
 II./1. fejezet: Külső fül betegségei
Szőnyi Magdolna

A külsőfül elváltozásainak és vizsgálati módszereinek
megismerése, egyszerűbb esetekben a terápia megkezdése.
A fejezet áttekintése után tisztában lesz a külsőfül
elváltozásaival és vizsgálati módszereivel.

II./1.1.: Fejlődési rendellenességek
Gyakran társul közép- vagy belsőfül, esetleg egyéb (pl. szív) fejlődési
rendellenességgel.

1. ábra: A fülkagyló csökevényes, deformált, a fülkagyló mögött hallókészülék (bone
anchores hearing aid, BAHA) rögzítőcsavarja látható

Lehet enyhe fokú, főleg kozmetikai problémát jelentő eltérés: pl. elálló
fül.

Állandóan visszatérő gyulladások alapját képező rendellenességek a fül
körüli fistulák és cysták. A fistulák végződhetnek vakon vagy a mélybe
terjedve a garatba is nyílhatnak.

2. ábra: Preauricularis fitula nyílás

Lehet súlyos deformitás, mely a hallást is érinti: a fülkagyló teljes hiánya,
a külső hallójárat atresiája.

A hallójárat hámjának sérülése estén ritkán kialakulhat a hallójárat
szerzett elzáródása is.

Terápia:

Plasztikai sebészeti eljárásokkal az enyhébb eltérések jól kezelhetők. A



teljes fülkagyló hiány esetén az epitézis jobb eredményt ad.

A hallójárat a közép- és belsőfül kombinált fejlődési rendellenességeinél
fontos a képalkotók (CT, MR) alkalmazása hallásjavító műtétek elvégzése
előtt. Ezek segítségével feltárható, hogy van-e kifejlődött belső
hangvezető, hallóideg és csiga, valamint a dobüreg, a hallócsont láncolat
és a dobhártya milyen fokban érintett.

Mit tegyünk a
fülkagyló és a külső
hallójárat sérülése
esetén?

A képalkotó segít a műtéti eljárásokat nehezítő anatómiai variációk pl. a
nervus facialis lefutásának megállapításában.

A cystákat és a fistulákat teljes egészében el kell távolítani. Ha a
hámbélésük egy része a mélyben marad ismételten recidiválnak és a
korábbi műtéteknek megfelelő heges területen már nehezebb a kiirtásuk.

II./1.2.: Sérülések
Éles sérülések: a fülkagyló vágott, szakított, harapott sérülései.

Tompa sérülések alakulnak ki nyíróerő hatására, bevérzés a porc és a
porchártya között (othaematoma).

3. ábra: Othematoma

Fagyás, égés.

Sav, lúg, benzin hallójáratba jutása kiterjedt hámsérülést, esetleg
dobhártya perforációt okozhat.

Trauma után a fülből származó vérzés esetén ki kell zárni a koponyacsont
törését, pl. a piramis csont törését és a liquorrhoeat. Erre legalkalmasabb a
CT vizsgálat. Vizsgálni kell a dobhártya és a hallócsont láncolat épségét.

A hallójáratban a leggyakoribb sérüléseket a fültisztító pálca okozza. Az
idegen testek a hallójáratban gyermekek esetén leggyakrabban apró játék
darabok, gyöngyök, felnőtteknél mélyre kerül vatta darabok, esetleg
rovarok.

Terápia:

A fülkagylósérülések sebének alapos fertőtlenítése (3% hidrogen peroxid
oldat, betadine), antibiotikum ill. tetanus adása.

A roncsolt, porchártyától megfosztott porcrészleteket eltávolítjuk, a
sebszéleket varrattal egyesítjük. Amennyiben nagyobb porcrészlet marad
porchártya és bőrfedés nélkül, úgy szabad lebenyes bőrátültetéssel vagy
forgatott lebenyekkel fedjük.



Kapcsolat a
hallásdiagnosztika
fejezettel

A leszakadt fülkagyló részt vagy teljes fülkagylót lehetőleg jégen steril
fiziológiás sós lapban szállítsuk. Minél hamarabb, 1-2 órán belüli
visszavarrás esetén van csak esély ennek eredményes életben tartására.

A tompa sérülés által okozott othaematoma bevérzés a porc és a
porchártya között. Kisebb othaematomát punctioval, nagyobbat incisioval
lehet kiüríteni majd nyomókötéssel ellátni. Ajánlatos per os
antibiotikumot is adni a befertőződés elkerülésére. Szükséges a rendszeres
kontroll, kötéscsere a haematoma ismételt feltelődésének észlelésére.
Visszatelődő esetekben X alakú bőrmetszés is szóba jön a szemben
elhelyezkedő sarkok levágásával.

Hogyan távolítsuk el a
hallójáratba jutott
idegentestet?

Fagyás, égés esetén a terület sterilen tartása, esetleg a keringés
helyreállításának javítására antikoaguláns, keringésjavító adása
megkísérelhető.

A hallójárati sérüléseket, amennyiben nem áll fenn dobhártya és
hallócsont láncolati sérülés, a hallójáratba helyezett steril Burow oldatos,
antibiotikumos gézcsíkkal látjuk el.

A dobhártya és a hallócsont láncolat sérülésének felismerése rendkívül
fontos. A dobhártya otoszkópos, mikroszkópos vizsgálata, hallásvizsgálat
(küszöb audiometria, tympanometria).

A kerek idegentesteket a hallójáratból nem csipesszel, hanem idegentest
horoggal távolítjuk el. Az idegentest a csipeszből kipattanva beszorulhat a
hallójárat porcos és csontos részének határán lévő szűkebb területbe vagy
azon túljutva dobhártyasérülést okozhat.

Élő rovarok a beteg számára rendkívül kellemetlen mozgását a hallójárat
vízzel vagy alkohollal történő feltöltésével gátolhatjuk. A fülzsírhoz
hasonlóan kifecskendezéssel, szívóval, esetleg csipesszel és horoggal
távolíthatjuk el.

II./1.3.: Gyulladásos betegségek
Fülkagyló

Perichondritis esetén a fertőzés a fülkagyló porca és a porchártyája között
terjed, a porchártya alatt genny gyűlik fel ezzel gátolva porc vérellátását a
porchártya felől. Kezeletlen esetben porckárosodás, zsugorodás,
maradandó alaki rendellenesség alakul ki.

4. ábra: Perichondritis

Erisypelas esetén a bőr gyulladása alakul ki a fülkagylón és a környékén,
főleg Streptococcusok által okozott infekció.

Etiológia:



Sérülés, műtéti beavatkozás, furunculus

Tünetek:

A fülkagyló bőre hyperaemiás, oedemás, megvastagodott, mozgatásra
fájdalmas

Sipolyon genny ürülhet

Terápia:

Lokális és szisztémás antibiotikum, szükség esetén műtéti feltárás.

Enyhébb esetekben antibiotikumos kenőcsös párakötés, hallójáratba
terjedés esetén a hallójáratba is kenőcsös Burow oldatos gézcsík. Per os
amoxicillin-klavulánsav származékok, kefalosporinok, makrolidok jönnek
számításba.

Szükséges-e a
hallójáratot
rendszeresen
tisztítani?

Kiterjedt folyamat, cukorbetegség, immunszupprimált állapot esetén a
porchártya alatti gennygyülemek műtéti feltárása, parenteralis
antibiotikum.

Külső hallójárat

A külső hallójárat gyulladásos eredetű betegségei súlyosságuk szerint az
enyhe fertőzéses formától egészen az idősebb felnőtteknél előforduló,
potenciálisan életveszélyes betegségig terjedhetnek (nekrotizáló malignus
otitis externa).

Milyen tünetek esetén
kell a külső hallójárat
gyulladására
gondolnunk?

Formái:

akut diffúz fertőzés,

körülírt gyulladás (furunculosis)

krónikus hallójárat-gyulladások (bőrgyógyászati kórképek: pl.
ekcéma, atópiás dermatitis, psoriasis talaján)

Etiológia

Kockázati tényezők:

nedvesség által okozott hámbélés fellazulása,

baktériumokkal, gombákkal szennyezett víz

helyi trauma (pl. a fültisztító pálcával hallójáratba

nyúlás),

a fülzsír hiánya

a szokásosnál szűkebb hallójárat,

hallókészülék viselése.

A hallójárat öntisztuló mechanizmusa szerint a külső hallójáratot és a
dobhártya külső felszínét borító laphám folyamatosan kifelé vándorol, ez
által a fülzsírt, szennyező anyagokat a laterális külső nyílás felé
továbbítja.



Kapcsolat a
hallásdiagnosztika
fejezettel

A gyulladások megelőzése: az úszáskor használt füldugó (olajos vatta,
szilikonviasz, PVC), savas oldatok becseppentése (ecetsav, bórsavoldat
esetleg borecet és sósborszesz keveréke) és a hallójárat alacsony hőfokra
állított hajszárítóval történő kiszárítása

Kerülni kell a fültisztító pálcika használatát.

Tünetek:

viszketés

fájdalom (a tragus nyomására, rágáskor és az állkapocs
mozgatásakor fokozódik)

teltségérzés és halláscsökkenés

a külső hallójárat vérbősége és duzzanata (ráterjedhet a
fülkagylóra és a tragusra is).

a hallójárat teljes elzáródása

5. ábra: A hallójárat teljes elzáródása

Váladékozás, törmelék- és pörkképződés. Bakteriális fertőzésben
szerózus-gennyes, gombás estekben törmelékes, sűrű, fekete-fehér,
esetleg kékeszöld gombatelepekkel

6. ábra: Akut gennyes külső hallójárat-
gyulladás

7. ábra: Akut gombás külső hallójárat-
gyulladás

A körülírt gyulladás a hallójárati bemenetnél található szőrtüszőkből és
faggyúmirigyekből indul ki.



8. ábra: Körülírt külső hallójárat-gyulladás

Diagnózis

A hallójárati bemenet, a fülkagyló, fül mögötti terület és a környéki
nyirokcsomók vizsgálata, a dobhártya látótérbe hozása otoszkópia vagy
mikroszkópos vizsgálat során (a dobhártya felszíne macerált, fellazult,
erezett lehet).

Differenciáldiagnózis: az akut és krónikus középfülgyulladás egyidejű
fennállása, hiszen, ha dobhártya perforáción keresztül a középfülből
származó váladékozás váltja ki és tartja fenn a hallójárat gyulladást.

Audiometriás, tympanometriás vizsgálat, a rtg felvételek (OM, Schüller)
valamint CT a szövődmények kizárására.

Fül körüli ödéma és nyirokcsomó duzzanat alakulhat ki, a parotisba és az
állkapocsízület felé terjedés a malignus nekrotizáló hallójárat gyulladás
(idősebb cukorbeteg vagy immunszupprimált betegnél) esetén.

Ezen ritkán előforduló esetekben a fájdalom rendkívül erős, a váladék
bűzös, sarjszövet jelenik meg a hallójáratban, a gyulladás a csecsnyúlvány
és a koponyaalap csontjaira terjedhet, agyidegbénulások léphetnek fel.
(1). Súlyos porcgyulladás, osteomyelitis és hallójárati szűkület is
kialakulhat.

Kórokozók

A leggyakrabban előforduló baktériumok: a Pseudomonas aeruginosa és
Staphylococcus aureus valamint anaerob törzsek. Gombák: az Aspergillus
niger és a Candida fajok.

Terápia

A hallójárat óvatos és alapos megtisztítása (kitörlés vagy szívó
használata).

Lokálisan fertőtlenítő, gyulladáscsökkentő, baktérium és gombaellenes
hatású gyógyszerek.

Enyhe estekben a fülcseppek, a hallójárat nagymértékű szűkülete esetén
inkább savas-fertőtlenítő oldatba (Burow oldat, bóralkoholos oldat)
áztatott, kenőccsel átitatott gézcsík a hallójáratba helyezése.

Fájdalomcsillapítás.

Víz, nedvesség és bőr fellazulásának elkerülése.

Tenyésztés (recidív vagy perzisztáló fertőzés esetén).

Orális antimikróbás kezelés (immunszuprimált beteg és a gyulladás
környező szövetekre terjedésének esetén)



A körülírt beolvadással és nekrózissal járó estekben incisio, sebészi ellátás
és parenterális antibiotikum adása.

Krónikus esetekben a háttérben álló bőrgyógyászati alapbetegség
kezelése, lokálisan szteroid és szalicilát kenőcsök javasoltak.

Herpes vírus okozta betegségek

A bőrtüneteken kívül
milyen elváltozásokat
okozhatnak a herpes
vírusok?

A herpes zoster az érző ganglionok virális megbetegedése, mely az
érzőideg által ellátott bőrterületen heves fájdalmakat, majd a beidegzett
bőrfelszínen hólyagképződést okoz. Az erupció leggyakrabban a cavum
conchae területén, a hallójárati bemenetben, és a hátsó hallójárati falon
jelentkezik. A típusos hólyagok hamar beszáradtnak, sárgás pörkökké
alakulnak majd gyógyulnak.

A vírusfertőzés érintheti a nervus vestibulocochleárist, így idegi
halláscsökkenés valamint vesztibuláris tünetek is megjelennek, valamint
nervus facialis érintettségére az arcideg mozgató ágainak teljes vagy
részleges bénulása hívja fel a figyelmet. (Ramsay-Hunt szindróma „herpes
zoster oticus”).

Nervus vagus érintettségnél a hallójárat belső harmadának és a dobhártya
hátsó felső felének gyulladása, esetleg haemorrhagiás bullája látható,
valamint az azonos oldali gégefél bénulása és itt fekélyek megjelenése.

Mivel a herpes vírus által okozott bénulások gyakran
maradványtünetekkel gyógyulnak nagyon fontos a minél korábban nagy
dózisban, szükség esetén parenteralisan megkezdett Vírusellenes kezelés
(pl. acyclovir), nagy adagú B12-vitamin, nonszteroid
gyulladáscsökkentők, esetleg immunglobulin adása javasolható.

II./1.4.: Daganatok
Benignus elváltozások

A leggyakrabban előforduló benignus elváltozások: papilloma, angioma,
fibroma, adenomák. Terápiájuk műtéti eltávolítás.

A külső hallójárat osteomája megjelenhet a lumenbe emelkedő szoliter
vagy multiplex terimeként, valamint a lument az elülső vagy az alsó fal
felől szűkítő hyperostosis formájában. Amennyiben a lument elzárja és a
hallójárat öntisztuló folyamatát akadályozza, műtéti eltávolítása javasolt.

A hallójáratból
származó krónikus
váladékozás lehet-e
rosszindulatú daganat
jele?

Az atheromák elzáródott kivezető csövű faggyúmirigyből képződnek. A
bennük felhalmozódó faggyú befertőződhet, így a folyamat fájdalmassá
válik. Az akut gyulladás szakában incisioja, kiürítése javasolt, majd
későbbiekben teljes eltávolítás.

A keloidok műtéti megoldásánál a metszést az elváltozás határain belül
javasolt vezetni lokálisan szteroid infiltráció és a műtét utáni besugárzás
csökkenti a kiújulás kockázatát.

Chondrodermatitis a közepén kifekélyesedő viszkető nyomásérzékeny
csomó.

Precancerosisok a keratosis senile és a cornu cutaneum.

Malignus tumorok

Basalioma (basalsejtes carcinoma)



9. ábra: Fülkagyló basalioma

Rendszerint a fülkagyló napsugárzásnak kitett részén viszkető, majd
kifekélyesedő csomóként kezdődik, tetejét pörk fedi. A daganat lassan, de
folyamatosan növekszik, teljes műtéti eltávolítása feltétlenül szükséges.

Carcinoma spinocellulare

Szintén kifekélyesedő folyamat formájában jelentkezik a fülkagylón. A
hallójáratban gennyes-véres váladékozás, sarjszövetnek, polypnak
imponáló terime. Felismerése nehéz, szövettani vizsgálat javasolt ezen
hallójárati elváltozásokból.

Melanoma malignum

Gyorsan növő, fájdalmatlan, sötét színű daganat. Teljes műtéti eltávolítás,
szükség esetén irradiatio és kemotherápia.

Ritkábban előforduló malignus tumorok: adenocarcinoma, sarcomák.

A basaliomák ritkán, a carcinoma spinocellulare és a melanoma viszont
gyorsan ad metastasisokat a fül alatti, a nyaki valamint a parotis
állományában valamint a koponyaalapon elhelyezkedő nyirokcsomókba.

A beteg kivizsgálása során ezért nagy jelentőségű a nyaki UH,
metastasisra gyanús nyirokcsomó esetén az FNAB vizsgálat (vékonytű
aspirációs biopszia), szükség esetén CT. Metastasis esetén lehetőség
szerint ezek műtéti eltávolítása szükséges. Amennyiben ez nem
lehetséges, kemotherápia és irradiatio.


