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A fül részei a külső a közép és a belső fül. Az előbbi kettő a környezeti
hangok felfogásában és átvitelében játszik szerepet, míg az utóbbi a
hangingereket elektromos jelekké alakítja és a központi idegrendszer felé
továbbítja valamint az egyensúlyszerv receptor sejtjeit és idegrostjait
tartalmazza.

1. kép: A fül felépítése

I./3.1.: A külső fül

Meddig beszélünk
külső fülről?

A fülkagyló bőrrel fedett elasztikus rostos porcból áll, mely a rágóízület és
a processus mastoideus között helyezkedik el. A porc a vérellátását a
perichondrium felől kapja.

A külső hallójárat kb. 3 cm hosszú, egy külső porcos és egy belső
csontos szakaszból áll. A hallójárat ívben kanyarodik, hogy védelmet
nyújtson a dobhártyának a direkt traumával szemben. Vizsgálatakor ezért
ki kell egyenesíteni a fülkagyló hátra felfelé húzásával. A porcos
szakaszon a bőrben cerument termelő mirigyek és szőrtüszők találhatók,
melyek a csontos szakaszon hiányoznak. Itt hallójáratot vékony bőr
borítja, mely szorosan kacsolódik az alatta fekvő periosteumhoz. A
csontos és a porcos szakasz határán szűkületet találunk, az idegentestek
legtöbbször itt akadnak el. A porcos szakaszon a porc nem képez zárt
gyűrűt, a felső területen fibrosus kötőszövet alkotja, ill. dehiszcenciák több
helyen lehetnek, ennek a fertőzések terjedése szempontjából van
jelentősége.

A külső fül nyirokellátása bőséges, a nyirokerek az intraparotidealis
retro- és ifraauricularis valamint a felső nyaki nyirokcsomókba vezetnek.
Beidegzését a n. auriculotemporalis (n. trigeminus), a n. auricularis
magnus (cervicalis idegfonat), a vagus és a facialis rostjai adják. A vagus
által beidegzett terület érintése a hátsó hallójárat falon köhögési reflexet
válhat ki, a facialis beidegzési területén pedig hypaesthesia jelentkezik
acusticus neurinoma esetén (Hitselberger tünet).

A hallójárat hátsó felső fala alkotja az atticus oldalsó falát, így a
középfület és a mastoid sejtrendszert érintő gyulladásos folyamatok a
hallójáratba terjedve a hallójárat hátsó falának süppedtségét okozhatják.

I./3.2.: A középfül



Mik a középfül
részei?

A középfület a dobüreg, az antum és a processus mastoideus sejtrendszere
alkotja. A légtartó dobüreg és sejtrendszer szellőzését az orrgaratba nyíló
fülkürt biztosítja. A külső hallójárat és a dobüreg határán a dobhártya
látható, mely nem merőlegesen, hanem a hallójárattal szöget bezárva
helyezkedik el. A hátsó részei a hallójáratba tekintve közelebb, az elülső
része pedig mélyebben helyezkedik el. A dobhártya kúp alakú, a kalapács
nyelének a rostjaihoz rögzül, legmélyebb pontját a kalapács nyelének vége
jelzi. A dobhártyát a kalapács nyelének megfelelő és egy arra merőleges
egyenessel négy kvadránsra osztjuk.

2. kép: A dobhártya. A dobhártyát A kalapács nyelén vezetett és egy erre merűleges
egyenessel négy quadránsra osztjuk. A dobhártyán látható eltérések például perforáció

helyét így tudjuk megadni. Elülső felső(EF), elülső alsó (EA), hátsó felső (HF) és hátsó alsó
(HA) quadrans. A ép dobhártyára jellemző fényreflexkúp helye az első alsó quadransban

látható.

Mi a középfül
feladata?

Az elülső-alsó kvadráns jellegzetessége az ún. fényreflex kúp, mely
egészséges dobhártyákon a vizsgáló fény visszaverődése által keletkezik.
A dobhártya két része a pars tensa, melyet feszes rostos réteg alkot és a
pars flaccida, ahol ez a réteg hiányzik a dobhártya külső felszínét borító
többrétegű elszarusodó laphám és a belső felszínen elhelyezkedő dobüregi
nyálkahártya közül. A dobhártya az anulus fibrosussal, egy rortos gyűrűvel
rögzül a csontos árkába. A középfül szerepe a hangok átvitele a levegőből
a belső fül folyadékterére. Az akusztikai illesztés során létrejövő erősítés
részben a dobhártya és a stapes talp felületének méret különbségéből,
részben a kalapács nyelének és az incus hosszú szárának
méretkülönbségéből valamint a kerek ablak hangárnyékolásából adódik,
ugyanis a dobhártya miatt nem esik egyszerre a hangenergia a kerek és az
ovális ablakra.

A dobüreg hátsó falának fontos képletei a n. facialis csontos csatornája,
a az eminentia pyramidalis a m. stapedius inával és a chorda tympani.
Alsó fala a bulbus venae jugularis-szal, a felső fala a tegmen tympani
révén a scala mediával érintkezik. Az elülső falon a carotis interna és
fülkürt nyílása foglal helyet. A mediális fal kiemelkedése a promontorium,
mögötte található a cochlea bazális kanyarulata. Ezen a falon látható még
a kerek és az ovális ablak, melybe a stapes talpa illeszkedik. Az ovális
ablak felett fut a n. facialis csatornájának horizontális szakasza. Ezek a
közeli anatómiai struktúrák a középfülgyulladások komplikációjában
lehetnek érintettek. Leggyakoribban a n. facialis paresis, labirinthitis,
meningitis, epi- subduralis vagy agytályog. (ld. középfül betegségei
fejezet)

A dobüreget a dobhártya szintjéhez viszonyítva epi- meso-és
hypotympanumra oszthatjuk fel. A dobhártya szintje fölé esik az
epitympanum területe, itt helyezkedik el a kalapács feje, az incus teste
valamint számos szalag nyálkahártya kettőzetek és a chorda tympani. Ezen



a szűk területen gyakran megreked a gyulladásos váladék krónikus
epitympanitist okozva és ez az ún. cholesteatomák ( a krónikus
középfülgyulladások egy formája) kialakulásának leggyakoribb helye.
Innen vezet az antrum a mastoid sejtrendszerbe, gyulladások esetén
ödémás nyálkahártya vagy granulációs szövet a szellőzést lezárva
krónikus mastoiditist okozhat.

A mastoid sejtrendszer pneumatizációja nagy variábilitást mutat. Lehet a
sejtrendszer jól fejlett és kiterjedt, a temporális, az occipitális és a
zygomaticus ív területét is érintheti, de állhat kompakt csontból is, ekkor
csak az antrum környékén találhatók sejtek. Születéskor spongiosus
csontból áll, majd 2-5 éves korban alakulnak ki a sejtek, 6. és 12. életév
között válnak teljessé. A rossz fülkürt működés és az ismétlődő
gyulladások gyermekkorban gátolják a légtartó sejtrendszer kialakulását.
Ez utóbbi esetben a későbbi gyulladásos folyamatok a mélyben zajlanak és
váratlan szövődményekhez vezethetnek. Ritkán légtartó sejtek a piramis
csúcsában is lehetnek, ezek gennyes gyulladása a Gradenigo szindrómát
okozza ( fülfolyás, trigeminus neuralgia, abducens paresis) valamint a
VII-es, IX-es és X-es agyideg is érintett lehet.

I./3.3.: A belső fül

Mik a belső fül
részei?

A belső fül részei a hallásért felelős csiga és az egyensúlyozásért felelős
félkörös ívjáratok, melyek a tér három irányába rendezettek. Részei még a
vestibulum az utriculus és a sacculus. Az aqueductus cochleae a
subarachnoidalis térhez kapcsolódik, a ductus és saccus endolymphaticus
egy vakon végződő zsákocska, mely a piramis hátsó felszínén, az
epiduralis térben helyezkedik el.

3. kép: A belső fül felépítése

Vérellátását az art. labyrinthi (art. cerebelli anterior inferior) adja, mely
több ágra oszlik és gazdag kollaterális ágrendszeren keresztül biztosítja az
állandó oxigén ellátást.

A scala vestibulit és a scala tympanit alacsony kálium és magas nátrium
tartalmú perilympha tölti ki. Ezek a csiga csúcsánál a helicotremánál
egymással közlekednek. A scala mediát (ductus cochlearis) a bazális
membrán és a Reisner membrán határolja. A benne lévő magas kálium és
alacsony nátrium koncentrációjú endolympha kapcsolatban áll a három
félkörös ívjáratot, az utriculust, a sacculust és a saccus endoplmphyticust
kitöltő endolymphával.

A stapes mozgása az ovális ablakban a bazális membránon a Békésy féle
haladó hullámot hozza létre. A csiga felépítésének fizikai tulajdonságai
határozzák meg, hogy az egyes hangok a membrán mely részén okoznak
maximális kitérést. A magas hangokat ennek megfelelően a csiga bázisán,



a mély hangokat a csiga csúcsán érzékeljük. Ezt a passzívan kialakuló
haladó hullámot a külső szőrsejtek frekvencia specifikus módon erősítik.

4. kép: A Corti szerv működése

A bazális membrán elmozdulásakor a külső és belső szőrsejtek ciliumai
elhajlanak. A sztereocilium csokor egységes szerkezetet alkot, a cilium
csokor elemei közötti oldalsó összeköttetések biztosítják, hogy egységes
szerkezetként hajoljon el. A csúcsi összekötetések a kálium csatornákkal
állnak összeköttetésben, nagy sebességgel tudják követni a bazális
membrán elmozdulásait. Ennek megfelelően nyílnak a kálium csatornák és
depolarizálódik a szőrsejt.

A bazális membránon helyezkedik el a Corti szerv.

5. kép: A Corti szerv felépítése

SV scala vestibuli, SM scala media, ST scala tympani, MB bazális
membrán, RM Reisner membrán, SV* stria vascularis, TM tectorialis
membrán, BSZ belső szőrsejt, KSZ külső szőrsejt, PS pillér sejtek, DS
Deiters sejtek, CS Claudius sejtek, SG spiralis ganglion sejtjei és rostjai.

6. kép: A Corti szerv elektronmikroszkópos képe. Kék nyíl: külső szőrsejtek, zöld nyíl:
idegrostok



A receptor sejtek a belső és a külső szőrsejtek, melyeket támasztósejtek
vesznek körül.

A külső és a belső pillérsejtek alkotják a Corti alagutat. A külső
szőrsejteket a Deiters sejtek tartják, nem közvetlenül a bazális membránon
helyezkednek el. Tőlük laterálisan a Hensen, a Claudius és a külső sulcus
sejtek valamint a stria vascularis következik.

A szőrsejtek apikális pólusa és a támasztósejtek nyúlványai ill. felső
felszíne egy szorosan záró résmentes lemezt képez, ez az ún. reticularis
lamina. Ennek valamint a Reisner membránnak kémiai zárószerepe van,
ezek határolják az endolympha teret. A szőrsejteknek tehát csak az
apikális pólusa, a ciliumai érintkeznek az endolymphával, az oldalsó faluk
már a perilympha térhez tartozik.

A magas kálium tartalmú endolypha kiválasztásáért a stria vascularis
felelős aktív transzport mechanizmusok révén. Az endolymphában magas
+80mV endocochleáris potenciál, a receptor sejteken belül pedig -80mV
intracellularis potenciál mérhető. Tehát a szőrsejtek apikális
membránjának két oldalán jelentős (160mV) a feszültség különbség,
valamint a kálium ion koncentrációbeli különbség is.

Amikor stapes talpának mozgása átadja a hang energiát a belső fülnek a
bazális membrán mozgásba jön, a szőrsejtek ciliumai a nyíróerő hatására
elhajlanak.

Nyugalmi állapotban, a ciliumok függőleges helyzetében is a ciliumokon
található ioncsatornák egy része, kb. 15%-a nyitott állapotban van, így a
szőrsejtekbe az elektrokémiai grádiensnek megfelelően kálium áramlik. A
beáramlott kálium a szőrsejtek laterális membránján távozik, majd a
támasztósejteken keresztül a laterális fal felé, a stria vascularis felé
áramlik.

A ciliumok a legmagasabb cilium felé történő elhajlásakor több kálium
áramlik a sejtbe, depolarizáció alakul ki, az ellentétes irányba történő
elhajláskor pedig csatornák nyitási valószínűsége csökken,
hyperpolarizáció lép fel. Az állandóan folyó káliumáram tehát a ciliumok
elhajlásakor modulálódik, ez a folyamat pedig rendkívül nagy sebességgel
tudja követni a bazális membrán hang által kiváltott kitéréseit.

A depolarizáció hatására a belső szőrsejtek bazális pólusán
neurotranszmitterek szabadulnak fel melyek a hallóideg rostjainak
depolarizációját és így az információ továbbítását biztosítják a központi
idegrendszer felé. A külső szőrsejtek depolarizációja a sejt laterális
membránjában elhelyezkedő motoros fehérje, a prestin feszültségfüggő
alakváltozását hozza létre. Így alakul ki a külső szőrsejt feszültségfüggő
kontrakciója és elongációja, mely a hang frekvenciájának megfelelő
frekvenciával jelentkezik. Mivel a külső szőrsejtek ciliumai a tectorialis
membránba ágyazottak ezek a sejtek pozitív energia visszacsatolást
jelentenek a rendszer nagy tehetetlenségével, a viszkózus csillapításával
szemben , így a belső szőrsejtekhez jutó információt felerősítve felelősek a
belső fül nagy szenzitivitásáért és frekvencia szelektivitásáért. A külső
szőrsejtek működészavara esetén az éles hangolási görbék ellaposodnak, a
hallásküszöb emelkedik.

A belső szőrsejtek depolarizációja a bazális póluson a
neurotranszmitterek felszabadulásával a hallóidegrostokra az ingerület
áttevődésével jár. A hallóidegrostok az információt az agytörzsi magvakba
majd a hallópálya rendszeren keresztül az agykéregbe juttatják. Ennek
megfelelően a belső szőrsejtek főleg afferens beidegzést kapnak, egy-egy
szőrsejten több idegrost is végződik, míg a külső szőrsejtekhez efferens



rostok futnak. Minden afferens rostnak van akusztikus inger nélkül is
spontán aktivitása, valamint ingerküszöbük is különböző. A legnagyobb
aktivitású rostok ingerküszöbe a legkisebb. Minden rost egy adott
hangfrekvenciára, az ún. karakterisztikus frekvenciára a legérzékenyebb,
erre a legalacsonyabb az ingerküszöb. A frekvencia analízis tehát a haladó
hullám kialakulásánál kezdődik, a bazális membránon frekvencia
specifikus helyen jön létre az amplitúdó maximum, ennek megfelelő belső
szőrsejtek és afferens idegrostok jönnek ingerületbe. A hangintenzitás
növekedésével az afferens neuronok axonjaiban a kisülés frekvenciája
növekszik. A központi idegrendszer ezen kívül az akciós potenciálok
időbeli mintázatát és periodicitását is analizálja.

A félkörös ívjáratok a tér 3 irányában helyezkednek el, a hártyás
labirinthus az ampullák kiszélesedő részében képezi a crista ampullarist. A
crista felszínén elhelyezkedő vesztibuláris szőrsejtek ciliumai a cupula
gélszerű masszájába ágyazódnak. Az utriculus és a sacculus otolith
membránja is hasonló felépítésű ezek a statikus gravitációs hatást és
lineáris gyorsulást érzékelik, míg a félkörös ívjáratok a szöggyorsulásra
érzékenyek. A központi idegrendszer a vesztibularis rendszerből, az
izomtónusból és a látási információkból együttesen analizálja és tartja
fenn a testtartást, járást és mozgáskoordinációt.

A halláshoz hasonlóan vesztibuláris rendszerből is állandóan indulnak
akciós potenciálok nyugalmi állapotban is. A receptor sejtek ciliumainak
elhajlása az egyik irányba depolarizációt és az akciós potenciál
frekvenciájának emelkedését, az ellentétes irányba pedig hyperpolarizációt
és gátlást eredményez. Tehát egyetlen receptorból származó akciós
potenciál modulációjával érzékelhetjük a két különböző irányba történő
elmozdulást. A félkörös ívjáratok a két belső fülben az elmozdulásra
ellentétesen reagálnak. Az egyikben ampullopetalis, az utriculus felé
irányuló (depolarizáló), a másikban ellentétes ampullofugalis
(hyperpolarizáló) elmozdulás jön létre. A vestibuloocularis reflexek a
szemmozgást az elmozdulás szerint működtetik, a spinalis reflexek pedig a
vázizom mozgatásával a testtartást biztosítják. A fej egyik irányba történő
elmozdítása a szemek lassú konjugált mozgását váltják ki az ellentétes
irányba, hogy a látóteret és így a retinán a képet rögzíthessük. Ez a
nystagmus lassú komponense. Az ellentétes irányú gyors szemmozgást
szintén reflex szabályozza, ez a nystagmus gyors komponense. A félkörös
ívjáratokban a folyadék áramlása és a szemmozgások közötti kapcsolatot
az Ewald törvények írják le.

1. A szemmozgás követi a fej mozgását az ingerelt félkörös ívjárat
síkjában és a nystagmus lassú fázisa az endolympha áramlás
irányába mutat.

2. Az endolympha mozgása az ampulla felé –ampullopetális
endolympha áramlás- a lateralis ívjáratban stimuláló hatású.

3. Az ampullofugális endolympha áramlás az anterior és posterior
félkörös ívjáratokban ugyancsak ingerlő hatású.

A vesztibuláris rendszer beteségeit részletesen a vesztibularis fejezetben
tárgyaljuk.


