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Характерними ознаками холестеатоми 
середнього вуха є наявність запалення, про-
ліферація кератиноцитів, апоптоз, активний 
ангіогенез, особливо при більш агресивній 
інвазивній формі холестеатоми, і резорбція 
кісткових структур. Існує декілька теорій 
деструкції підлеглої до холестеатомного 
матриксу кістки: механічна теорія деграда-
ції кісткових структур під дією холестеато-
ми [12], специфічної  імунної відповіді під-
леглої грануляційної тканини [9]  і ензима-
тичного остеолізису, котра має найбільше 
прихильників. Підтвердженням цієї теорії є 
дані зарубіжних авторів щодо значного зро-
стання активності гідролаз, катепсину L і K 
[7, 10, 11], лізосомальних екзопептидаз, 
каспаз 3 і 8 в ексудаті та холестеатомі у 
хворих на ХГСО [8], активаторів плазміно-
гену [13] .   

В попередніх роботах нами було ви-
значено, що як в ексудаті, так і в холестеа-
томному матриксі та оточуючих його пери-
фокальних структурах суттєво підвищена 
активність фосфомоноестераз, трипсинопо-
дібних протеїназ, активатора протеїназ уро-
кіназного типу, катепсину В – ферментів, 
які здатні руйнувати основний білок кістко-
вої тканини – колаген  [3-6].  Ці дані були 
передумовою для застосування в лікуванні 
хворих на хронічний гнійний середній отит 
(ХГСО) з холестеатомою природних інгібі-
торів протеїназ, зокрема апротиніну, якому 
притаманна інактивуюча дія по відношенню 
до трипсиноподібних протеолітичних фер-
ментів. 

Мета роботи – обґрунтувати можли-
вість використання поліфункціонального 
інгібітора протеїназ в комплексному ліку-
ванні хворих на ХГСО з холестеатомою і 
оцінити його ефективність за допомогою 

біохімічних тестів визначення активності 
калікреїну та еластази. 

 
Матеріали і методи 
Результати біохімічних досліджень 

отримано на клінічному матеріалі  61 хво-
рого на ХГСО з холестеатомою, з них у 17 
була діагностована інвазивна форма холес-
театоми, у 44 – інкапсульована. 

Об'єктом дослідження були ексудат і 
гомогенати тканин, котрі одержувались з 
холестеатомного матриксу, слизової оболо-
нки антро-мастоїдальної порожнини і підле-
глих кісткових структур середнього вуха 
пацієнтів. Тканини подрібнювались ножи-
цями у фарфоровій ступці, додавався 0,9% 
розчин NaCl з 0,25% розчином тритону Х-
100 з розрахунку 1:9 (тканини/розчинник), 
розтирались  до   однорідної   маси і витри-
мувались при  температурі мінус 10-150С 
протягом 16 годин. Після відтаювання при 
температурі 370С суміш центрифугувалась 
протягом 15 хв при швидкості обертання 
5 000 об/хв. Одержані надосадові рідини 
гомогенатів тканин використовувались як 
джерело еластази та калікреїну. Iх актив-
ність визначалась спектрофотометричним 
методом за швидкістю розщеплення хромо-
генного субстрату – Suc-Ala3-пара-
нітроаніліду для еластази [1], N-D-Val-Ley-
Arg-пара-нітроаніліду для калікреїну [2] і 
виражалась в нмоль пара-нітроаніліну (п-
НА), який вивільнявся із субстратів під дією 
1 мг білка ексудату і тканин за 1 год. Інак-
тивуюча дія апротиніну – поліфункціональ-
ного інгібітора протеїназ (ПІПФ) оцінюва-
лась за ступенем гальмування ним активно-
сті протеїназ ексудату, холестеатомного 
матриксу, кісткової тканини і слизової обо-
лонки в дослідах in vitro. Вони проводились 
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наступним чином. У дослідні проби вноси-
лось по 0,1 мл ексудату або гомогенату тка-
нин, додавалось 0,1 мл апротиніну (25-100 
АТрО), витримувалось 15 хв при темпера-
турі 20-220С, об'єм проб доводився до 1,8 
мл 0,1 моль трис буфером, рН 8,1; після 
цього вносилось 0,1 мл субстрату. Проби 
інкубувались протягом 4 годин при темпе-
ратурі 370С, і реакція зупинялась додаван-
ням 0,1 мл льодової оцтової кислоти. Після 
центрифугування проб при обертовій часто-
ті 6 000 об/хв в надосадовій рідині визнача-
лась оптична густина на СФ-26. Розрахову-
валась активність ферментів за калібрува-
льним графіком. За 100% приймалась повна 
інактивація ферментів. 

 
Результати 
Результати дослідження впливу різних 

концентрацій поліфункціонального інгібі-
тора на активність калікреїну ексудату, хо-
лестеатоми та прилеглих перифокальних 
структур середнього вуха у хворих на 
ХГСО наведено на рис. 1, 2. 

 

Рис. 1. Вплив апротиніну на активність ела-
стази і калікреїну ексудату з середнього вуха у 
хворих на ХГСО з холестеатомою. 

 
Згідно з одержаними результатами 

(рис. 1), спостерігалося дозозалежне галь-
мування інгібітором активності калікреїну і 

еластази в ексудаті у хворих, причому воно 
було більш вираженим по відношенню до 
калікреїну: 100 АТрО на 82% його інакти-
вував, а еластази – на 65%. 

 

Рис. 2. Вплив апротиніну на активність 
калікреїну холестеатоми і перифокальних структур 
середнього вуха у хворих на ХГСО з холестеато-
мою. 

 
  
 
Найбільше пригнічення активності 

калікреїну холестеатоми і кісткової тканини 
виявлялось під впливом 100 АТрО, воно 
становило, відповідно, 96 і 98%. Калікреїн 
слизової оболонки в присутності 100 АТрО 
інактивувався на 80%. Одержані результати 
послугували основою для включення ПIПФ 
в комплексне лікування хворих на ХГСО з 
холестеатомою. 

В залежності від клінічної картини 
перебігу холестеатомного процесу і актив-
ності протеїназ пацієнти були розподілені 
на 3 групи, які лікувалися комплексно за 
різними розробленими нами схемами ком-
плексної  терапії. Аналіз результатів ліку-
вання проводився у 61 обстежуваного. До 1-
ї групи увійшло 19 осіб, у 18 з яких була 
діагностована інкапсульована холестеатома 
і у 1 – інвазивна форма холестеатоми. В 
комплексне лікування цих хворих входило 
хірургічне втручання як основний етап лі-
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кування з метою хірургічного видалення 
холестеатоми і наступні місцеві аплікації 
апротиніну в дозі 20 000 АТрО в об’ємі 2 
мл. До 2-ї групи віднесено 27 пацієнтів, з 
яких у 22 була інкапсульована, а у 5 – інва-
зивна форма холестеатоми. Лікування цієї 
групи здійснюволи за допомогою хірургіч-
ного втручання з наступними локальними 
введеннями розчину апротиніну в такій же 
дозі, як у попередній групі, та введенням 
через дренажні трубки по 1 мл інгібітора 
(10 000 АТрО) щоденно протягом 7-10 діб. 
До 3-ї групи увійшло 15 хворих, з  котрих 
11 – з інвазивною холестеатомою і 4 – з 
інкапсульованою розповсюдженою формою 
холестеатоми. У них застосована схема 2 з 
паралельним внутрішньом’язовим  введен-
ням інтерферону (або лаферону) протягом 7 
діб в дозі 300 000 ОД.  

Ефективність терапії оцінювалась 
шляхом визначення активності досліджува-
них протеїназ в ексудатах у хворих до і в 
різні  строки після комплексного лікування. 

Визначено, що у пацієнтів 1-ї групи, в 
основному з інкапсульованою формою хо-
лестеатоми, у яких виявлялась невелика 

ензиматична активність протеїназ в ексуда-
ті, холестеатомному матриксі та прилеглої 
до нього кістковій тканині до лікування, 
рецидивів холестеатоми не  відмічено як в 
найближчі, так і у віддалені  строки після 
комплексного лікування з включенням ло-
кальних аплікацій інгібітора. Про це свідчи-
ли як результати клінічних досліджень, так і 
відсутність патологічного ексудату з проо-
перованого вуха та нульові значення біохі-
мічних показників в змивах із слизової обо-
лонки середнього вуха хворих. 

У 2-й групі хворих рецидиви виникли 
в різні  строки (6-12 міс) у 3 осіб з інвазив-
ною і у 2 – з інкапсульованою формами хо-
лестеатоми. В 3-й групі з 15  пацієнтів у 5 
спостерігався рецидив холестеатоми також 
через 6-12 міс після комплексного лікуван-
ня. У віддаленому періоді (в строки 18-24 
міс) рецидив неактивної холестеатоми у 
вигляді холестеатомної перлини спостеріга-
вся у 3 осіб: у 2 з 2-ї групи і у 1 – з 3-ї гру-
пи. Результати вивчення активності калікре-
їну і еластази в ексудаті у хворих на ХГСО з 
холестеатомою до та після лікування пред-
ставлено в таблиці. 

 
Активність калікреїну і еластази в ексудаті у хворих на ХГСО з холестеатомою  

до та у віддаленому періоді після лікування 

Групи хворих Об’єкт  
дослідження 

Активність калікреїну, 
нмоль n-HA/(год•мг білка) 

Активність еластази, 
нмоль n-HA/(год•мг білка) 

M±m 

до лікування через 6-12 міс 
після лікування до лікування через 6-12 міс 

після лікування 

II схема лікування ексудат 137,0±74 54,0±26,0 53,0±10,0 19,0±8,0 
p<0,05 

III схема лікування ексудат 103,0±18 4,7±1,9 
p<0,01 32,0±8,0 0 

p<0,01 
 
 
Як видно з даних таблиці, через 6-12 

міс після проведеного комплексного ліку-
вання активність як калікреїну, так і еласта-
зи значно зменшувалася, особливо в ексуда-
ті у хворих, у яких застосовувалась III схема 
лікування. Ці результати можна проілюст-
рувати і на прикладі окремих хворих (рис. 3, 
4, 5). 

У хворого М-ян (рис. 3) через 7 міс пі-
сля хірургічного видалення холестеатоми і 
комплексної терапії за II схемою виник ре-
цидив – утворилася резидуальна холестеа-

тома. Дослідження активності калікреїна і 
еластази в ексудаті показало, що активність 
першої протеїнази знизилася в 1,4 рази, а 
еластази досягла нульового значення порів-
няно з таким до лікування. Через 12 міс ак-
тивність калікреїна в ексудаті була меншою, 
ніж вихідна, в 8 разів, а через 24 міс дорів-
нювала нулю. Клініко-радіологічне обсте-
ження з використанням магнітно-
резонансної томографії в режимі дифузійно-
зважених зображень (МРТ DWI)  підтвер-
дило відсутність рецидивування. 
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Рис. 3. Активність калікреїну і еластази в 

ексудаті у хворого М-ян до і в різні  строки після 
лікування за схемою II.  

 
 

 
 
Рис. 4. Активність калікреїну в холестеато-

мі, кістковій тканині та ексудаті у хворої Гр-юк до 
і в різні  строки після лікування за схемою II. 

 
 
 
У хворої Гр-юк (рис. 4, 5) через 12 міс 

після комплексного лікування за схемою II 
виявлена локальна резидуальна холестеато-
ма в ділянці вестибулярного вікна та ретро-
тимпануму. Оточуючі кісткова тканина та 
слизова оболонка барабанної порожнини 
були на вигляд неушкодженими. Проведені 
біохімічні дослідження дозволили визначи-
ти падіння активності калікреїну як у вто-

ринній резидуальній холестеатомі, так і в 
кістковій тканині та ексудаті з барабанної 
порожнини, відповідно, в 2,8; 2,2 і 3,6 разів 
порівняно з показниками до лікування. Че-
рез 24 міс досліджувані показники в мазках 
зі слизової оболонки середнього вуха, котрі 
отримувались під час проведення наступно-
го етапу тимпанопластики – осикулоплас-
тики, дорівнювали нулю, що свідчило про 
відсутність подальшого рецидивування. 
 

 

Рис. 5. Активність еластази в ексудаті у 
хворої Гр-юк до і в різні  строки після лікування за 
схемою II. 

 

 

Рис. 6. Активність калікреїну в холестеа-
томному матриксі  та ексудаті, а також еластази в 
ексудаті у хворого К-ко до і після лікування за 
схемою III. 
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На рис. 6 наведено результати вивчен-
ня активності протеїназ в первинній холесте-
атомі та вторинній резидуальній, а також в 
ексудаті у  хворого К-ко. Рецидив холестеа-
томи виявлено через 6 міс після проведеного 
комплексного лікування за схемою III. Як у 
матриксі вторинної резидуальної  холестеа-
томи, так і в ексудаті активність калікреїна 
була нижчою, ніж до комплексного лікуван-
ня, відповідно, в 11 і 32 рази. Активність 
еластази також значно знижувалась в ексу-
даті, досягаючи нульового значення. У від-
даленому періоді (24 міс) за даними клініко-
радіологічних досліджень не виявлено реци-
диву холестеатоми, що підтверджувалося і 
відсутністю активності вищезазначених фе-
рментів в мазках зі слизової оболонки бара-
банної порожнини середнього вуха. 

 
Висновки  
В дослідах in vitro визначено, що 

ПІПФ (апротинін) в дозі 100 АТрО на 96% 
пригнічує активність калікреїну холестеа-
томи, на 98% – кісткової тканини і 80% сли-

зової оболонки у хворих на ХГСО. Актив-
ність калікреїну ексудату інактивується на 
82%, а еластази – на 65%. Ці дані послугу-
вали обґрунтуванням до включення апроти-
ніну в комплексне лікування хворих на 
ХГСО з холестеатомою. 

Застосування комплексного лікування 
з включенням ПІПФ в більшості випадків, 
особливо при інкапсульованій формі холес-
театоми, запобігало розвитку вторинної 
резидуальної холестеатоми, про що вперш 
за все свідчила відсутність патологічного 
ексудату з вуха та активності вищеназваних 
ферментів в мазках зі слизової оболонки 
барабанної порожнини. При виникненні 
вторинної резидуальної холестеатоми у па-
цієнтів спостерігалось значне зниження як в 
ній, так і в ексудаті з вуха активності калік-
реїна і еластази – ферментів, котрим прита-
манна властивість розщеплювати основний 
білок сполучної тканини «колаген», викли-
каючи деградацію кісткової тканини. Під 
впливом апротиніну мало місце зниження 
ознак агресивності холестеатоми. 
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АКТИВНОСТЬ ПРОТЕИНАЗ В ЭКССУДАТЕ, ХОЛЕСТЕАТОМНОМ МАТРИКСЕ  
И КОСТНОЙ ТКАНИ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ГНОЙНЫМ СРЕДНИМ ОТИТОМ  

ДО И В РАЗНЫЕ СРОКИ ПОСЛЕ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ 

Cребняк И.А. (Киев) 

Р е з ю м е  

В исследованиях in vitro установлено, что полифункциональный ингибитор протеолитических фер-
ментов (апротинин) в дозе  100 АТрО на 96 % угнетал активность калликреина холестеатомы, на 98 % – 
костной ткани и 80 % слизистой оболочки у пациентов с хроническим гнойным средним отитом (ХГСО).   

Установленный в опытах in vitro факт инактивирующего действия апротинина на активность кал-
ликреина и эластазы экссудата, холестеатомного матрикса и окружающих его перифокальных тканей 
среднего уха у больных хроническим гнойный средним отитом (ХГСО) послужил обоснованием для ис-
пользования этого ингибитора в комплексном их лечении. Обследование и лечение по разработанным 
трем схемам  61 пациента показало, что включение апротинина в комплексную терапию препятствовало 
развитию вторичной резидуальной холестеатомы, а в случае ее возникновения способствовало снижению 
ее агрессивности, о чем свидетельствовало значительное падение активности исследуемых протеиназ как 
в холестеатомном матриксе, так и в экссудате из среднего уха. 

Ключевые слова: хронический гнойный средний отит с холестеатомой, энзиматическая активность, 
калликреин, эластаза, полифункциональный ингибитор протеолитических ферментов, апротинин.    

 
 

 PROTEINASES ACTIVITY IN EAR DISHARGE, CHOLESTEATOMA MATRIX  
AND ADJACENT BONE IN PATIENTS WITH CHRONIC OTITIS MEDIA BEFORE  

AND IN DIFFERENT TERMS AFTER COMPLEX TREATMENT   

Srebnyak I.A. (Kiyev) 

State institution «O.S. Kolomiychenko Institute of Otolaryngology  
of National Academy of Medical Sciences of Ukraine» 
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E x t e n d e d  a n n o t a t i o n  

State of the problem: Chronic inflammation, keratinocytes proliferation, apoptosis, active angiogenesis, 
especially in cases with aggressive diffuse invasive cholesteatoma and adjacent done resorption are the main fea-
tures of middle ear cholesteatoma. Bone resorption due to the enzymatic cholesteatoma activity is the most sup-
ported theory in nowadays.  In recent studies we’ve established a high phosphomonoesterases, trypsin-like protei-
nases, cathepsin B activity in cholesteatoma matrix, perifocal middle ear tissues and ear discharge. This data were 
background to study the aprotinin influence on cholesteatoma activity in vitro and to evaluate the results of com-
plex treatment the patients with chronic otitis media with cholesteatoma after using polyfunctional proteolytic 
enzymes inhibitor. 

Objective: to research and ground the possibility of use the polyfunctional proteolytic enzymes inhibitor in 
complex treatment the patients with chronic otitis media with cholesteatoma and to evaluate the results by bio-
chemical tests of kallikrein and elastase activity study. 

Materials and methods. 61 patients with middle ear cholesteateatoma were examined and treated by com-
plex treatment – 17 with diffuse aggressive cholesteatoma, 44 with incapsulated cholesteatoma. Ear discharge, 
tissue homogenates from cholesteatoma matrix, middle ear mucosa and adjacent bone were the objects of study. 
Results of treatment were evaluated in 6-12 months and in in follow-up.   

Results: In vitro study polyfunctional proteolytic enzymes inhibitor (aprotinin) in dose 100 AThrP inhi-
bited on 96 % kallikrein cholesteatoma activity, on 98 % – in adjacent bone, on 80 % – in middle ear mucosa in 
patients with chronic otitis media with cholesteatoma. No residual cholesteatoma in I group of patients in nearest 
period and in follow-up. 5 cases with residual cholesteatoma were noted in patients of II and III groups in 6-12 
months after complex treatment. Only 3 cases with residual cholesteatoma were found in patients in follow-up 
without any features of cholesteatoma enzymatic activity. 

Conclusion: Aprotinin enzymatic inactivated features in vitro study were a background to include it in the 
complex treatment of patients with middle ear cholesteatoma. This treatment prevents residual cholesteatoma 
formation as in nearest postoperative period as in follow-up. In cases with residual cholesteatoma no any signs of 
cholesteatoma enzymatic activity were noted. 

Keywords: chronic otitis media, cholesteatoma, enzymatic activity, kallikrein, elastase, polyfunctional pro-
teolytic enzymes inhibitor, aprotinin. 


