
 II./3. fejezet: A középfül betegségei
dr. Szőnyi Magdolna

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

 
II./3.1.: Középfülgyulladások
A középfülgyulladások számos formája ismert, lehet savós és gennyes,
ezen belül akut és krónikus forma. Ezen kórképek gyakran nem önállóan,
egymástól függetlenül, hanem egymásból következően alakulnak ki (3).
Ezek közül a leglényegesebbeket részletesen tárgyaljuk, de röviden a többi
formát is ismertetjük.

II./3.1.1.: Akut savós középfülgyulladás

Etiológia

Felső légúti gyulladás (meghűlés, vírusos vagy bakteriális infekció, esetleg
allergiás folyamat) miatt fellépő rossz fülkürtműködés kapcsán alakul ki.
Hat hétnél rövidebb ideig áll fenn. Eleinte a dobhártya behúzódottnak
látszik, a dobüregben negatív nyomás uralkodik, majd savós folyadék
termelődik (4).

Kapcsolat a
hallásdiagnosztika
fejezettel

Tünetek

a fülben a nyomás- és tömődöttség érzés, halláscsökkenés.

Diagnózis

otoszkópia, (a dobhártya lehet erezett, mögötte szalmasárga folyadék
látható

1. ábra: Akut szerosus középfülgyulladás

tympanometria, (ellapult tympanogram)

audiometriás vizsgálat: kismértékű (kb. 30dB) vetéses halláscsökkenés

fontos az orrtükri kép vizsgálata, szükség esetén endoscopos vizsgálat.



Mi a leggyakoribb
oka a gyermekkori
halláscsökkenésnek?

Terápia

orrnyálkahártyát lelohasztó orrcseppek

a középfülbe levegő juttatása Valsalva kísérlettel vagy Politzer ballonos
átfúvással

II./3.1.2.: Krónikus savós középfülgyulladás

Etiológia

A fülkürt működésének tartós zavara, hat hétnél tovább fennáll, vagy
többször visszatér.

Leggyakoribb okai az orrmandula túltengése, allergiás orrnyálkahártya
elváltozások esetleg polyp képződéssel, krónikus orrmelléküreg
gyulladások (arcüreg vagy rostasejtek), az alsó orrkagyló hypertrophiája,
orrsövény ferdülés, az orrgarat gyulladásos vagy tumoros folyamatai .

Tünetek és diagnosztika

A beteg által észlelt tünetek és a diagnózis az akut formához hasonlóak. A
dobüreget a folyadék teljesen vagy részlegesen kitötheti, utóbbi esetben
folyadék nívót esetleg buborékokat láthatunk a dobhártya mögött.

A fennálló kiváltó okot is fel kell deríteni és lehetőség szerint szanálni.

Szövődmények

dobhártya atrofia és a medialis falra tapadás, rögzülés

hallócsont láncolat károsodás, fixálódás

dobüregi folyadék besűrűsödése, fibroblasztok nőhetnek bele.

kiindulása lehet recidiváló akut gennyes középfülgyulladásoknak, ill. a
krónikus középfülgyulladásoknak, különösen ún. cholesteatomának.

A krónikusan fennálló rossz fülkürt működés eredményezhet
tympanosclerosist, amikor a dobhártya atrofizál, a promontoriumra tapad és
rögzük, a hallócsont láncolat mibilitása nagymértékben csökken, a
hallócsontok egy része sérülhet, felszívódhat.

2. ábra: Tympanosclerosis

Terápia

a fülkürtműködés helyreállítása az elsődleges a kiváltó ok szanálásával

a dobüreg légtartóságának biztosítása paracentézissel ( a dobhártya
bemetszése) és a váladék leszívásával, szükség esetén a dobhártyába



ventilációs tubus (Grommet)beültetéssével.

3. ábra: Szellőztető (Grommet) tubus a dobhártyában

II./3.1.3.: Akut gennyes középfülgyulladás

Leggyakrabban kisgyermekeknél előforduló kórkép, a gyermekgyógyászati
szempontok is fontosak.

Etiológia

A dobüregbe a fülkürtön vagy a véráram útján baktériumok jutnak a
felelősek

gyakran vírus infekció előzi meg

Rizikófaktorai: a szoptatás hiánya, túlzsúfoltság, szegényes higiénés
viszonyok és alultápláltság, passzív dohányzás, a potenciálisan kórokozó
baktériumok nagymértékű orrgarati kolonializációja, anatómiai,
immunológiai sajátságok (pl. szápadhasadék, Down szindróma)

Tünetek

Fülfájdalom, láz, halláscsökkenés, perforáció esetén fülfolyás

kisgyermeknél általános tünetek (irritábilitás, étvágytalanság, hányinger,
hányás)

Mikor gondoljunk
szövődmények
kialakulására
középfül gyulladás
esetén?

Diagnózis

Az otoszkópos képen alapul: enyhe esetben a dobhártya erezettség,
megvastagodás

előrehaladott állapotban a dobhártya elődomborodik

mögötte a genny sárgásan áttűnik

perforáció esetén mucopurulens váladék ürül

kapcsolat a
vestibuláris fejezettel
perifériás
arcidegbénulás
részfejezettel

audiometriás és tympanometriás vizsgálat (vezetéses halláscsökkenést és
dobüregi folyadékgyülemet) mutat.



4. ábra: Akut gennyes középfülgyulladás –
kezdeti szakasz

5. ábra: Akut gennyes középfülgyulladás –
előrehaladott forma

Milyen kezelést
indítsunk felső légúti
fertőzés kapcsán
kezdődő fülfájás,
középfül gyulladás
esetén?

Schüller rtg felvétel vagy CT főként szövődményes esetek felderítésekor
szükséges.

Kórokozók

Streptococcus Pneumoniae

Haemophylus Influenzae

Moraxella Catarrhalis

Streptococcus pyogenes (7)

Staphylococcus Aureus

A csoportú β hemolizáló Streptococcus

Escherichia Coli

Enterococcus Faecalis (8)

Szövődmények

a fülfájdalom, a fülfolyás és a halláscsökkenés fokozódása hívja fel rá a
figyelmet

szédülés, nystagmus (serosus vagy purulens labyrinthitis)

a fül mögötti területen a bőrpír, duzzanat és nyomás érzékenység
megjelenése, az „elálló fül”(mastoiditis)

6. ábra: Akut mastoiditis

az arcidegbénulás kialakulása

a sinus sigmoideus trombózis



az agyhártyagyulladás és agytályog

Terápia

Antibiotikumok 7-10 napig (antibiotikum rezisztencia lehetősége )

Választandó szerek: amoxicillin/clavulánsav, cephalosporinok (cefuroxime,
cefprozil, ceftriaxone, cefixime), makrolidok(erythromycin,roxithromycin,
clarythromycin, azithromycin)

felnőtt korban a fluorokinolonok (ciprofloxacin,levofloxacin, moxifloxacin)
is szóbe jöhetnek

fájdalomcsillapítókat-gyulladáscsökkentőket

adjuváns terápia orrnyálkahártya lohasztó orrcseppek alkalmazása,
gyermekeknél az orrüregi váladék eltávolítása szívóval, a fültájék
melegítése.

Paracentézis: nagy fájdalom, láz és elődomborodó dobhártya esetén, ill.
antibiotikum kezelés mellett a vaskos, erezett dobhártyakép hosszú fenn
állásásakor diagnosztikus célból. A dobhártya bemetszését helyi vagy
áltatános érzéstelenítésben a dobhártya elülső-alsó vagy hátsó alsó
qadransaiban javasolt végezni elkerülve a középfül képleteinek sérülését. A
középfülből a váladékot szívással eltávolítjuk, a nyert váladékból mintát
küldünk tenyésztés céljából.

7. ábra: Paracentézis még nem záródott nyílása

szövődmények kezelése: sebészi megoldások és parenterális antibiotikum.

(A mai modern antibiotikumos kezelés a szövődmények tüneteit jelentősen
elnyomja, a felismerést nagyon megnehezíti!)

A klinikai javulás után a középfülben a folyadékgyülem még sokszor
hetekig fennáll, ennek megszűnését figyelemmel kell követni (10).

Profilaxisként a az influenza és Pneumococcus elleni vakcinák ill. az
őszi-téli hónapokban az amoxicillin kis dózisban való adagolása néhány
hónapon át megkísérelhető.

II./3.1.4.: Krónikus gennyes középfülgyulladás

A krónikus középfülgyulladás fő ismérvei az időszakos fülfolyás
(hosszabb-rövidebb időszakokban a fülfolyás megszűnhet), dobhártya-
perforáció és a vezetéses típusú halláscsökkenés. Ezen tünetek hónapokig,
ritkán éveken keresztül fennállnak.



kapcsolat a
hallásdiagnosztika
fejezettel

Két formája az ún. mesotympanalis és a cholesteatomás forma. Előbbinél a
dobgyűrű ép, kerek, centrális valódi perforatio áll fenn, az utóbbinál a
dobhártya szélén helyezkedik el egy dobüreg felé növekedő hámzsák
szájadéka, a dobgyűrűt és a csontokat pusztító széli „perforáció”.
Jellemzően a dobhártya felső, ritkábban hátsó alsó területéről induló és a
dobüreg felé növekvő hámzsák.

Kapcsolat a
perifériás faciális
bénulás részfejezettel

Kapcsolat a
vesztibuláris
rendszer fejezettel

8. ábra: Krónikus gennyes
középfülgyulladás)

9. ábra: Krónikus gennyes középfülgyulladás,
koleszteatómás forma

 

10. ábra: A bal oldalon légtartó dobüreg, a jobb oldalon a dobüreg epitympanalis részét
cholesteatoma massza tölti ki, mely a hallócsontokat is körülveszi (téglalappal jelölve)

Mi a krónikus
középfül gyulladás
végleges megoldása?

Etiológia

A fontosabb rizikófaktorok lényegében megegyeznek az akut gennyes
középfülgyulladásnál leírtakkal.

Az akut gennyes középfülgyulladásból is kialakulhat

rossz fülkürt működést fenntartó tényezők

Tünetek

időszakos fülfolyásról

halláscsökkenésről

Láz, fájdalom csak a gyulladás akut kiújulásakor észlelhető

A szövődmények és ezek tünetei az akut gennyes középfülgyulladásnál
leírtakhoz hasonlóak. Lényegesen gyakoribb azonban a hallócsont láncolat
károsodása, ez maradandó vezetéses halláscsökkenést okoz. A krónikus
gyulladás hosszantartó fennállásakor gyakran szenzorineurális
halláscsökkenés is fellép, ez a komponens műtéttel már nem javítható (11).



Kórokozók

A dobhártya perforáció miatt könnyen bejutnak a dobüregbe a baktériumok.

Pseudomonas Aeruginosa

Staphylococcus Aureus

Diagnosztika

Otoscopia és mikroszkópos dobhártya vizsgálat során a leggyakrabban
látott képek: száraz centrális (a dobgyűrűt és a csontot nem destruáló)
dobhártya perforáció vagy mucopurulens váladékozás (9. ábra) a
perforáción keresztül.

9. ábra: Krónikus gennyes középfülgyulladás, koleszteatómás forma

Kapcsolat a
hallásdiagnosztika
fejezettel

Choleatoma esetén széli „perforatio”, melyben fehéres hámtörmelék
helyezkedik el.

kísérő hallójárat gyulladás

polyposus nyálkahártya előtüremkedése

audiometriás vizsgálat és a rtg felvételek (OM, Schüller) és szükség esetén
CT vizsgálat (szövődmény gyanúja).

a váladékból mintavétel tenyésztésre.

Szövődmények

Mastoiditis valamint processus mastoideus felől a lágyrészekbe terjedő
gyulladás, tályog megjelenése (subperiostealis, nyak vagy a koponyaalapon
terjedő tályog).

11. ábra 12. ábra

11-12 ábra: Véres tartalmú perisinuosus tályog. Jobb oldalon a sinus
transversus - sigmoideus határon egy 1x1x3 cm- es epiduralis terime, mely



elemeli a sinust a csontos falától, a sinus lumene igen szűk, de áramlásnak
megfelelő jelviszonyok. A kisagy lateralis felszínén benyomat, a kisagy az
ellenoldalra diszlokált

Jobb középfül üregében folyadék.

Kapcsolat a
hallásdiagnosztika
fejezettel

13. ábra: Ugyanazon beteg MR angiográfiás felvétele: sinus sigmoideus kompresszio

Piramis csúcs felé terjedés (nervus trigeminus és abducens érintettség
Gradenigo szindromában

14. ábra: Szövődményes középfül
gyulladás MR képe: pyramiscsúcs

gennyedés (sárga körrel jelölve), a bal
art. carotis interna >50 %-ban

komprimálódott

15. ábra: Szövődményes középfülgyulladás CT
képe: a proc mastoideus sejtrenszere (négyzettel

jelölve) és a dobüreg (nyíllal jelölve) nem légtartóa
piramis csont csúcsi részén a csontkontúr

elmosódott (sárga körrel jelölve). A képeken látható
felvételek azonos betegről készültek, a CT és MR
képek kiegészítik egymást. A mindkét vizsgálatot

elvégezve a bonyolultabb esetek pontosan
értékelhetők.

Nervus facialis bénulás,

Labirinthitis, mely lehet körülírt vagy diffúz. Előbbinél cholesteatoma kis
területen a labirinth csontos falának pusztulását okozza, így a hallójáratban
a nyomás változtatása szédülést, nystagmust indukál (fistula tünet),
utóbbinál kezdetben izgalmi majd kieséses vestibularis és cochlearis
tünetek.

Meningitis, sinus sigmoideus thrombophlebitis, epi és subduralis tályog,
agytályog (tarkó kötöttség, lázkiugrások, fejfájás, hányás, kezdetben
irritábilitás majd somnolencia, neurológiai góctünetek

Terápia

Műtét (a gennyes folyamat szanációja, a dobhártya perforáció zárásából. ill.
a hallócsont láncolat helyreállítása (Mastoidectomia és tympanoplastica
valamint az ún. radicalis fülműtét cholesteatoma esetén.)



Műtét előtt lehet a betegnek komoly problémát okozó fülfolyást szisztémás
antibiotikumokkal és lokális szerekkel kezelni és a fület „kiszárítani”, de ez
nem jelent definitív megoldás, műtét ezután is szükséges.

II./3.2.: A középfül nem gyulladásos eredetű elváltozásai
Ebbe a betegség csoportba tartoznak a hallócsont láncolati fixációk, ekkor a
hallócsont láncolat mozgása és így hangátviteli képessége is csont. A stapes
fixációk leggyakoribb oka az otosclerosis, de más eredetű hallócsont
fixációk is előfordulnak. Ritkán csontanyagcsere betegségek is okozhatnak
halláscsökkenést: pl. osteogenesis imperfecta, Paget kór (osteitis
deformans) és az osteopetrosis.

Otosclerosis

A betegség a cochlea csontos falának csontanyagcsere zavara, csak itt
jelenik meg, a szervezet más csontjaira nem jellemző. Mindkét fület érintő,
nőkben gyakrabban előforduló betegség.

Tünetek

Mikor gondoljunk
szövődmények
kialakulására
középfül gyulladás
esetén?

Kezdeti tünete a vezetéses típusú halláscsökkenés és a magas hangú
fülzúgás. A betegség előre haladtával a halláscsökkenés mértéke fokozódik
és a vezetéses mellett idegi komponens is jelentkezik (kevert típusú
halláscsökkenés). Az idegi komponens megjelenését valószínűleg a
gyulladás és a csont-anyagcserezavar következtében a belső fül
folyadéktereibe jutó toxikus mediátorok okozzák.

A nagyothallás a stapes talp ovális ablakba történő becsontosodása miatt
alakul ki. Otoszkópos vizsgálat során jellemző tünet a dobhártya pirosas-
rózsaszínes áttűnése (flamingó tünet vagy Schwartze-jel).

Kezdetben a gyulladásos aktív gócok miatt a csontrezorpció miatt
szivacsossá válik a csontállomány, majd új csontállomány képződésével
látható a sclerosis.

Etiológia

Etiológiájában a genetikai okok (kollagén szintézist kódoló gének hibája)
és a kanyaró vírusfertőzés egyaránt felmerült.

Diagnosztika

Otoscopos vizsgálattal ép vagy esetleg rózsaszínesen áttűnő dobhártyát
látunk

Audiológiai vizsgálat során tisztahang küszöb audiometria vezetéses
halláscsökkenést mutat, főleg 2000 Hz-nél kisebb frekvenciákon.
Jellegzetesa 2000 Hz-n jelentkező csipke alakú percepciós tipusú
halláscsökkenés (Carhart csipke). Tympanometria során normális dobüregi
nyomás, a stapedius reflex nem váltható ki. A hangvilla próbák közül a
Gellé-próba jellemző otosclerosisra.

Terápia

Műtét, mely során a hallócsontláncolat mobilitását állítják helyre. A
stapedectomiánál a stapest teljes egészében, stapedotomiánál részlegesen
távolítják el (stapes talpon lyukat fúrnak) és protézissel pótolják.

Szövődményként néha incus luxáció, nervus facialis sérülés, labirinth
kárososás.

Amennyiben a beteg általános állapota vagy kísérő betegségek miatt nem



javasolt a műtét, illetve a beteg a műtétet nem vállalja hallókészülékkel
történő rehabilitációs javasolt. Ebben az esetben azonban a folyamat
progressziója miatt fokozódó vezetéses majd idegi komponensű
halláscsökkenéssel, fülzúgással kell számolni.

II./3.3.: A középfül daganatai
Jóindulatú elváltozások

Koleszterin granuloma esetén a krónikusan fennálló savós váladékból a
középfülben a kiváló koleszterin kristályok idegentest reakció talaján
granuloma növekedését indukálják benignus tumort utánozva.

Haemangioma és a glomus jugulare tumora a dobüregben pulzus szinkron
fülzúgást okoz, nagy kiterjedésű tumor esetén angiográfia és szelektív
embolizáció javasolt műtét előtt.

Előfordul még nervus facialis neurinoma és eosinophil granuloma

Malignus elváltozások

Adenoidcysticus carcinoma és laphám carcinoma, melyek krónikus
gennyes váladékozással járnak és így a gyulladásoktól nehéz az
elkülönítésük. Jellegzetes a fájdalom és a facialis bénulás. Prognózisuk
rossz, műtétjük komplikált.

16. ábra: Korábban cholesteatoma miatt radikális fülműtéten átesett betegnél a radicalis
üregben kialakult carcinoma planocellulare. A bal oldalon légtartó dobüreg, a jobb oldalon a

termen ttympani széles alapú hiánya látható, valamint a piramis csont cranialis része és a
sinus sigmoideus csontos fala is felszívódott.


