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Úvod
Téma své diplomové práce Chirurgické řešení retrakční kapsy jako
prevence vzniku sekundárního cholesteatomu jsem si zvolil kvůli mému zájmu o
chirurgické obory. Během výuky jsem měl možnost dostat se na chirurgické sály
Otorinolaryngologické kliniky FNKV. Operace které jsem měl možnost vidět mě
zaujaly a proto jsem se rozhodl zvolit si toto téma diplomové práce. Zaměřil jsem
se na sekundární (získaný) cholesteatom vzniklý v souvislosti s retrakčními
kapsami. Jedná se o onemocnění které může vyústit ve velice vážné komplikace.
Práce pojednává o jeho vzniku, průběhu, léčbě a možné prvenci vzniku. Je
doplněna o soubor pacientů s tímto onemocněním.
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1. Sekundární cholesteatom
Následující text pojednává o získaném (sekundárním) cholesteatomu a jeho
vztahu k jiným onemocněním středouší. Věnoval sem se především cholesteatomu
vzniklému v souvislosti s retrakčními kapsami.

1.1.

Anatomie středouší

Pro pochopení onemocnění popisovaných v mé práci a vztahů mezi nimi je
nezbytná orientace v anatomii středouší. Proto nejprve uvádím stručný
anatomický přehled.
Dutina středního ucha je vyplněna vzduchem a s okolím komunikuje
pomocí Eustachovy trubice (tuba auditiva) která zajišťuje vyrovnání tlaku. Horní
třetina tuby je kostěná dolní dvě třetiny tvoří chrupavka. Tubární ústí ovlivňují
svou činností musculus tensor veli palatini a musculus levator veli palatini. Dutina
je

vystlána

mukoperiostem

s řídkým

zastoupením

pohárkových

buněk

a submukózních žlázek.
Laterální stěnu dutiny tvoří bubínek skládající se z anulus fibrózus (uloženém
v sulcus tympanicus), pars tensa a pars flaccida (Shrapnellova membrána).
Bubínek je tvořen zvenčí stratum cutaneum odpovídajícímu kůži zvukovodu,
laminou propriou se zevní radiální a vnitřní cirkulární strukturou a zevnitř stratum
mucosum. Rozdíl mezi pars tensa, která tvoří větší část bubínku a pars flaccida,
spočívá v absenci lamina propria u pars flaccida.
Vlastní středoušní dutina je uložena v kosti skalní mezi vnějším a vnitřním
uchem. Její mediální stěnu vytváří promontorium (jež je laterální stěnou
labyrintu). Dutina má tvar přesíýpacích hodin. Topograficky se středoušní dutina
dělí na tři části. Mesotympanum je nejužší část nacházející se mediálně od
bubínku. Recessus epitympanicus ( atticus, epitympanon, epitympanum) je
prostor od horní části bubínku po tegmen tympani spánkové kosti. Recessus
hypotympanicus (hypotympanon) se rozkládá od dolního okraje bubínku po
spodinu bubínkové dutiny. Dutina obsahuje tři kůstky sloužící k převodu
a zesílení zvuku z bubíku na fenestra vestibuli (oválné okénko) a tedy k vnitřnímu

5

uchu. Jsou to směrem od bubínku malleus ( kladívko), incus (kovadlinka) a stapes
(třmínek).
Středoušní dutina komunikuje s antrum mastoideum (bradavková dutina)
pomocí aditus ad antrum mastoideum. Od tud pokračují cellulae mastoideae.
Jedná se o pneumatický systém mastoideu vyvíjející se postnatálně.

1.1.1. Klinická anatomie zadního tympana
V klinice je velmi důležitý prostor zadního tympana (obr.1.1). Je to část
středouší s největší incidencí středoušní patologie, zvláště retrakčních kapes
a cholesteatomů. Pro středoušní chirurgii je tedy mimořádně významný. Pro
chirurgii je špatně přístupný z retroaurikulárního i endaurálního přístupu. Z toho
plyne častý výskyt reziduálních cholesteatomů.
Zadní tympanum je rozděleno průběhem lícního nervu na dva laterální
a dva mediální prostory. Kaudální sinus tympani, je mediálně od průběhu lícního
nervu, oddělen ponticulem od kraniálního sinu tympani superior. Ten je rozdělen
průběhem eminentia pyramidalis na kraniální a kaudální část. Laterálně od
průběhu lícního nervu se nachází recessus facialis, jímž se proniká do středouší
při zadní tympanotomii. Jeho kaudální hranici tvoří crista chordalis, laterálně je
ohraničen kostěným anulem, obdobně jako laterální tympanický sinus, jež se
nachází kaudálně od crista chordalis.
Obr.1.1 Anatomie zadního tympana

( zdroj Otruba 2007)
RF –recesus facialis, CCH – crista
chordalis, ECH – eminentia chordalis,
LTS – laterální tympanický sinus, PO –
ponticulus, ST – sinus tympani, OO –
jamka oválného okénka, SUB –
subiculum, ES – eminentia styloidea,
dvojitá šipka nahoře ukazuje dvě části
sinus tympani superior
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1.2.

Otitis media secretorica

Pro klinický význam onemocnění svědčí skutečnost, že při delším trvání
může docházet k atrofii a retrakci bubínku s následnou atelektázou středoušní
dutiny nebo k rozvoji cholesteatomu v retrakční kapse. Z toho vyplívá vztah
tohoto onemocnění ke vzniku sekundárního cholesteatomu, jako možné stadium
tohoto onemocnění.
Jedná se o zánět středoušní sliznice s přítomností sekretu (různého
charakteru a fyzikálních vlastností) ve středouší za celistvým bubínkem. Sekret
může být serózní (serotympanon), mukózní (mukotympanon) a seromukózní
(seromukotympanon). V angličtině se používá výraz "glue ear" neboli klihové
ucho.
Patogeneze
Otitis media secretorica je chronický zánět středouší probíhající v terénu
tubární dysfunkce. Tubární dysfunkce je dávána do souvislosti s většinou
patologických zánětlivých onemocnění. Není li tento stav včas rozpoznán a řádně
léčen, může v některých případech vést až k chronické otitidě s cholesteatomem.
Při normálním stavu je Eustachova trubice otevírána 2000-3000krát denně na
zlomek sekundy a tak dochází k řádné ventilaci středouší. Příčinou je nejčastěji
porucha otevírání tuby v důsledku špatné funkce musculus tensor veli palatini
(tato dysfunkce je akcentována u rozštěpových vad), edém sliznice tuby na
alergickém podkladě či jako následek zánětu v okolí. V neposlední řadě obstrukce
ústí tumorem či adenoidní vegetací.
Následkem je snížení středoušního tlaku, které dráždí středoušní sliznici.
Sliznice reaguje na tento stav změnami, které nadále prohlubují existující deficit
provzdušnění a tím se uzavírá circulus vitiosus. Dochází ke změně kubického a
dlaždicového epitelu v epitel cylindrický s pohárkovými buňkami. Zvýšení
aktivity pohárkových buňek vede ke změně původního serózního exsudátu
v exsudát seromucinózní. Sliznice se také stává citlivější pro bakteriální agens.
Mezi podpůrné faktory jsou často řazeny gastroezofageální reflux a
pasivní kouření.
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Příznaky
Symptomatologie většinou není příliš vyjádřena. Nejčastěji se projevuje
jako tlak v uchu, pocit zalehnutí, pocit plnosti. Dále se vyskytuje různý stupeň
převodní nedoslýchavosti. Občas se vyskytují zvukové fenomény jako na příklad
praskáni, šumění, a zesílené vnímání vlastního hlasu (autofonie). Vyjímečně se
mohou oběvit periferní závratě. Ty jsou způsobeny přitomnosti sekretu ve
středouší.
Diagnostika
Nejdůležitější metodou je zde otomikroskopie. Při otomikroskopickém
vyšetření pozorujeme tekutinu typického klihovitého charakteru, žlutavě hnědé až
tmavé barvy. Dále se mohou oběvit změny na bubínku od lehkého vpáčení přes
různý stupeň retrakčních kapes. Nebo vápené inkrustace.
Při tympanometrickém vyšetření je typická křivka B. Křivka B svědčí pro
výskyt tekutiny ve středouší. Při audiometrii se oběvuje lehká až těžká převodní
nedoslýchavost podle pokročilosti tympanosklerotických změn, kvality a kvantity
sekretu. Klinické vyšetření může odkrýt příčinu onemocnění ( hypertrofickou
adenoidní vegetaci, rozštěpovou vadu…)
Léčba
V případě že známe příčiny onemocnění je nejdůležitější jejich odstranění.
Dále se zaměřujeme na prevence komplikací a následků jako jsou vznik retrakční
kapsy, atelektázy středouší, osikulární nekróza, adhezivní proces a cholesteatom.
Z konzervativní terapie podáváme dekongescia místní i celková a antihistaminika.
Některé práce uvádějí přínos antibiotické léčby. Z fyzikálních metod se jako
podpůrná léčba u dětí uplatňuje insuflace vzduchu nosem do balónku. Naopak od
politerizace se pro malý efekt a možné šíření infekce upouští.
Selže li konzervativní terapie a tekutina perzistuje ve středouší déle než
zhruba 3 měsíce přistupujeme k terapii chirurgické. Prostá paracentéza s odsátím
tekutiny a laserová myringotomie mají pouze dočasný efekt (hodiny až týdny).
Proto je zde indikována tympanostomie. Tympanostomie je výkon sestávající
z paracentézy a zavedení tympanostomické rourky (gromety), která slouží jako
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bypass pro ventilaci a drenáž středoušní dutiny. Což vede k normalizaci tlakových
poměrů, sluchu, a šanci na úzdravu metaplastické středoušní sliznice.
Prognóza
U části pacientů dojde k úplnému zhojení a regresi slizničních změn. U
ostatních přechází onemocnění do chronické progresivní formy s postupným
rozvojem adhezivních a retrakčních změn bubínku s možností rozvoje
tympanosklerózy a získaného cholesteatomu. Důležitou roli zde hraje především
doba perzistence sekretu ve středouší. Je-li sekret přítomen méně než tři měsíce
dojde většinou ke zhojení ad integrum. Při delším trvání přechází často do
chronicity.

1.2.1. Residua post otitidem
Cílem léčby seromukotympana je vyhojení zánětu. Návrat do stavu před
zánětem je možný jen zřídka. Přestavby sliznice a ostatních tkání vedou
k nezvratným změnám. Léčbou se snažíme proces zastavit, zachovat dutinu
bubínkovou (celistvost bubínku a funkci Eustachovy tuby) a minimalizovat
sluchové ztráty při zhoršeném převodu zvuku.
Bubínek reaguje ztluštěním lamina propria a vznikem vápenných
inkrustací

tím

dochází

k vytvoření

různě

velkých

ploch

kalcifikací

porcelánovitého vzhledu. Dochází ale i k zániku lamina propria a jejímu vstřebání
za vzniku atrofické jizvy. Tyto jizvy jsou predispozicí ke vzniku perforace.
Vtažením a fixováním jizevnatého bubínku vznikají pseudoperforace. Za residua
se považují retrakce u nichž je zbytek středoušní dutiny vzdušný. Není-li tomu tak
jde o postupující chronický zánět a o precholesteatomové stádium vyžadující
chirurgické řešení. Ve středouší dochází organisací výpotku a reakcí sliznice ke
srůstům a atelektáze části dutiny. Proces postihuje i jemné struktury kůstek, které
mohou být omezeny tahem jizev, fixací v jizvách, ankylózou, osifikací závěsného
aparátu. Resorbcí dlouhého raménka kovadlinky dochází k rozpojení řetězce
kůstek.
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1.2.2. Retrakční kapsy
Jedná se o vpáčení bubínku do středouší jako následek Otitis media
secretorica (seromukotympanon). Otitis media secretorica je chronický zánětlivý
proces jež probíhá v podmínkách tubární dysfunkce.
Klasifikace retrakcí (OTRUBA 2007)
Retrakce pars tensa (podle Sadého)
1) Mírná retrakce bez kontaktu bubínku s inkudostapediálním kloubem.
2) Bubínek v kontaktu s inkudostapediálním kloubem.
3) Bubínek v kontaktu s promontoriem bez fixace.
4) Bubínek v kontaktu s promontoriem s fixací.
Retrakce ohraničené – retrakční kapsy (podle Charachona) (obr. 1.2)
1) Retrakční kapsa kontrolovatelná bez fixace.
2) Retrakční kapsa kontrolovatelná s fixací.
3) Retrakční kapsa nekontrolovatelná s fixací
Retrakce pars flaccida (podle Tose)
1) Lehká retakce bez kontaktu s krčkem kladívka.
2) Retrakce s kontaktem s krčkem kladívka bez aroze kosti.
3) Retrakce s kontaktem s krčkem kladívka a s arozí scuta.
4) Retrakce s kontaktem s krčkem a hlavičkou kladívka a s arozí scuta.
Obr. 1.2 Retrakční kapsa III. Stupně vlevo fixovaná v sinus timpani a hlavičce
třmínku. (zdroj Otruba 2007)
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1.3.

Chronická otitida s cholesteatomem

Otitis media chronica není nosologickou jednotkou s jednotným průběhem
a příčinami. Vzhledem k obsahu mé práce se proto zaměřím na chronickou otitidu
s cholesteatomem, jež vychází z dělení podle rozsahu patologických změn. Jedná
se o chronický zánět s hnisavou sekrecí různé intenzity se současným postižením
sliznice i kostěných struktur skalní kosti a přítomností cholesteatomu.
Patogeneze
Moje práce je zaměřena na získané cholesteatomy mající vztah
k retrakčním kapsám. Jedná se o cholesteatomy typu 1-3 a především o sinus
cholesteatom.
Ostatní typy mají rozdílnou etiologii. Jedná se o kongenitální cholesteatom
(primární), a cholesteatomy získané na jiném podkladě (typy 5, 7, 8,9).
Pro úplnost uvádím kompletní rozdělení viz níže.
Typy cholesteatomů (Otruba 2007)
1) Flaccida cholesteatom (cholesteatom attiku) vzniká retrakcí Schrapnellovy
membrány a zasahuje do attiku, eventuelně do do aditus ad antrum, antra,
intersinofacialní trati, procesus mastoideus a do středouší.
2) Sinus cholesteatom vzniká jako retrakce zadního horního kvadrantu pars
tensa zasahující do sinus tympani, odtud mediálně od kůstek do attiku,
aditus ad antrum, eventuelně antra. Přední část cavum tympani nebývá
zasažena.
3) Tensa cholesteatom vzniká retrakcí a adhezí větší části nebo celé pars
tensa, zasahující do tympanické ho ústí tuby a šířící se do attiku a dále.
Vzácnější typy
4) Cholesteatom zvukovodu
5) Poúrazový cholesteatom – epidermální tkáň zvukovodu je traumatem
(často explozí) dislokována do středouší.
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6) Kongenitální cholesteatom (cholesteatom za intaktním bubínkem, okultní
cholesteatom) vzniká zřejmě z takzvané epidermoidní

formace, která

může nejčastěji přežívat při ústí tuby jako reziduum prenatálního vývoje.
Bývá někdy řazen k nádorům středouší.
Po předchozích operacích ucha
7) Reziduální cholesteatom – ponechané reziduum cholesteatomu při (při
operaci )operaci za intaktním bubínkem a stěnou zvukovodu.
8) Rekurentní (recidivující) cholesteatom – cholesteatom vznikající po
předchozí

operaci

pro

cholesteatom

bez

souvislosti

s původním

cholesteatomem.
9) Iatrogení cholesteatom – vzniká dislokací epidermální tkáně za intaktní
bubínek při operaci pro necholesteatomovou patologii.
Cholesteatom

poprvé

popsal

Cruveilhier

v roce

1829

a

podle

charakteristického vzhledu jej nazval perlovým nádorem. Cholesteatomem ho
poprvé nazval Muller v roce 1858. V podstatě se však nejedná o pravý nádor (
snad až na primární cholesteatom, který je v podstatě hamartomem). (, nýbrž o
cholesterolový granulom.) Je to epidermální cystický útvar tvořený vlastní
epidermální vrstvou s růstovou aktivitou dlaždicobuněčného epitelu s tvorbou
keratinu (cholesteatomovou matrix) a obsahem, který je tvořen odumřelými
vrstvami epitelií s keratinem. Cholesteatom se vyznačuje proliferační růstovou
aktivitou povzbuzovanou cytokiny, progresivním osteolytickým působením
osteolytických enzymů (zvl. kolagenázy) obsažených v perimatrix a aktivací
činnosti osteoklastů. Tímto mechanismem i vlastním tlakem na kost dochází k její
resorbci v okolí cholesteatomu. Osteolytický účinek se zvyšuje při zánětu v okolí
cholesteatomu. Tak dochází k jeho expanzi do okolních struktur a vzniku mnohdy
závažných komplikací.
Nyní se zaměřím na primárně získaný cholesteatom který vzniká
mechanismem retrakce bubínku. Flaccida cholesteatom (cholesteatom attiku) je
nejčastější vzniká retrakcí Schrapnellovy membrány a zasahuje do attiku,
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eventuelně do do aditus ad antrum, antra, intersinofacialní trati, procesus
mastoideus a do středouší. Může dojít až k erosi tegmen tympani a tegmen antri a
obnažení dura matter nebo k poškození canalis semicircularis lateralis což může
vést k periferním vestibulárním poruchám. Sinus cholesteatom (Obr. 1.3) vzniká
jako retrakce zadního horního kvadrantu pars tensa zasahující do sinus tympani,
odtud mediálně od kůstek do attiku, aditus ad antrum, eventuelně antra. Zde může
být porušen nervus facialis. Přední část cavum tympani nebývá zasažena.
Chirurgické řešení

zde bývá extrémně náročné a často dochází k recidivám.

Studie zabívajíce se vztahem sinus cholesteatomu a retrakční kapsy zadního
horního kvadrantu pars tensa udává souvislost mezi 9,2 až 24% (Sudhoff et.al.
2007). Proto u tohoto typu vidím chirurgické řešní retrakčních kapes jako
preventivní operaci zvláště výhodné. Tensa cholesteatom vzniká retrakcí a adhezí
větší části nebo celé pars tensa, zasahující do tympanické ho ústí tuby a šířící se
do attiku a dále.
Příznaky
Tupá bolest, někdy pouze tlak v hlavě. Purulentní, zapáchající sekrece
může mít různou intenzitu ale i zcela chybět. Progresivní převodní nebo
kombinovaná nedoslýchavost a v méně případech závratě a tinitus. Při akutní
exacerbaci zánětu často otalgie a celkové příznaky.
Diagnostika
Otomikroskopické vyšetření kdy je ve více než 90% přítomna perforace
bubínku, klasický perleťový vzhled cholesteatomu (může být překryt polypem či
krustou). Sliznice bývá zarudlá, infiltrována zánětem často s granulacemi či
polypy v akutní fázi. Ze zobrazovacích metod je přínosné HRCT jež může
zobrazit osteolýzu a porušení důležitých struktur a to tegmen tympani, tegmen
antri, stěny laterálního kanálku a kanálu lícního nervu. Audiometrie ukazuje
převodní nebo kombinovanou vadu. Ztráta však může být minimální pokud hmota
cholesteatomu nahradí funkci poškozeného převodního systemu. Dále se mohou
uplatnit vyšetření ukazující na komplikace procesu ( vestibulární, neurologické).
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Terapie
Cholesteatom není prokrvenou tkání proto

celková antibiotická léčba

nebývá úspěšná. Dosáhnout lze většinou pouze dílčích úspěchů. Proto i vzhledem
k možným následkům je zde metodou volby chirurgické řešení.
Průběh a prognóza
Pokud není cholesteatom léčen může vyústit v některou ze závažných
komplikací a to i z plného zdraví. Tyto komplikace mohou často ohrozit pacienta
na životě. Jedná se o labyrintidu, meningitidu, trombus sigmoidálního sinu se
septikemií, abscesy epi či subdurální, absces temporálního laloku či mozečku a
parézu lícního nervu.

1.4.

Chirurgická léčba

Operace jsou lege artis prováděny pod mikroskopickou kontrolou. Začínají
se prosazovat i endoskopy s úhlovou optikou pro lepší vizualizaci a to především
epitympana a sinus tympani. Operace se skládá ze dvou částí a to sanace a
rekonstrukce ty mohou probíhat v jedné době nebo odděleně.

1.4.1. Sanace
Operace se provádějí z retroaurikulárního nebo endaurálního přístupu.
Snahou je minimálně invasivní postup za bezpečného odstranění celého
patologického procesu (cholesteatom pokud možno v celku), oddělení trepanační
dutiny a středouší od zvukovodu (ne vždy možné). To znamená uzavřenou
techniku (closed technique). Pro pacienta je uzavřená technika komfortnější
jelikož ho nijak neomezuje v životních aktivitách a brání přestupu infekce ze
zvukovodu. Pokud to rozsah patologického procesu dovoluje volíme metodu
canal-wall-up při níž zůstává zadní stěna zvukovodu neporušena. Je to tedy
metoda primárně uzavřená. Jestliže zadní stěnu zvukovodu nemůžeme kvůli
patologii ponechat je metodou volby canal-wall-down tedy otevřená. Po dokonalé
sanaci a revizi se může stěna zvukovodu rekonstruovat pomocí chrupavky nebo
kostního cementu. V tomto případě se jedná o techniku sekundárně uzavřenou.
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U komplikovných cholesteatomů operovaných otevřenou technikou je
indikován s odstupem 6-12 měsíců second-look. Jde o operaci jejímž cílem je
vyloučení drobného rezidua choesteatomu eventuelně jej odstanit. Pokud nelze
s určitostí ložisko odstranit, u recidivujících cholesteatomů a komplikací lokálních
i nitrolebních se ponechává trepanační dutina otevřená do zvukovodu (open
technique).
Podle rozsahu se operace dělí na tympanotomie – otevřeno středouší;
atikotomie – otevřen attikus a většinou též středouší; atikoantrotomie – otevřen
attikus,antrum mastoideum a středouší; atikoantromastoidektomie – otevřeno celé
středouší a celý mastoidální systém.
Sanační operace nekontrolovatelné nebo jinak problematické retrakční
kapsy se provádějí jako tympanotomie, attikotomie či attikoantrotomie dle
rozsahu a lokalizace kapsy jako prevence vzniku cholesteatomu.

1.4.2. Rekonstrukce
Jak již bylo řečno výše rekonstrukce se provádí v jedné době se sanací
nebo odděleně. Rekonstrukce stěny zvukovodu je zmíněna v předchozím textu.
Rekonstrukce řetězu kůstek a blanky bubínku se nazývá tympanoplastika. Pokud
se rekonstruuje pouze bubínek nazývá se operace myringoplastika. Dnešní
klasifikace tympanoplasik vychází z klasifikace podle Wullsteina z padesátých let
minulého století. Ta již dnes díky vývoji přístrojů a operační techniky
nevyhovuje. Proto byla upravena. Z původních pěti typů ponechává dnešní
klasifikace v podstatě jen tři. Typ čtvrtý se používá velmi zřídka. Nejužívanější
typy jsou druhý a třetí. První typ je myringoplastika tedy rekonstrukce bubínku
bez poškození řetězu kůstek. Druhý typ se používá u defektu dlouháho raménka
kovadlinky a je přítomen funkční třmínek; mezi hlavičku třmínku a (část kladívka
eventuelně) štěp bubínku se vkládá autologní kost, chrupavka nebo protézka
(PORP). To nazýváme krátkou kolumelou. Třetí typ je operací používanou při
defektu suprastruktur třmínku, kde je zachována pohyblivá ploténka třmínku. Zde
se jedná o dlouho kolumelu ( autologní kost, protézka TORP) vloženou mezi štěp
bubínku a ploténku třmínku.
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2. Pacienti operovaní na ORL klinice FNKV
Jedná se o soubor pacientů operovaných pro získaný cholesteatom na
Otolaringologické klinice Fakultní nemocnice Královské Vinohrady od března
2005 do května 2007. Soubor byl získán retrográdně.
Demografická data souboru: nejmladšímu operovanému bylo 6 let
a nejstaršímu 74 let. Průměrný věk operovaných byl 28 let. Celkem bylo
operováno 80 pacientů. Z toho bylo 39 mužů a 41 žen (Tabulka 2.1, Graf 2.1).
Deseti pacientům byly operovány obě uši. Celkem tedy bylo operováno 90 uší.

Tabulka 2.1 Rozložení operovaných pacientů podle pohlaví
počet

%

ženy

39

49

muži

41

51

Graf 2.1 Rozložení operovaných pacientů podle pohlaví

ženy
muži

51%

49%
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Z osmdesáti pacientů mělo 35 rozštěpovou vadu v anamnéze (Tabulka2.2, Graf
2.2). Jak jsem již zmiňoval v předchozím textu má tato vada vztah k tubární
dysfunkci. Tudíž může vést až k rozvoji sekundárního cholesteatomu.

Tabulka 2.2 Pacienti s rozštěpovou vadou v souboru
počet

%

s rozštěpovou vadou

35

44

bez rozštěpové vady

45

56

Graf 2.2 Pacienti s rozštěpovou vadou v souboru

s rozštěpovou vadou
bez rozštěpové vady

44%

56%

Devět pacientů ze souboru bylo již dříve sledováno pro nižší stadia otitis
media chronika ( po dobu 10 měsíců – 12 let). Během této doby bylo u nich
provedeno celkem deset tympanostomií a tři resekce retrakční kapsy s
myringo( eventuelně tympano ) plastikou. U těchto pacientů se tedy jedná o
recidivy. Ostatních 71 pacientů byl primozáchyt (Tabulka 2.3, Graf 2.3)
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Tabulka 2.3 Pacienti sledovaní pro nižší stadia onemocnění
počet

%

9

11

71

89

operováni již v nižším
stádiu
operace jako
primozáchzyt

Graf 2.3 Pacienti sledovaní pro nižší stadia onemocnění

11%

pacienti operovaní již v nižším
stádiu
pacienti operovaní jako
primozáchyt

89%

Z devadesáti operovaných uší byla sanace provedena u 25 formou
attikoantromastoidektomie, u 55 attikoantrotomie a u 10 tympanotomie s
resekce retrakční kapsy s cholesteatomem (Tabulka 2.4, Graf 2.4).

Tabulka 2.4 Sanace provedené u pacientů
počet
attikoantromastoidektomie
25
attikoantrotomie
55
tympanotomie
10

18

%
28
61
11

Graf 2.4 Sanace provedené u pacientů

11%

28%

attikoantromastoidektomie
attikoantrotomie
tympanotomie a resekce
retrakční kapsy s cholest.

61%

Z osmdesáti trepanačních dutin bylo 18 provedeno otevřenou technikou a
72 sekundárně uzavřenou (Tabulka 2.5,Graf 2.5). Rekonstrukce trepanační
dutiny byly provedeny chrupavkou.

Tabulka 2.5 Použité trepanační techniky
počet

%

18

20

72

80

otevřená technika
sekundárně uzavřená
technika

19

Graf 2.5 Použité trepanační techniky

20%
otevřená technika
sekundárně uzavřená technika
80%

Rekonstrukce bubínku a řetězu kůstek byly provedeny následovně: 40
myringoplastik a 50 tympanoplastik, z toho 18 pomocí dlouhé kolumnely a
32 pomocí krátké kolumnely (Tabulka 2.6, Graf 2.6)
Tabulka 2.6 Rekonstrukční operace
počet

%

myringoplastika

40

44

tympanoplastika

50

56

Graf 2.6 Rekonstrukční operace

44%
myringoplastika
tympanoplastika
56%
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Závěr
Sekundární nebo-li získaný cholesteatom lze rozdělit na dvě skupiny.
První skupinou jsou cholesteatomy vzniklé na podladě retrakční kapsy a druhou
tvoří poúrazový cholesteatom a cholestetomy vznikající po předchozích
operacích středouší. Flaccida cholesteatom (cholesteatom attiku) vzniká retrakcí
Schrapnellovy membrány a zasahuje do attiku, eventuelně do do aditus ad
antrum, antra, intersinofacialní trati, procesus mastoideus a do středouší. Může
dojít až k erosi tegmen antri a obnažení dura mater nebo k poškození canalis
semicircularis lateralis což může vést k periferním vestibulárním poruchám.
Sinus cholesteatom vzniká jako retrakce zadního horního kvadrantu pars tensa
zasahující do sinus tympani, odtud mediálně od kůstek do attiku, aditus ad
antrum, eventuelně antra. Zde může být porušen nervus facialis. Tensa
cholesteatom vzniká retrakcí a adhezí větší části nebo celé pars tensa, zasahující
do tympanického ústí tuby a šířící se do attiku a dále. Právě kvůli značné
agresivitě vůči okolí a tedy možným závažným důsledkům je cholesteatom
potřeba včas a řádně léčit. Aktivita cholesteatomu se zvyšuje při zánětu.
Z uvedeného souboru vyplývá že není podstatný rozdíl výskytu onemocnění
mezi pohlavími. V souboru je výrazná skupina pacientů s rozštěpovou vadou
44% (viz Graf 2.2). Tito pacienti trpící kvůli rozštěpové vadě tubární dysfunkcí
jsou rizikovou skupinou pro rozvoj onemocnění přes otitis media secretorica až
po otitis media chronika s cholesteatomem. Sledování stavu těchto pacientů a
eventuelní preventivní chirurgické zákroky jsou zde proto na místě. Ve svém
článku uvádějí Sudhoff, Holger a Tos vztah mezi cholesteatomem a retrakční
kapsou mezi 9 – 24%. I v tomto souboru byla provedena tympanotomie a
resekce retrakční kapsy s cholesteatomem u 11% pacientů ( Graf 2.4). Autoři
v tomto článku také udávají čtyři stádia vzniku sinus cholesteatomu z retrakční
kapsy a jako pravděpodobnou uvádějí kombinaci teorie retrakční a proliferační.
1) stupeň retrtakční kapsy, 2) stupeň proliferace retrakční kapsy, rozdělené na
vznik kuželu a jeho splynutí, 3) expanzivní stupeň a 4) kostní resorbci.
Konzervativní léčba nebývá u cholesteatomu úspěšná a správným řešením je
léčba chirurgická a dokonalá sanace. Preventivní operace v předchozích stádiích
onemocnění

jsou

v některých

případech
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na

místě.

Sanační

operace

nekontrolovatelné nebo jinak problematické retrakční kapsy se provádějí jako
tympanotomie, attikotomie či attikoantrotomie dle rozsahu a lokalizace kapsy
jako prevence vzniku cholesteatomu. Sem se dají zařadit retrakční kapsy
směřující do sinus tympani. Toto umístění cholesteatomu bývá problematické
vzhledem k obtížnému chirurgickému přístupu a špatné přehlednosti v dané
lokalizaci a tudíž zde hrozí recidivy. U těchto preventivních operací však hrozí
riziko recidivy. Vzhledem k tomuto riziku je vhodné správné načasování
operece. Ideálním obdobím pro operaci je stav mezi II. a III. stupněm dle
Charachona.Prevence vzniku u rizikových pacientů (např. rozštěpové vady),
sledování pravděpodobných vývojových stádií onemocnění od tubární
dysfunkce, otitis media sekretorika až k otitis media chronika, jejich správné
léčení a včasný chirurgický zákrok mohou být užitečnou prevencí závažných
komplikací onemocnění. Problémem může být často nevýrazný průběh
onemocnění a mnohdy slabé až žádné potíže pacienta. Z celého souboru bylo
jen 11% pacientů sledováno pro nižší stadia onemocnění ostatní byli
primozáchyt.( graf 2.3)
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Souhrn
Práce se zabývá sekundárním, tedy získaným cholesteatomem. Ten vzniká
na podkladě retrakční kapsy. Proces je podmíněn tubární dysfunkcí, jež vede přes
otitis media secretorica ke vzniku retrakční kapsy a dále může v některých
případech dojít k rozvoji otitis media chronica s cholesteatomem. Cholesteatom je
perlovitý útvar nacházejí se ve středoušní dutině s agresivním chováním vůči
okolním strukturám. Může vést k závažným až život ohrožujícím komplikacím.
Proto mají smysl opatření vedoucí k prevenci jeho vzniku. Patří sem sledování
rizikových pacientů, správná léčba onemocnění předcházejících vznik získaného
cholesteatomu a v neposlední řadě sanační operace nekontrolovatelné nebo jinak
problematické retrakční kapsy, prováděné jako tympanotomie, attikotomie či
attikoantrotomie dle rozsahu a lokalizace kapsy jako prevence vzniku
cholesteatomu. Práce je doplněna o soubor pacientů operovaných na ORL klinice
FNKV. Tento soubor má velké zastoupení pacientů s rozštěpovou vadou (44%).
Ta se často pojí s tubární dysfunkcí a proto je tato skupina riziková a preventivní
opatření jsou zde zcela na místě.
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Summary
The dissertation deals with acquired (secondary) cholesteatoma. It arises
from a retraction pocket. The process is conditioned on tubal dysfunction that
leads through secretory otitis media to the development of retraction pocket and
then may result in chronic otitis media with cholesteatoma. Cholesteatoma is a
pearl shaped formation located in the middle ear cavity with aggressive behavior
to surrounding structures. It may lead to serious life-threatening complications.
Therefore all measures preceding its formation are important. These measures
concern: follow-up of risk patients, appropriate treatment preceding the
development of acquired cholesteatoma or therapeutic operation of uncontrollable
or problematic retraction pocket, performed as tympanotomy, atticotomy, or
atticoantrotomy according to the size and localization of the pocket as a
prevention of the formation of cholesteatoma. The dissertation is completed with a
group of patients who underwent middle ear surgery at the ENT clinic of FNKV.
This group of patients has a high proportion of patients with cleft (44%), often
connected with tubal dysfunction and so they represent a risk group and
preventive measures are justified.
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