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StreSzczenie:    Perlakiem określa się torbielowaty twór zbudowany z nabłonka wielowarstwowego płaskiego rogowaciejącego, wypełniony 
masami keratyny, otoczony zmienioną zapalnie tkanką łączną, rozrastający się w przestrzeniach ucha środkowego i niszczący 
okoliczne struktury kostne. W niniejszej publikacji przedstawiamy przegląd istniejących hipotez, wyjaśniających jego po-
wstawanie w świetle nowych badań wykorzystujących wysokoprzepustowe techniki biologii molekularnej. Mimo istnienia 
licznych teorii, starających się wyjaśnić etiologię perlaka, takich jak: teoria migracji, metapalzji, wgłobienia, wrastania w głąb 
komórek warstwy podstawnej nabłonka, żadna z nich nie wyjaśnia w pełni wszystkich patologicznych procesów, do jakich 
dochodzi w tkance perlaka. Dotyczy to również nowych hipotez tłumaczących powstawanie perlaka nabytego mechanizma-
mi, mającymi na celu ograniczenie stanu zapalnego, podobnymi do obserwowanych w obrębie jamy brzusznej, wpływem 
błony śluzowej ucha na przesuwanie się przylegającej kieszeni bądź mechanizmem gojenia ran, który uruchamiany byłby 
przez mikrouszkodzenia błony podstawnej nabłonka wyścielającego kieszeń retrakcyjną. Wprowadzenie nowych wysoko-
przepustowych technik biologii molekularnej pozwoliło na ocenę zarówno całego genomu, jak i proteomu perlaka. Potwier-
dzają one w większości znane już wcześniej procesy patologiczne zachodzące w tkance perlaka, takie jak: wysoka aktywność 
proliferacyjna, zaburzenia sygnalizacji komórkowej, aktywna odpowiedź immunologiczna, zmiany w obrębie macierzy ze-
wnątrzkomórkowej, wzrost ekspresji cytokin prozapalnych, neowaskularyzacja i wiele innych. Pozwalają również na bardzo 
dokładny i całościowy wgląd w mechanizmy molekularne tych procesów. Nadal jednak nie uzyskujemy odpowiedzi na pyta-
nia o przyczynę wywołującą hyperplazję nabłonka i zaburzenia migracji komórek nabłonkowych czy przyczynę utrzymywa-
nia się procesu zapalnego w obrębie istniejącej kieszeni retrakcyjnej.

Słowa kluczowe:   analiza proteomiczna, biologia molekularna, ekspresja genów, mikromacierze, nabyty perlak, patogeneza

abStract:   Cholesteatoma is described as cystic lesion consisting of keratinizing squamous cell epithelium, filed with keratin debris, 
surrounded by inflammatory fibrous tissue, gradually expanding in the middle ear and causing destruction of neighboring 
bones. This paper presents brief review of existing hypotheses explaining its etiology in the light of the researches using 
high throughput, “omics”, technologies of molecular biology. Classic theories of pathogenesis of acquired cholesteatoma 
as: immigration, squamous metaplasia, basal cell hyperplasia or invagination theory have not been able to explain fully 
all pathological processes observed in cholesteatoma tissue. This also concerns the newer concepts that cholesteatoma is 
a result of mucosal traction generated by interaction of migrating opposing surfaces, a natural attempt by the body to cure 
the underlying inflammation in the cavity or chronic wound healing process triggered by micro defects in the basement 
membrane of the epithelium in the retraction pocket. Introduction of high-throughput, “omics”, technologies of molecular 
biology to the studies under cholesteatoma pathogenesis allowed identification of cholesteatoma-related gene expression 
signatures using full-genome microarrays as well as proteomic analysis of cholesteatoma. Those studies confirmed known 
pathological processes observed in cholesteatoma tissue such as: high proliferative activity, decreased signal transduction, 
active immunological response, alterations in the extracellular matrix, increased expression of proinflammatory cytokines, 
neovascularization and may others. This technique allows precise and complete insight into molecular mechanisms in 
those processes. However, it is still unknown what is the cause that trigger epithelial hyperplasia, inhibited migration and 
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Jackler i wsp. [9] przedstawili hipotezę, według której przyczy-
ną dalszego wrastania kieszeni retrakcyjnej do ucha środkowe-
go byłoby jej zetknięcie się z błoną śluzową ucha środkowego 
i dalsze jej pociąganie przez przesuwającą się na błonie śluzowej 
warstwę śluzu lub bezpośrednio przez ruch rzęsek znajdujących 
się na błonie śluzowej. Być może również stopniowe sklejanie się 
obu powierzchni i zanik błony śluzowej pociąga kieszeń do środ-
ka. Mechanizm ten miałby wyjaśnić rozwój perlaka w uszach, 
w których zaburzenia wentylacji ucha środkowego nie są aktualnie 
obserwowane. Nie wyjaśnia jednak, dlaczego wiele nieruchomych 
kieszeni retrakcyjnych zrośniętych z wyrostkiem długim kowadeł-
ka lub promontorium nigdy nie ulega przekształceniu w perlaka. 

Stan zapalny ucha środkowego jest nieodłącznie związany z roz-
wojem kieszeni retrakcyjnych i perlaka. Uważa się, że utrzymują-
cy się stan zapalny niszczy warstwę włóknistą części napiętej bło-
ny bębenkowej, która – stając się wiotka – łatwo jest wciągana do 
jamy bębenkowej przy panującym w niej ujemnym ciśnieniu, wy-
nikającym z dysfunkcji trąbki słuchowej i stanu zapalnego. Hűt-
tenbrink [2] uważa, że zarówno kieszenie, jak i perlak powstają 
w naturalnym mechanizmie samogojenia się stanu zapalnego 
w obrębie jam ciała. Mechanizm ten polega na pokryciu stanu za-
palnego tkanką immunologicznie aktywną w celu jego ograniczenia 
i zamknięcia. Jest obserwowany w obrębie jamy brzusznej, w któ-
rej sieć otacza i ogranicza stan zapalny. Ze względu na to, że w ob-
rębie jamy bębenkowej jedynie błona bębenkowa jest elementem 
ruchomym, to ona spełnia rolę tkanki zamykającej stan zapalny. 
Błona bębenkowa byłaby więc wciągana w celu zamknięcia zmie-
nionej zapalnie przestrzeni [2]. 

Według Albiono i wsp. [3], nabłonek perlaka pod wieloma wzglę-
dami przypomina zmiany obserwowane przy gojeniu ran skóry 
z tą różnicą, że proces ten zostaje zatrzymany w fazie zapalnej 
i proliferacji oraz nigdy nie dochodzi do bliznowacenia. Podo-
bieństwo jest szczególnie uderzające przy porównaniu do goje-
nia się perforacji błony bębenkowej, które goją się początkowo 
głównie poprzez rozrost i migrację nabłonka wielowarstwowe-
go płaskiego. Do uruchomienia mechanizmu gojenia ran mia-
łoby dochodzić na skutek mikro pęknięć w obrębie błony pod-
stawnej kieszeni retrakcyjnej. W procesie gojenia ran dochodzi 
do uruchomienia szeregu mechanizmów odpowiedzi zapalnej, 
stymulującej hyperproliferację nabłonka i tkanki ziarninowej, 
neowaskularyzację itp. Podobnie jak w perlaku, następuje od-
działywanie na siebie komórek nabłonka i podścieliska, które za 
pośrednictwem szeregu mediatorów stanu zapalnego, czynników 
wzrostu, stymulują wzajemnie swój wzrost [1, 3, 13]. Utrzymy-
wanie się stanu zapalnego może hamować procesy: remodelingu 
macierzy zewnątrzkomórkowej i bliznowacenia [13].

Tradycyjne techniki badawcze pozwoliły na poznanie szeregu 
czynników, które mogą wyjaśnić przebieg kliniczny choroby. Są to:

1. Wysoka aktywność proliferacyjna;

Przewlekłe zapalenie ucha z perlakiem, mimo postępu w otologii 
i otochirurgii, nadal wiąże się z występowaniem szeregu dobrze 
znanych powikłań. Jego leczenie pozostaje wyzwaniem, a wyniki 
nie zawsze zadowalają chorego i chirurga. 

Perlakiem określa się torbielowaty twór zbudowany z nabłonka 
wielowarstwowego płaskiego rogowaciejącego (matrix), wypełnio-
ny masami keratyny, otoczony zmienioną zapalnie tkanką łączną 
(perimatrix), rozrastający się w przestrzeniach ucha środkowego 
i niszczący okoliczne struktury kostne. Istnieje wiele teorii sta-
rających się wyjaśnić pochodzenie ektopicznego nabłonka wie-
lowarstwowego płaskiego w jamie bębenkowej [1–9]. Teoria mi-
gracji zakłada wrastanie nabłonka wielowarstwowego płaskiego 
z przewodu słuchowego zewnętrznego bądź błony bębenkowej 
przez istniejącą wcześniej perforację (Habermann 1888, Bezold 
1880). Według teorii metaplazji, nabłonek pokrywający błonę 
śluzową ucha miałby pod wpływem bodźców zapalnych prze-
kształcać się w nabłonek wielowarstwowy rogowaciejący (von 
Tröltsch 1864). Hipoteza wrastania komórek warstwy podstawnej 
poprzez mikrouszkodzenia błony podstawnej powstałe w trakcie 
stanów zapalnych (Lange 1925) jest obecnie dyskutowana w po-
łączeniu z kieszeniami retrakcyjnymi, w obrębie których miałoby 
dochodzić do tego zjawiska [6, 7]. Wszystkie te teorie poparte są 
mniej lub bardziej wiarygodnymi dowodami, ale żadna z nich nie 
została jednoznacznie udowodniona. Wydaje się, że do rozwo-
ju perlaka w któryś z wyżej wymienionych sposobów dochodzi 
bardzo rzadko. Uważa się, że najczęstszą drogą jego powstania 
jest rozwój z kieszeni retrakcyjnych – teoria wgłobienia (Witt-
maack 1933). Przemiana kieszeni retrakcyjnej w perlaka miała-
by następować na skutek hiperplazji nabłonka wielowarstwo-
wego płaskiego i utraty zdolności samoistnego oczyszczania się, 
a w następstwie – kumulowania się w niej złogów keratyny, które 
wywołują stan zapalny analogiczny do reakcji na ciało obce. Do-
kładny mechanizm i przyczyny przekształcania się nieinwazyjnej 
kieszeni retrakcyjnej w inwazyjnie rozrastającego się perlaka wciąż 
są dyskutowane. Wyjaśnienie tego mechanizmu jest kluczowe, 
ponieważ ewentualna ingerencja w jego przebieg i zatrzymanie 
jego rozrostu pozwoliłoby na uniknięcie poważnych następstw 
i powikłań. W oczywisty sposób zakłada się, że rolę odgrywają 
tu czynniki biorące udział w rozwoju kieszeni retrakcyjnej, takie 
jak: ujemne ciśnienie w uchu środkowym i stan zapalny. Nadal 
jednak nie wiadomo, jaki czynnik lub czynniki powodują zmia-
nę stabilnego nabłonka wielowarstwowego płaskiego kieszeni re-
trakcyjnej w intensywnie proliferujący nabłonek z zaburzeniami 
procesu migracji [1, 2, 4, 8, 9]. Wydaje się, że stan zapalny jest 
nie tylko następstwem tworzenia się perlaka i kumulacji keraty-
ny, ale również może być przyczyną hyperproliferacji nabłonka 
kieszeni retrakcyjnej [8]. Zakażenie może rozwijać się w obrębie 
ucha środkowego na skutek zatrzymania wentylacji i odpływu 
wydzieliny przez rozrastającą się kieszeń, jak również od strony 
przewodu słuchowego zewnętrznego. Liczne badania potwier-
dziły bardzo bogatą florę bakteryjną i grzybiczą w obrębie per-
laka, jak również obecność biofilmu [10–12].

inflammatory response in the preexisting retraction pocket.

keywordS:   aquired cholesteatoma, gene expression, microarray, molecular biology, pathogenesis, proteomic analysis
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Badania autorstwa Macias’a i wsp. [15] potwierdziły podwyższoną 
ekspresję genów kodujących białka rodziny S100, inhibitory pro-
teazy serynowej i inne. Stwierdzono również bardzo podwyższo-
ną ekspresję białka wiążącego witaminę B12 (TCN1), które jest 
głównym składnikiem ziarnistości neutrofilowych, jak również 
specyficznego inhibitora elastazy (PI3), wykazującego podwyż-
szoną ekspresję w procesie gojenia ran. Oceniając wyniki przepro-
wadzonych badań całego genomu perlaka, wykazano zmienioną 
ekspresję genów związanych z: gojeniem ran, zapaleniem, odpo-
wiedzią immunologiczną, sygnalizacją międzykomórkową, mi-
gracją, proliferacją i przebudową macierzy zewnątrzkomórkowej. 

Ekspresja genów kodujących białka i stanowiących jedynie około 
1–2% ludzkiego genomu podlega w ogromnym stopniu regula-
cji epigenetycznej i post-transkrypcyjnej, w której ogromną rolę 
odgrywają cząsteczki regulacyjne, głównie mikroRNA (miRNA) 
i długie niekodujące RNA (lncRNA). Wzbudzają one szerokie zain-
teresowanie w medycynie ze względu na ich wpływ na patogenezę 
wielu chorób, jak również potencjalne możliwości wykorzystania 
ich w procesie leczniczym, głównie nowotworów.

MiRNA są to niekodujące, krótkie cząsteczki RNA, które odgry-
wają bardzo istotną rolę w hamowaniu post-transkrypcyjnej eks-
presji genów. MiRNA może rozpoznawać mRNA genu docelowego 
i przy pełnej komplementarności doprowadzać do jego degrada-
cji, a przy niepełnej – do zahamowania procesu translacji, czyli 
produkcji białka. Pojedyncze miRNA może być komplementarne 
z wieloma różnymi mRNA, jak również mRNA może posiadać kil-
ka sekwencji rozpoznawanych przez różne miRNA, co znacząco 
utrudnia wyjaśnienie ich roli w procesach chorobowych [18, 19]. 
LncRNA odgrywają istotną rolę w epigenetycznej regulacji ekspre-
sji genów oraz funkcjonują jako kotwice kompleksów białkowych. 
Uczestniczą w wielu procesach biologicznych, w tym inaktywacji 
chromosomów płciowych czy imprintingu [19]. W 2011 roku Sal-
mena i wsp. [20] przedstawili hipotezę współzawodniczących en-
dogennych RNA (competitive endogenous RNA, ceRNA), zgodnie 
z którą zarówno kodujące, jak i niekodujące cząsteczki RNA two-
rzą sieć wzajemnej regulacji, zwaną również endogennymi „gąb-
kami miRNA”, które absorbują aktywne miRNA i buforują ich ak-
tywność w stosunku do odpowiedniego mRNA.

Zaburzona ekspresja miRNA została zaobserwowana w wielu prze-
wlekłych proliferacyjnych chorobach zapalnych i nowotworowych 
[21]. Wykazano, że miRNA-21 i miRNA-802 odgrywają zasadniczą 
rolę w rozwoju hyperproliferacji keratynocytów perlaka poprzez 
supresję hamujących ją cząsteczek [22, 23]. Xie i wsp. [21] zasto-
sowali technikę mikromacierzy do porównania ekspresji miRNA 
w skórze i tkance perlaka. 44 cząsteczki miRNA wykazywały eks-
presję dwukrotnie zwiększoną, a 175 obniżoną w porównaniu do 
skóry, co pozwala przypuszczać, że miRNA odgrywa istotną rolę 
w rozwoju perlaka. Przeprowadzono analizę wpływu 11 miRNA 
o zwiększonej i 8 o zmniejszonej ekspresji na ekspresję genów, 
wykorzystując platformę TargetScan i bazy danych miRNA. Wy-
kazała ona, że te 19 miRNA może regulować 1038 genów. Z kolei 
analiza funkcji tych genów wskazuje na istotną rolę badanego miR-
NA w etiopatogenezie perlaka poprzez wpływ na: proliferację ko-
mórek, apoptozę, cykl komórkowy, różnicowanie, resorpcję kości 
i przebudowę macierzy zewnątrzkomórkowej. Autorzy uważają, że 

2. Wzrost ekspresji cytokin prozapalnych;

3. Wzrost apoptozy;

4. Zaburzenia sygnalizacji komórkowej;

5. Neowaskularyzacja; 

6. Resorpcja kości;

7. Obecność drobnoustrojów;

8. Brak niestabilności genetycznej [13].

Wysokoprzepustowe techniki biologii molekularnej (omics stu-
dies) są coraz częściej stosowane w badaniach tkanki perlaka ucha 
środkowego. Umożliwiają one równoczesne badanie bardzo dużej 
liczby genów (genomika), poziomów matrycowego lub regulato-
rowego RNA (transkryptomika), białek (proteomica) czy proce-
sów metabolicznych (metabolomika). Ogromna ilość uzyskanych 
w ten sposób danych wymaga stale rozwijających się metod bioin-
formatycznych, a analiza zależności pomiędzy nimi – odpowied-
nich baz danych do ich interpretacji.

Pierwsze badania ekspresji genów w tkance perlaka z wykorzy-
staniem mikromacierzy oligonukleotydowych obejmowały ponad 
10 tysięcy genów [14], a te prowadzone w ostatnim dziesięciole-
ciu już 19 596 i 24 267 [15, 16]. W analizie wyników przyjmowa-
no różne kryteria kwalifikowania ekspresji jako podwyższonej lub 
obniżonej w stosunku do tkanki porównawczej skóry przewodu 
słuchowego [16] lub okolicy zausznej [14, 15, 17], co jest prawdo-
podobnie jedną z przyczyn różnic w wynikach uzyskanych przez 
poszczególne zespoły badaczy. Badania kontrolne wybranych ge-
nów wykonane techniką RT PCR w większości wypadków wyka-
zały zgodność z wynikami uzyskanymi z pomocą mikromacierzy, 
aczkolwiek poziom ekspresji często różnił się [15, 16]. Macias 
i wsp. [15] stwierdzili w tkance perlaka podwyższoną w porówna-
niu do skóry ekspresję 811 genów i obniżoną 334 spośród 19 596 
badanych. Były to geny biorące udział w: transdukcji sygnału, sy-
gnalizacji komórkowej, metabolizmie białek, wzroście komórek, 
odpowiedzi immunologicznej i inne. W badaniu RT PCR potwier-
dzono wzrost ekspresji genów kodujących białka, biorące udział w:

•	 metabolizmie białek – metaloproteinazy macierzy 
pozakomórkowej (MMP), specyficzny inhibitor elastazy 
(PI3), inhibitor proteazy serynowej (SERPINB3 i 4);

•	 wzroście komórek i utrzymaniu aktywności – 
osteopontyna (SPP1), keratyna6B (KRT6B), małe białko 
bogate w prolinę (SPP1);

•	 przenoszeniu sygnału i transporcie jonów – lipokalina-2 
(LNC2), koneksyna 26 (GJB2), antygen carcinoembrionalny 
6 (CEACAM6);

•	 sygnalizacji komórkowej – dwa białka z rodziny S100 
(S100A7A i S100A9) oraz cadheryna 19 (CDH19). 

Autorzy uważają, że profil ekspresji genów w perlaku jest podob-
ny, jak w przerzutach nowotworowych i tkance z przewlekłym 
procesem zapalnym [16].
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nacieczone przez perlaka i niezmienione. W preparatach tkanek 
miękkich zidentyfikowano 1490 białek, ponad 50% z nich odpo-
wiadających za procesy metaboliczne komórki, przewodzenie 
sygnałów i transkrypcję/replikację DNA. W preparatach tkanek 
kostnych zidentyfikowano 480 białek, z których 50% odpowiadało 
za: metabolizm, przenoszenie sygnałów i strukturę kości. Wyróż-
niono 29 białek z tkanek miękkich, których ekspresja była istotnie 
różna w perlaku, i 29 białek z ekspresją wyższą w zniszczonych 
przez perlaka kosteczkach słuchowych. Zidentyfikowano szereg 
białek, które potencjalnie mogą być odpowiedzialne za niekon-
trolowany wzrost i destrukcję kości w perlaku – białka rodziny 
S100 (A7, A8, A9) i inhibitor proteazy serynowej (SERPINB3). 
Białka rodziny S100 odgrywają rolę w regulacji cyklu komórkowe-
go i różnicowaniu komórek. Ich podwyższony poziom obserwuje 
się w chorobach skóry przebiegających z nadmierną proliferacją 
naskórka. Część z nich jest również ściśle związana z regulacją 
czynności układu immunologicznego i ich ekspresja występuje 
w ostrych i przewlekłych chorobach zapalnych (A8, A9). Eks-
presja SERPINB3 jest związana z atypią komórkową, unikaniem 
apoptozy i proliferacją perlaka. Zwrócono uwagę na obniżoną w 
porównaniu do skóry okolicy zausznej zawartość w tkance perla-
ka szeregu białek strukturalnych, co wyjaśnia kruchość macierzy 
perlaka i jej podatność na rozerwanie. Różnice w ekspresji białek 
w tkance kosteczek nacieczonych przez perlak polegały głównie na 
różnicach ekspresji białek, biorących udział w procesach metabo-
licznych, degradacji białek i odpowiedzi zapalnej, a w mniejszym 
stopniu – białek strukturalnych. Wiele z tych białek jest składni-
kami endoplazmatycznego retikulum osteoblastów i bierze udział 
w remodelingu kości: tenascyna X (TNXB), inhibitor proteazy 
serynowej H1 (SERPINH1), elastaza neutrofilowa (ELANE). Te-
nascyna X obniżona w kosteczkach nacieczonych przez perlaka 
odpowiada za stabilizację macierzy zewnątrzkomórkowej i two-
rzenie włókien kolagenowych. Podwyższenie w tej tkance inhi-
bitora proteazy serynowej H1 i elastazy neutrofilowej sugeruje 
wzmożoną przebudowę tkanki kostnej [27].

Britze i wsp. [24] przeprowadzili porównawcze badania prote-
omiczne: macierzy perlaka, okolicy „szyjki perlaka” (przejście 
pomiędzy macierzą a błoną bębenkową), błony bębenkowej, 
skóry przewodu słuchowego i błony śluzowej ucha środkowego, 
wykorzystując do interpretacji wyników wysoko zaawansowane 
techniki bioinformatyczne. Zidentyfikowano ponad 2400 białek, 
z których 295 miało inną ekspresję w perlaku. Porównanie białek 
pochodzących w wymienionych wyżej tkanek wykazało wzrasta-
jące różnice pomiędzy tkanką perlaka a kolejno: okolicą „szyjki 
perlaka” (26 istotnie różniących się ekspresją białek), błoną bę-
benkową (73), skórą przewodu słuchowego (159) i błoną śluzo-
wą ucha środkowego (153). Potwierdza to pogląd o pochodzeniu 
perlaka z błony bębenkowej, a nie naskórka przewodu słuchowego 
zewnętrznego. Białka wykazujące zwiększoną lub obniżoną eks-
presję w perlaku były analizowane z wykorzystaniem platformy 
Ingenuity Pathway Analysis i połączone w czynnościowe grupy. 
Tkanka perlaka cechowała się wysokim poziomem prozapalnych 
białek S100: S100A7A i S100A7. Szereg proteaz, takich jak ELA-
NE, wykazywało wzrost ekspresji, podczas gdy białka macierzy 
zewnątrzkomórkowej, tj. kolagen 18A1 i NID2, miały obniżoną 
ekspresję. Porównując tkankę perlaka z błoną bębenkową i skó-
rą przewodu, zidentyfikowano następujące kierunki aktywacji 

opracowanie substancji wpływających na wybrane miRNA może 
służyć opracowaniu nowych strategii leczenia [21]. 

Technika mikromacierzy została wykorzystana również do bada-
nia ekspresji lncRNA [19]. Zidentyfikowano 787 lncRNA ze zmie-
nioną (≥2 razy) ekspresją, 181 z podwyższoną i 606 z obniżoną. 
Skonstruowanie współzawodniczącej endogennej sieci RNA, skła-
dającej się z lncRNA/miRNA/mRNA, pozwoliło na badanie zależ-
ności pomiędzy tymi cząsteczkami. Autorzy zwracają uwagę na 
lncRNA-uc001kfc.1, który wykazuje obniżoną ekspresję w perlaku, 
co umożliwia zwiększoną aktywność hsa-miR-21-3p regulującego 
geny odpowiedzialne za zwiększoną proliferację i migrację kera-
tynocytów. Autorzy wysuwają hipotezę, że ta cząsteczka lncRNA 
może być rozważana jako potencjalny lek hamujący wzrost perlaka. 

Jak wynika z przedstawionego przeglądu literatury, przeprowadzono 
już szereg badań transkryptomicznych z użyciem mikromacierzy 
mRNA w perlaku [14–17]. Jednakże ich wyniki muszą być inter-
pretowane z dużą ostrożnością, ze względu na bardzo niską, rzędu 
około 20%, zgodność ekspresji mRNA z ekspresją odpowiedniego 
białka w badaniach proteomicznych [24].

Pierwsze badania proteomiczne w tkance perlaka zostały prze-
prowadzone w 2004 roku przez Kim i Jung [25] z wykorzystaniem 
elektroforezy dwuwymiarowej. Pozwoliły one na zidentyfikowanie 
około 600 „plamek” białkowych zarówno w preparacie macierzy 
perlaka, jak i skóry z okolicy zausznej, przy czym około połowa 
z tych nich różniła się stopniem ekspresji w wymienionych tkan-
kach. Wybrano 17 „plamek” wykazujących zwiększoną ekspresję 
w macierzy perlaka i poddano je analizie. Wykorzystano technikę 
spektrometrii masowej MALDI-TOF, co pozwoliło na identyfika-
cję białek. Większość to białka należące do szlaku transdukcji sy-
gnałów w komórce. Dwa białka wykazujące zwiększoną ekspresję 
w perlaku to: PCNA (antygen jądrowy proliferacji komórkowej) 
i OSF-1 (nazywana inaczej pleiotrofiną lub heparin binding growth-
-associated molecule), związane proliferacją komórek i destruk-
cją kości. Autorzy uważają, że mogą one odgrywać istotną rolę 
w patogenezie perlaka [25].

Wykorzystując tę samą technikę, Shin i wsp. [26] porównali eks-
presję białek w perlaku nabytym i wrodzonym. Ich ekspresja była 
podobna we wszystkich czterech próbach pochodzących z perla-
ków wrodzonych, jednakże spośród 556 „plamek” stwierdzonych 
w tych próbach, 127 było obecne wyłącznie w perlaku wrodzonym. 
Zidentyfikowano 10 białek z największą ekspresją, spośród któ-
rych autorzy uważają czynnik transkrypcyjny forkhead (FKH5-3) 
i tytynę za najbardziej interesujące. FKH5-3 odgrywa rolę w re-
gulacji ekspresji genów, biorących udział w proliferacji i różnico-
waniu się komórek. Natomiast tytyna jest białkiem występującym 
w mięśniach szkieletowych i jego rola w tkance perlaka nie zosta-
ła w pełni wyjaśniona. Autorzy uważają, że uzyskane wyniki po-
twierdzają różnicę pochodzenia i rozwoju perlaka wrodzonego 
w porównaniu do perlaka nabytego [26].

Badania proteomiczne w perlaku, wykorzystujące chromatogra-
fię cieczową i spektrometrię masową, przeprowadzili Randall 
i wsp. [27]. Porównywano: macierz perlaka, skórę okolicy zausznej, 
normalną błonę śluzową ucha środkowego i kosteczki słuchowe 
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ne tych procesów. Nadal nie uzyskujemy odpowiedzi na pytania o 
przyczyny (triger): hyperplazji nabłonka kieszeni i zaburzenia mi-
gracji komórek nabłonkowych oraz utrzymywania się procesu za-
palnego. Wynika to w dużej mierze z faktu, że uzyskane wyniki nie 
pozwalają na obserwację dynamiki zmian, ponieważ – z oczywi-
stych względów – badana jest tkanka usuwana podczas zabiegów 
chirurgicznych. Modele eksperymentalne przewlekłego zapalenia 
ucha z perlakiem nadal w pełni nie odzwierciedlają mechanizmów 
powstania perlaka u człowieka. Ogromną zaletą badań z użyciem 
technik wysokoprzepustowych jest fakt, że mogą one pozwolić na 
wytypowanie cząsteczek wymagających dalszych badań i takich, 
które mogłyby być w przyszłości wykorzystane do opracowania 
odpowiedniej interwencji farmakologicznej.

czynności biologicznej: wzrost białek biorących udział w śmier-
ci komórki, migracji komórek endotelialnych i wytwarzaniu re-
aktywnych form tlenu: spadek białek biorących udział w adhezji 
komórkowej, migracji i różnicowaniu. Autorzy uważają, że ob-
niżenie ekspresji szeregu białek macierzy zewnątrzkomórkowej 
i błony podstawnej może mieć znaczące skutki dla integralności 
tkanki i prowadzić do zaburzeń różnicowania i rozrostu przypo-
minającego tkankę nowotworową [24]. 

Przeprowadzone badania z wykorzystaniem technik wysokoprze-
pustowych potwierdzają w większości znane już wcześniej procesy 
patologiczne zachodzące w tkance perlaka. Pozwalają one jednak 
na bardzo dokładny i całościowy wgląd w mechanizmy molekular-
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