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Összefoglalás
A cholesteatoma egy térfoglalás, amely a dobüreg és/vagy a 
masztoideális sejtrendszer területén lévő elszarusodó lap-
hámból (mátrix), a subepitheliálisan elhelyezkedő kötőszö-
vetből (perimátrix), valamint a termelődő keratinmasszából 
épül fel. Keletkezésüket tekintve megkülönböztetünk kon-
genitális, szerzett, valamint nem besorolható cholesteato-
mát. Az elsődlegesen szerzett cholesteatomák kialakulásának 
megmagyarázására több klasszikus elmélet is ismert. Jackler 
és munkacsoportja egy nemrégiben megjelent közleményben 
egy új szemléletmódot is vázolt. A közlemény célja a korábbi 
klasszikus elméletek mellett az új, nyálkahártya trakciós elmé-
let ismertetése.
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Mucosal traction- a new aspect of the 
pathogenesis of aquired cholesteatoma

summary
Cholesteatoma is defined as a mass consisting of keratinizing 
squamous epithelium (matrix) located in the tympanic and/or 
mastoid cavity, the underlying connective tissue (perimatrix) 
and the accumulation of keratin. According to the pathogenesis, 
cholesteatoma can be congenital, acquired and unclassifiable. 
Many well-known classical theories have tried to explain the de-
velopment of primary acquired cholesteatoma. A recently pub-
lished study of Jackler et al described a new aspect of the pro-
cess. The aim of this publication is to present the former classical 
as well as the new mucosal traction cholesteatoma theories.

Keywords
acquirEd, chOlEsTEaTOma, mucOciliary TrasPOrT, mucOus mEm-
braNE, TracTiON

Bevezetés

A cholesteatoma szót a német anatómus, Johannes Müller használ-
ta először 1838-ban a cole (koleszterin), az esteado (zsírszövet), 
valamint az oma (daganat) szavak összeillesztésével. Úgy vélte, 
hogy az elváltozás egy daganat, amely zsírszövetből, valamint 
koleszterin kristályokból épül fel (1). Friedmann meghatározá-
sa szerint a cholesteatoma egy cisztikus képlet, amelyet elsza-
rusodó laphám bélel, körülötte egy változó vastagságú fibrózus 
strómaréteggel, amelyben helyenként jelen vannak eredeti nyál-
kahártya-részletek is (2). Schuknecht szerint egy elszarusodó lap-
hámról levált keratinréteg a középfülben vagy a sziklacsont más, 
egyébként légtartó területén. Ő használta a „skin on the wrong 
side” elnevezést is (3). A cholesteatomák legújabb definíciójával, 
klasszifikációjával, valamint stádiumaival foglalkozó közlemény 
a cholesteatomát egy térfoglalásnak írja le, amely a dobüreg és/
vagy a masztoideális sejtrendszer területén lévő elszarusodó lap-
hámból (mátrix), a subepitheliálisan elhelyezkedő kötőszövetből 
(perimátrix), valamint a termelődő keratinmasszából épül fel. Ezt 
kísérheti (de nem obligát) a környező szövetek gyulladása (4).

A cholesteatomák felosztása

A cholesteatomák osztályozására számos klasszifikáció található 
az irodalomban. Egyes beosztások a cholesteatoma lokalizációját 
veszik alapul (5, 6). A legújabb beosztás szerint a cholesteatoma 

lehet kongenitális, szerzett, valamint nem besorolható (4). Kon-
genitális cholesteatomáról beszélünk, amennyiben az elszarusodó 
laphámot intakt dobhártya mögött találjuk, gyulladásos jelek nél-
kül, illetve ha a beteg anamnézisében nem szerepel semmilyen 
fülészeti beavatkozás vagy dobhártya-perforáció. A klasszikus 
beosztások a szerzett cholesteatomákat két csoportba sorolják. 
Az egyik, viszonylag egyszerűbben megmagyarázható formája, az 
ún. másodlagosan szerzett cholesteatoma, amikor a dobüregbe 
kívülről, a dobhártya megszakadásával kerül be elszarusodó lap-
hám. Ilyen fordulhat elő robbanásos vagy behatolásos sérülésnél, 
esetlegesen paracentézis szövődményeképpen, vagy fülműtétek 
kapcsán iatrogén inokuláció következtében (7, 8). Az elsődleges, 
szerzett cholesteatomák esetében a dobhártya egy része medi-
ális, azaz a dobüreg irányába domborodik általában az atticus, il-
letve a pars flaccida területén. Ennek a hámzsáknak a kialakulását 
számos elmélettel magyarázták már korábban is. Egy nemrégiben 
megjelent közlemény azonban egy új szemléletmódot is vázolt 
(9). Ennek az új elméletnek, valamint a korábbi klasszikus elméle-
teknek az ismertetését célozta meg közleményünk.

A cholesteatomák kialakulását magyarázó 
ideális elmélet ismérvei

Az elsődlegesen szerzett cholesteatomák kialakulását bemutató 
ideális elméletnek a cholesteatoma összes fontos tulajdonságát 
meg kell tudnia magyarázni. Így például, hogy miért a pars flac-
cida és a pars tensa posterior részéről indul ki a folyamat. Fon-
tos tisztázni, hogy miért alakul ki egyes betegeknél atelektázia, 
egyes betegeknél cholesteatoma. Hogyan lehetséges az, hogy 
normális anatómiájú fülkürt mellett is kialakul a betegség, illetve, 
hogy a fülkürt mechanikus elzárása sem vezet minden esetben 
cholestatoma kialakulásához. Miért nem tudja a rekurráló cho-
lesteatomát magakadályozni a ventillációs tubus behelyezése, és 
miért figyelhető meg legtöbb esetben cholesteatomás fülnél a 
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masztoideális rendszer hypopneumatizációja? Végül, miért idő-
sebb gyermekekben, illetve fiatal felnőttekben alakul ki döntő-
részt a betegség (9)?

Korábbi cholesteatoma elméletek

A klasszikus cholesteatoma elméletek jellemzője, hogy minde-
gyik a dobhártya külső hámrétegét tekinti a folyamat kialaku-
lásában a legfontosabb tényezőnek. A laphám megjelenését a 
középfülben ugyan különbözőképp magyarázzák, de abban 
megegyeznek, hogy a már kialakult cholesteatoma terjedését 
egyértelműen a felgyülemlett keratinmassza nyomásának követ-
kezményeként értelmezik. Röviden ismertetjük a legfontosabb, 
klasszikus cholesteatoma elméleteket.

Laphám-metaplázia elmélet
Az elmélet alapja, hogy a középfül nyálkahártyájának gyulladása 
következtében laphám-metaplázia megy végbe (10). Sadé és mun-
katársai az atticusra terjedő cholesteatomák műtétei kapcsán nyert 
olyan gyulladásos szövetrészleteket, valamint halló csontokat vizs-
gáltak, amelyek a hámzsákkal közvetlen kon taktusban nem álltak. 
Immunfestés alkalmazásával keratin volt kimutatható az eltávolított 
szövetekből. Emellett az ép, gyulladásmentes középfüli nyálkahár-
tya bazális rétege is keratin-pozitívnak bizonyult (11). Az elmélet 
szerint a metaplasztikus laphám által termelt keratinmassza növe-
kedésnek indul és a visszatérő gyulladás miatti litikus folyamatok 
hatására felszínre (dobhártyán át) tör létrehozva a cholesteatomára 
jellemző képet (12). A középfülgyulladás következtében kialakuló 
laphám-metaplázia létrejöttét csincsilla-, valamint patkánykísérle-
tekben is kimutatták, bár csincsillában keratinképződés nem volt 
detektálható (13, 14). Broekaert és munkatársai az elsődlegesen 
szerzett cholesteatomák citokeratin expressziós profilját tanulmá-
nyozva azonban inkább elvetették a metaplázia jelentőségét a cho-
lesteatoma kialakulásában (15, 16) (1. A ábra).

Laphám-immigrációs elmélet
Az elmélet szerint a dobhártya széli részén levő valódi perfo-
ráción át a laphám a középfülbe kúszik (17). Ezt az elgondolást 
támogatják azok az állatkísérletek, ahol tengerimalacok, illetve 
csincsillák középfülében sikerült az immigrációt kimutatni (18, 
19). Scanning elektronmikroszkópos vizsgálatok alapján Youngs 
és munkatársai megállapították, hogy a cholesteatoma hámszer-
kezete megegyezik a hallójárat és a pars flaccida hámjával. Ez 
alapján ők inkább az immigrációs, mint a metapláziás elméletet 
tartják elfogadhatónak (20). Az immigrációs elmélet ellenzőinek 
legerősebb érve az, hogy a a dobhártya-perforáció incidenciája 
sokkal magasabb, mint a cholesteatomáé (21) (1. B ábra).

Bazális hyperplasia/papilláris benövés elmélet
Rüedli tengerimalacok középfülébe talkumot, illetve fibrint he-
lyezett. Az ezáltal okozott gyulladás hatására az intakt dobhár-
tya hámrétegének bazális sejtsorában levő keratinocyták proli-
ferálni kezdenek, és áttörik a bazálmembránt mediális irányba 
(22). Sudhoff és munkatársai úgy tartják, hogy a középfülben levő 
gyulladás miatt felszabaduló molekulák, mint például a fibronek-
tin hatására strukturális eltérések jönnek létre a bazálmembrá-
non megnyitva a keratinocytáknak az utat a dobüreg irányába 
(23). Kérdés azonban továbbra is, hogy a gyulladás az oka, vagy 
okozata-e a bazális sejtsor proliferációjának (21) (1. C ábra).

Retrakciós/ ex vacuo elmélet
A legszélesebb körben elfogadott klasszikus cholesteatoma el-
mélet. A fülkürt diszfunkciója miatt kialakult negatív dobűri a 

nyomás hatására a dobhártya egy része, általában a pars flaccida 
behúzódik. (17). Az elmélet szerint ez a retrakciós hámzsák ve-
zet aztán a cholesteatoma kialakulásához. A teória egyik legerő-
sebb pillére az a futóegereken végzett állatkísérlet, amely során 
a fülkürt működészavarát előidézve 16 héten belül a kezelt ál-
latok 75%-ában cholesteatoma alakult ki (24). Emellett fontos 
érv, hogy több középfül-elváltozással együtt a cholesteatoma 
gyakorisága is magasabb szájpadhasadékos betegekben (25). 
Sziklacsontok vizsgálata kapcsán azt találták, hogy retrakciós 
hámzsák esetében a dobhártya kötőszövetes rétege elpusz-
tul, így megnyílhat az út a hám beterjedéséhez a dobüreg felé 
(26). Az érvek mellett számos ellenérv is felsorolható, amely 
nem támogatja a retrakciós hámzsák elméletet. Reiter és mun-
katársai szájpadhasadékkal született betegeket követtek, és azt 
találták, hogy ventillációs tubus behelyezés nem csökkentette 
a cholesteatoma kialakulásának arányát (27). Cholesteatomás 
fül fülkürtjének endoszkópos képe is általában normális képet 
mutat (28) (1. D ábra).

Nyálkahártya trakciós elmélet

Ennek a figyelemre méltó új elméletnek az alapja az, hogy a 
cholesteatoma kialakulásának mozgató rugói azok a folyamatok, 
amelyek a nyálkahártya felszínén zajlanak. Az elmélet megérté-
sében fontos a dobüreg mucociliáris traszport mechanizmusá-
nak ismerete.
A dobüreget respiratórikus epithelium fedi, amely azonban az 
egyes részeken szerkezetileg változatos képet mutat. Sade a 

1. ábra: A klasszikus cholesteatoma elméletek kiala-
kulásának sematikus ábrái
A: Laphám-metaplázia elmélet. B: Laphám-immigrá-
ciós elmélet. C: Bazális hyperplázia/ papilláris benö-
vés elmélet. D: Retrakciós/ex vacuo elmélet
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dobüreg egyes területein a cíliumok különböző koncentráció-
ját mutatta ki. Vizsgálatai alapján arra a következtetésre jutott, 
hogy a nyák a dobüregben a cíliumok segítségével meghatáro-
zott útvonalak szerint halad a fülkürt irányába. A legjelentősebb 
útvonal a hypotymanonon keresztül húzódik, emellett leírta 
még a protympanonon, a dobüreg tetején, valamint a promon-
toriumon keresztülvonuló utakat is (11). A dobhártya mediális 
felszínén is találhatóak cíliumok, amelyek segítségével a nyák 
valószínűleg a Sade által leírt alsó (hypotympanon), illetve felső 
(dobüreg teteje) útvonal irányába halad (29). Jackler és munka-
társai patkány dobhártyákon vizsgálták a nyák vonulásának útját. 
A bulla megnyitását követően a dobhártya belső, mucosalis fel-
színét különböző helyeken eltérő színű tintával jelölték, majd 2 
héten keresztül naponta dokumentálták a tinta elmozdulását. 
A pars tensa területéről gyakorlatilag mindenhol radier irányú 
terjedést mutattak ki az umbótól a dobgyűrű irányába. A pars 
tensa hátsó részéről a tinta azonban inkább a postero-superior 
irányba haladt.
A nyák vonulásának útja a hallócsontok felületén még nem telje-
sen tisztázott, de azt feltételezik, hogy először superior irányba 
halad a csontokat rögzítő szalagok irányába, majd innen kerül 
a nyák a már leírt felső útvonalra. Ugyancsak nem egységes az 
álláspont annak tekintetében, hogy csak a nyák áramlik a cíli-
um mozgásnak köszönhetően, vagy HELYETT maguk a mucosa 
sejtek is képesek-e a migrációra a lamina basilarison elcsúszva. 
Ez utóbbi jelenséget már kimutatták az orrüreg, valamint a tra-
cheobronchális nyálkahártya vonatkozásában.
A nyálkahártya trakciós cholesteatoma elmélet 3 fázisra külö-
níthető el.

1. fázis: A nyálkahártya húzás szerepe
A folyamat kiindulásának feltétele, hogy a dobhártya közelebb 
kerüljön a hallócsontokhoz. Ez a dobhártya-behúzódás nagy 
valószínűség szerint a dobűri negatív nyomásnak tudható be, 
amely azonos az ex vacuo elmélet alapjával. A behúzódással 
összetapad a dobhártya belső felszínén levő nyálkahártya a hal-
lócsontok nyálkahártyájával és a mucociliáris transzport útnak 
megfelelően a felfelé elmozduló nyák az egész dobhártyát ma-
gával húzza (2., 3. ábra).

2. fázis: Mucin és bekerített mucosa fázisa
A mucinok a mucociliáris transzportban szerepet játszó fontos 
glikoproteinek. Expressziójuk meghatározott a középfülben, és 
egyes képviselőik, például a MUC5B, illetve a MUC4 expresz-
sziója gyulladásban megnő (30). A cholesteatoma kialakulásában 
kritikus lépés az összefeküdt, és bekerített nyálkahártyából a 
mucin kilépése, amelyet a perimátrix fagocitái bekebeleznek, és 
ezzel gyulladást indukálnak, amely a keratinocyták proliferáci-
ójához, migrációjához, valamint csontdestrukcióhoz vezet (31, 
32). A folyamat előrehaladásával egyre nagyobb nyálkahártyafe-
lület ér össze, amely még több mucin felszabadulásához, és így 
egyre kiterjedtebb gyulladáshoz vezet.

3. fázis: A keratinocyta hiperproliferáció fázisa
A keratinocyták migrációja és proliferációja egy fiziológiás jelen-
ség, és a migráció normálisan a bazális réteg felől a felszín irá-
nyába halad (33). Sérülés vagy gyulladás következtében azonban 
mind a proliferáció, mind pedig a migráció mértéke fokozódik. 
Ez a felszabaduló citokinek hatására jön létre, például az Epi-
dermális Növekedési Faktor Receptor (EGFR) expressziója cho-
lesteatomában a keratinocyták 75%-ában kimutatható szemben 
a normális hallójárati bőr 10%-os arányával (34). Emellett szá-
mos, a hiperproliferációt bizonyító citokeratint találtak choles-
teatomás fülek gyulladt nyálkahártyáiban is (CK4, CK10, CK14; 

12). Ép esetben a dobhártya rostos, valamint nyálkahártya réte-
ge egy barriert képez, amely megakadályozza a keratinocyták 
dobüreg irányú terjedését, de a nyálkahártyában a korábbi fá-
zisok kapcsán leírt elváltozások hatására a barrier is sérül, így a 
mediális irányba történő terjedés bekövetkezhet.
A szerzők egy érdekes felvetéssel kívánták megerősíteni el-
méletüket. Amennyiben a cholesteatoma kialakulása a nyál-
kahártya mucociliáris transzportjának köszönhetően indul 
el, elméletileg olyan megbetegedéseknél, ahol a transzport 
nem működik, mint például primer ciliáris diszkinézisben 
(PCD) vagy cisztás fibrózisban (CF), nem szabadna choles-
teatomának kialakulnia. 1994. január és 2011. március kö-

2. ábra: A cholesteatoma kialakulásának 1. fázisa 
a nyálkahártya trakciós elmélet szerint (A–C). A 
dobhártya mediális felszíne egyre közelebb kerül a 
hallócsontokhoz (incus hosszú szára), majd innen 
felfelé, az epitympanon irányába húzódik tovább a 
nyálkahártyák közötti szoros kapcsolat kialakulását 
követően
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zötti időszakra vonatkozóan átnézték a saját intézetükben 
kezelt primer ciliáris diszkinézisben vagy cisztás fibrózisban 
szenvedő beteg adatait, és felmérték ezeknél a betegeknél 
megjelenő középfülgyulladás, illetve cholesteatoma-képző-
dés gyakoriságát. Emellett meghatározták ezen időszakban a 
középfülgyulladással vagy cholesteatomával jelentkező bete-
gek incidenciáját is.
Négyszázhetven primer ciliáris diszkinézisben szenvedő beteg 
közül 260-nál találtak középfülgyulladást, azonban cholesteato-
ma egy esetben sem volt található. Az összesen 1910 regiszt-
rált cisztás fibrózisban szenvedő betegek közül 320 esetben 
jelentkezett középfülgyulladás, cholesteatomát azonban ebben 
a betegcsoportban sem tudtak kimutatni. A vizsgált időszak alatt 
összesen 1 951 145 beteget láttak el, a cholesteatoma incidenci-
ája 0,17%-os volt (3350 eset). Ez alapján 1 primer ciliáris diszki-
nézises, illetve 3 cisztás fibrózisos beteget kellett volna kezelni-
ük cholesteatomával, de a vizsgált 17 év alatt ilyen betegük nem 
volt. Ennél mélyrehatóbb következtetést azonban az alacsony 
esetszámok miatt nem lehetett levonni. A szerzők a Medline 
adatbázist is megvizsgálták 1966-tól kezdődően. 2 tanulmány-
ban összesen 4 cholesteatomát (3 esetben bilaterális) írtak le 
PCD-s gyermekeknél, de itt is feltételezhető, hogy inkább kon-
genitális cholesteatomáról lehetett szó (35, 36). Felnőtt PCD-s, 
illetve CF-es betegeknél cholesteatomáról szóló tanulmányt 
nem találtak.

A nyálkahártya trakciós elmélet magyarázata 
a cholesteatoma jellemzőire

A szerzők elméletükkel kísérletet tettek a cholesteatomák fon-
tosabb jellemzőinek megmagyarázására is.

A cholesteatomás fül és a masztoideális hipopneuma-
tizáció kapcsolata
Több tanulmány is kimutatta, hogy a szerzett cholesteatomás 
fülek esetében a masztoideális sejtrendszer hipopneumatizá-
ciója mutatható ki (37). A dobűri nyálkahártya a posztnatális 
időszakban kezdi meg benyomulását a masztoideális területre. 
Ezen nyálkahártyatasakok fejlődését Proctor írta le 1964-ben 
(38). Eredetileg a sejtrendszer területén vörös csontvelő he-
lyezkedik el, amely később sárga, zsírosabb összetételű velővé 
alakul át, mint ahogy a csont is egyre keményebb lesz a kalcium 
lerakódása következtében. Amennyiben a masztoideális üreg 
irányába a nyálkahártya-migráció kezdete késik, a masztoide-
ális területen már egy keményebb szövet van jelen, amely aka-
dályozza a nyálkahártya terjedését, ami egy kevésbé kiterjedt 
üregrendszer kialakulásához vezet. A nyálkahártya erős mig-
rációs potenciálja így nem tudja teljesíteni eredeti küldetését, 
amely beindítója lehet egy cholesteatomás folyamatnak. Ez azt 
is megmagyarázná, hogy miért idősebb gyermekekben, illetve 
fiatal felnőttekben alakul ki elsősorban cholesteatoma. Fontos 
még hangsúlyozni azt a szempontot is, amely alapján a masz-
toideális hipopneumatizáció kialakulása összefüggésbe hozható 

3. ábra: A trakciós elmélet szerint végbemenő nyál-
kahártya-folyamat részletezett sematikus ábrája. Az 
incus laterális felszínén, valamint a dobhártya mediá-
lis felszínén levő nyák (zöld) kis területen összetapad, 
és ez a dobüreg mucociliáris traszportútjának meg-
felelően a dobhártyát befelé, felfelé húzza. A nyák 
a folyamat előrehaladtával egyre nagyobb területen 
összetapad (A–C)
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a gyermekkori középfülgyulladásokkal. Állatkísérleti modelleken 
bizonyították, hogy a mesterségesen generált középfülgyul-
ladás hatással van a masztoideális pneumatizációjára (39). Sőt 
a munkacsoport úgy találta, hogy a fülkürt elzárása nem vezet 
hipopneumatizációhoz, és ennek kialakulását csak a gyulladás 
generálja (40). Ez akár azt is megmagyarázná, hogy miért nem 
akadályozza meg a cholesteatoma kialakulását a ventillációs tu-
busbehelyezés az egyébként középfülgyulladásra hajlamos száj-
padhasadékos betegeknél.

A cholesteatoma helyének magyarázata
a Pars Flaccida TulajdONsáGai

A dobhártya a pars flaccida területén a pars tensához hasonlóan 
3 rétegből épül fel. A külső, és belső epitheliális rétegben kü-
lönbség nem mutatható ki, azonban a rostos réteg vaskosabb és 
a kötőszövet kevésbé rendszerezett felépítésű, emellett sokkal 
rugalmasabb, így nagyobb kitérésre képes (41). Ezen felül kizá-
rólag a pars flaccida tartalmaz hízósejteket, amelyek gyulladást 
segítő citokineket, illetve proteázokat termelnek (42). Ugyan a 
cíliumok száma normálisan a pars flaccida területén kevesebb, 
gyulladásban ezek expressziója megnő. Mindezen tulajdonságok 
alkalmassá teszik a pars flaccida területét a cholesteatoma ki-
alakulásának predilekciós helyévé, amennyiben a nyálkahártya 
trakciós elméletet elfogadjuk.

a hallócsONTOK KözElséGE

A hallócsontok közelsége az epitympanon, illetve a hátsó-felső 
kvadráns területén lehetővé teszi, hogy a nyálkahártyarétegek 
(dobhártya mediális felszíne, illetve a hallócsontok laterális fel-
színe) közel kerüljenek egymáshoz, és összetapadjanak, ezáltal 
elindítva a korábban már vázolt nyálkahártya trakciós folyamatot.

Terápiás lehetőségek

Az elmélet alapján új terápiás lehetőségek nyílhatnak meg. A 
nyálkahártya viszkozitásának megváltoztatására alkalmas gyógy-
szerek például megakadályozhatják a dobhártya nyálkahártya 
rétegének befelé, felfelé húzódását. Ugyancsak ezt a célt szol-
gálhatná a nyálkahártya-felszínek közé helyezett „síkos” bio-
membrán mint interpozitum. A cíliumok számának csökkentése 
a dobhártya mediális vagy a hallócsontok laterális felszínén szin-
tén megakadályozná a cholesteatoma képződést. Elméletben 
érdekes lenne a nyák útjának újraszabályozása is. Az elmélet 
alapján az is belátható, hogy amennyiben a dobhártya-rekonst-
rukció során fascia helyett porc használatos, annak merevebb 
volta megakadályozza a dobhártya behúzódási tendenciáját, és 
így a nyálkahártyafelszínek összefekvését.

További kutatási irányok

A szerzők az elmélet részleteinek taglalása során hangsúlyoz-
zák, hogy az elmélet igazolására még további kutatások szük-
ségesek. Humán in vivo kísérletek segíthetnek a dobhártyát 
mediális felszínét, illetve a hallócsontokat borító nyálkahártya 
viselkedésének tanulmányozására. Ez például történhet fülmű-
tét (grommet behelyezés, vagy cochlearis implantáció) kapcsán 
a nyálkahártya egyes pontjainak megjelölésével, és annak köve-
tésével. A szerzők a dobűri nyálkahártya in vitro további tanul-
mányozását is szükségesnek látják. Ugyancsak fontos szempont, 
illetve követelmény megbízható állatmodellek alkalmazása a 
cholesteatomák kialakulásának tanulmányozására. Figyelembe 
ajánlják a mongol ugróegeret. Ezeknél az állatoknál igen nagy-
számú a spontán kialakuló cholesteatoma aránya (43).

Viták a nyálkahártya trakciós elmélettel kap-
csolatban

A tanulmány megjelenését követően több neves szerző is ki-
fejtette véleményét az elmélettel kapcsolatban. Alicandri-Ciufelli 
és szerzőtársai (Marchioni és Presutti Professzorok) elsősorban 
azt hiányolták, hogy az általuk publikált szelektív epitympanalis 
diszventilációs elméletet nem említi meg Jackler a közlemény-
ben (44). Leírásuk szerint az ő teóriájuk is magyarázni tudja az 
ideális elmélettel szemben felállított követelményeket amellett, 
hogy szerintük a trakciós elmélet a rekurráló cholesteatoma 
kérdéskörét nem tudja teljesen tisztázni. Rekurráló esetben 
ugyanis általában a korábbi műtét/műtétek alkalmával már fel-
áldozásra került a hallócsontláncolat egy része (leggyakrabban 
a malleus feje, illetve az incus), és így nehezen fekszenek össze 
a nyálkahártya-felszínek. Mindamellett úgy vélik, hogy az elsőd-
legesen szerzett cholesteatomák patogenezise egy igen össze-
tett folyamat, amelynek megmagyarázásában a többi korábbi, 
és a jelenlegi teóriáknak akár egymás mellett is szerepe lehet 
(45). Jackler válaszában azt emeli ki, hogy szerinte a szelektív 
diszventiláció nem magyarázza sem a masztoideális üregbe is 
beterjedő, sem az epitympanonban létrejövő cholesteatoma ki-
alakulását (46). A rekurráló cholesteatoma kialakulására pedig 
elmélete szerint mindaddig van magyarázat, amíg a migrációra 
képes nyálkahártya jelen van a dobhártya belső felszínén.
Chole és Lim szerint a nyálkahártya trakciós elmélet alapját logi-
kus következtetések adják, azonban szerintük az elmélet több 
helyen hiányos (47). Főképp saját munkájukra hivatkozva ki-
jelentik, hogy a dobhártya mediális, valamint az incus laterális 
felszíne sima lap-, illetve köbhámmal fedett, és nem találhatóak 
rajta ciliáris sejtek (48, 49). Emellett a pars flaccida nyálkahár-
tyájának migrációja is bizonyításra szorul még. Jackler válaszában 
több olyan szerzőre is hivatkozik, akik kimutatták, hogy gyulla-
dás következtében olyan területeken is megnő a ciliáris sejtek 
száma ahol normális körülmények között azok nincsenek jelen 
(50, 51). Emellett azt is hangsúlyozza, hogy a nyálkahártyán be-
mutatott folyamatok nem teljesen a cíliumoktól függenek, hisz 
a sejtek migrációja, illetve összefekvése következtében is kiala-
kulhat cholesteatoma (52).
Kuo levelében 2 kritikát fogalmaz meg a nyálkahártya trakciós 
elmélettel kapcsolatban (53). Egyrészt a teória nem magyaráz-
za, hogy az adhezív középfülgyulladásoknak miért csak 25%-
ában alakul ki cholesteatoma. Másrészt, a behúzódás nélküli, in-
takt dobhártya mellett észlelt cholesteatoma sem magyarázható 
az elmélettel (54). Jackler válaszában kifejti, hogy a nyálkahár-
tya trakciós elmélet az elsődlegesen szerzett cholesteatomák 
kialakulásának magyarázatára szolgál. Emellett szerinte a nyák 
összetevőinek, valamint a nyák mozgásának egyéni variabilitá-
sa állhat annak hátterében, hogy nem minden esetben alakul ki 
cholesteatoma a retrakciós hámzsákból (55).

Következtetések

A Jackler és munkacsoportja által leírt nyálkahártya trakciós elmé-
let egyik fontos jellemzője, hogy a cholesteatoma kialakulásában 
a legfontosabb tényezőnek a középfül üregrendszerének nyálka-
hártyát, és az abban létrejövő gyulladást tartja. Teljesen azonban 
ez az elmélet sem magyarázza meg ennek a bonyolult folyamat-
nak minden lépését. A legfrissebb beosztás is hangsúlyozza, hogy 
a cholestatoma kórélettana a mai napig nem ismert teljesen. Az 
új klasszifikáció a szerzett cholesteatomák két csoportját annak 
alapján különíti el, hogy retrakciós hámzsák talaján alakult-e ki az 
elváltozás. Ez arra enged következtetni, hogy a szakma jelenleg 
még leginkább az ex vacuo elmélet mellett tör lándzsát (4).
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