek esetében 
gyakrabban van szükség revíziós műtétekre (3, 7). A krónikus 
fülkürtfunkció-zavar kiküszöbölésére akár szimultán a cholesteato-
ma-műtéttel ballonkatéteres fülkürttágítás végezhető el (83).

A késői diagnózis és kezelés a halláscsökkenés miatt jelentős 
hatással lehet a beszédfejlődésre, a tanulmányi eredményekre és 
a gyermek szellemi fejlődésére (84, 85). A minél korábbi beavat-
kozás növeli a hallásrehabilitáció sikerességének valószínűségét, 
bár a normál hallás gyakran nem garantálható egy sikeres műtétet 
követően sem.

Mindezen jellemzőkből kifolyólag látható, hogy a pediátriai 
esetek komoly kihívás elé állítják a fülsebészt. A betegség komp-
lexitásából kifolyólag a félreértések elkerülése végett elengedhe-
tetlen a betegek és a szülők megfelelő tájékoztatása a különböző 
műtéti stratégiákról, illetve hallásrehabilitációs lehetőségekről.

MŰTÉTI MEGOLDÁSOK: CANAL WALL UP (CWU) (ZÁRT) ÉS CANAL 
WALL DOWN (CWD) (NYITOTT) TIMPANOPLASZTIKA

A számos kutatás ellenére a cholesteatomák adekvát kezelési 
megoldása a műtét, amelynek elsődleges célja egy száraz, reakció- 
és betegségmentes fül kialakítása. A két leggyakrabban alkalma-
zott technika a zárt és a nyitott timpanoplasztika (9. ábra). Előbbi 
lényege az összes mastoidsejt eltávolítása a csontos hallójáratfal 
megőrzése mellett (22, 86). Ezzel szemben a nyitott technika 
során a csontos külső hallójárat falának elvételével egy közös üreg 
alakul ki a hallójáratból, a középfülből és a mastoid üregből (87).

A két technika előnyét és hátrányát régóta vitatják. Ennek köz-
ponti kérdése, hogy a hátsó fal megkímélhető-e. A zárt technika 
alkalmazásával elkerülhetőek a közös üreg okozta hátrányok, 
mint például az életen át tartó fültoalett, a nem uszodabiztos 
fül, a hideg levegő vagy víz okozta kalorikus ingerlés, a megnyúlt 
gyógyulási idő, a nem kielégítő kozmetikai eredmény vagy a hal-
lókészülékkel való ellátás nehezítettsége (22, 86, 88).

Ezzel szemben a nyitott technika támogatói azt hangsúlyozzák, 
hogy a hátsó fal megtartása jelentősen megnehezíti a középfül 
kritikus régióinak megfelelő feltárását, ezáltal nagyobb valószínű-
séggel marad reziduális cholesteatoma a zárt technikával operált 
betegek esetében. Mindezt szakirodalmi adatok is alátámasztják 
(33, 86, 88, 89). Egy újabb metaanalízis alapján a recidív beteg-
ségek gyakorisága 9-70% között alakult a CWU-, és 5-17% 
között a CWD-technika esetében (88). Ennek következtében zárt 
technikát követően 6-12 hónappal szükséges egy „second-look” 
műtét elvégzése (86) és akár egy harmadik vagy negyedik műtétre 
is sor kerülhet (33). Az ismételt műtétek pedig jelentős hátrányt 
jelentenek a betegek életminőségére.

Számos egyéb műtéti technikát fejlesztettek ki a zárt és a 
nyitott technikák jelentette hátrányok kiküszöbölésére. Ilyenek 
Tos módosított zárt technikája (90), az endoszkópos műtétek 
(91) és a lézer-asszisztált műtétek (92).

MASTOID OBLITERÁCIÓ

Először Mosher közölte eredményeit 1911-ben a mastoid üreg 
kibéleléséről nyelezett musculoperiostealis lebennyel (93). Azóta 
számos fülsebész számolt be különböző obliterációs technikákról 
mind alloplasztikus, mind pedig biogén anyagokkal (zsír, porc, 
csontpor, hidroxiapatit stb.) (94, 95).

A megoldás rizikója, hogy a kitöltött mastoid üregben rejtetten 
reziduális cholesteatoma maradhat vissza, amely csak későn okoz 
tünetet (96). Az irodalmi adatok ebben a kérdésben meglehe-
tősen szegényesek. Kuo munkacsoportja egy hosszú távú követést 
(átlag: 12 év; szórás: 1–30 éves) követően biztonságosnak és 
hatékonynak találta a mastoid obliterációs technikát 94 gyermek 
esetében. Eredményeik alapján a porccal bélelt mastoid üreg, 
valamint a nem obliterált üregek esetében nem volt különbség a 
recidívahajlamot illetően (94). A mastoid üreg csontporral történő 
feltöltése, valamint a hátsó hallójáratfal rekonstrukciója (ún. „bony 
obliteration technika” – BOT) kiküszöböli a nyitott technika jelen-
tette hátrányokat (97). A diffúzió súlyozott MR érzékenységének 
köszönhetően pedig kevesebb ellenőrző feltárásra van szükség. 
Mindezek alapján a mastoid obliteráció egy hosszútávon hatékony, 
biztonságos és kivitelezhető technikának tekinthető.

Előrehaladott, reménytelennek tűnő helyzetben, ún. „roncs-
fülek” esetén vagy a pars petrosa cholesteatomák egy részénél 
jelent megoldást a subtotalis petrosectomia, amellyel egy zárt, 
reakciómentes középfül alakítható ki, lehetőséget teremtve a 
hallásrehabilitációra is (98). A műtét során a középfül és a mas-
toid üregrendszer légtartó sejtrendszerének teljes eliminációjára 
(kivéve a csúcsi sejteket) kerül sor a fülkürt és a hallójárat teljes 
lezárásával, az üreg hasfali zsírral történő obliterációjával (10. 
ábra) (98).

Hallásrehabilitáció
A cholesteatomaműtétek másik fontos célja a hallás helyreállí-
tása, már amennyiben ez lehetséges. A megoldás mindig a hal-
láscsökkenés típusától és mértékétől függ. Például a minimális 
halláscsökkenés esetén nem szükséges további intervenció. Külső 
hallásjavító készülékek praktikus megoldást biztosíthatnak per-
cepciós halláscsökkenés esetén, míg vezetéses hypacusis kialaku-
lásakor általában a hangvezető-rendszer helyreállítása szükséges. 
A hallócsontláncolat rekonstrukciója történhet autológ grafttal 
(csont vagy porc) (94), illetve mesterséges protézissel (PORP 
vagy TORP; Partial/Total Ossicular Replacement Prosthesis) (99).

A szanációs műtéti technika is jelentősen befolyásolja a hal-
lásrehabilitáció kimenetelét. A nyitott technika szerint operált 
betegeknél rosszabb halláseredmény várható szemben a zárt 
technikával, a középfül elégtelen rezonanciája miatt (100). Egy 
nyitott technikás üregben a megváltozott középfülviszonyok meg-
nehezítik a graft vagy protézis behelyezését is. Továbbá ezeknél 

10. ábra: Subtotalis petrosectomia in vivo ürege 
a csontmunkát követően
Rövidítések: mTT: musculus tensor tympani; CI: carotis 
interna; P: promontórium; NF (m): nervus facialis 
mastoidealis szakasz; Lab: labyrinthus; RFS: retrofacialis 
sejtek; DigP: digastricus perem; Csz: Citelli-szöglet; SS: sinus 
sigmoideus.
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a betegeknél a hallókészülékkel történő ellátás is limitált a nagy 
közös üreg miatt. Hagyományos hallásjavító készülékek alkal-
matlannak bizonyulnak egy krónikusan váladékozó vagy egy nem 
rekonstruálható középfül esetében. Ezen betegek számára a 
BAHA-implantáció egy praktikus megoldást jelenthet, amennyi-
ben a beteg csontvezetése intakt (101). „Roncsfülek” esetén a 
subtotalis petrosectomia egy stabil megoldást biztosít, amelynek 
köszönhetően a műtét előtt, illetve a szanációt követően kialakult 
halláscsökkenések az implantálható hallásjavító készülékek széles 
tárházával rehabilitálhatóak (102, 103).

Betegkövetés

A cholesteatoma-műtétet követő megfelelő betegkövetési idő-
tartam meghatározását szintén nem övezi konszenzus a szakiro-
dalomban (104). Az esetek közel 90%-ában a recidív betegség 
megjelenése 5 éven belül várható, bár a betegek többsége sok 
esetben tévesen gyógyultnak képzeli magát a műtétet követően 
(22). Klinikai vizsgálatok igazolták, hogy a cholesteatoma késői 
visszatérése akár 15 vagy 24 év is lehet (105, 106). Alapvetően 
tehát a betegek követése a lehető leghosszabb kell, hogy legyen 
(104). Továbbá fontos megjegyezni, hogy a cholesteatoma visz-
szatérése minimalizálható a betegség komplett eradikációjával, 
valamint a rizikófaktorok figyelembe vételével, mint például a 
műtéti típus megválasztása, a betegség kiterjedése, az anam-
nesztikus ventilációs tubus behelyezés és a hátsó-felső kvadránst 
érintő cholesteatoma (94, 107).

Következtetések – a szerzett cholesteato-
mákkal kapcsolatos egyéb sarokpontok

A számos kutatás ellenére továbbra is több nyitott kérdés övezi 
a szerzett cholesteatomák megértését. A kezelési stratégia ered-
ményességének minősítése az egyik kérdés. A leggyakrabban 
alkalmazott módszer a recidívaarány megítélése (104). Ugyan-
akkor az újabban alkalmazott Kaplan–Meier-féle betegségmentes 
valószínűség analízis megbízhatóbbnak bizonyult (108).

A cholesteatoma-kutatás egy másik kiemelt kérdése a cho-
lesteatoma definíciója és osztályozási rendszere. Ennek egysé-
gesítésére láttunk példát az Európai Otológiai és Neurootológai 
Akadémia, valamint a Japán Otológiai Társaság 2016-os együtt-
működésében.

Fontos szem előtt tartani, hogy a gyermekkori cholesteato-
más esetek más megközelítést igényelnek, mint a felnőttkori 
megbetegedések. A fülkürt és a középfül anatómiája még fejlet-
lenebb, emiatt gyermekeknél jóval komplikáltabb, adott esetben 
súlyosabb kórkép jelentkezhet, amelynek megoldása a gyermek 
hallás- és beszédfejlődése, szocializációja szempontjából kiemelt 
prioritással bír.

A modern képalkotó diagnosztikai lehetőségek, a választott 
műtéti technikák fejlődése, az intraoperatív arcideg-monitorozás 
megjelenése, valamint az újabb és újabb implantációs lehetősé-
gek biztosíthatják a betegség szövődménymentes eradikációját, 
valamint a sikeres hallásrehabilitációt. A reziduális és recidív 
cholesteatomák kimutatása az új képalkotó modalitásokkal egy-
szerűsödött, amelynek köszönhetően kevesebb „second-look” 
műtétre van szükség.

Ezek alapján nem meglepő, hogy az elmúlt évtizedekben csök-
kent a szerzett cholesteatomák előfordulási gyakorisága. Továbbra 
is nyitott kérdés azonban a kezelési stratégia megválasztása. A 
biomolekuláris vizsgálatok biztosíthatják a terápiás spektrum 
kiterjesztését, és az esetleges nem műtéti kezelés kidolgozását. 
Végezetül fontos kijelenteni, hogy a késői betegségkiújulás észle-

lése céljából a betegek rendszeres kontrollját a lehető leghosszabb 
ideig fenn kell tartani.
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