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Szelektív epitympanális diszventilációs szindróma
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Összefoglalás
Bár a középfül légtartalma és a fülkürt funkciója között szoros 
az összefüggés, más anatómiai faktorok is fontos szerepet ját-
szanak a ventilációban, különösen az epitympanon területén. 
A középfül endoszkópos anatómiai ismereteire támaszkodva 
jól ismert tény, hogy az epitympanon szellőzését a középfül 
ventilációs útjai határozzák meg. Amennyiben az epitympa-
nális diafragma teljes, az epitympanon egyetlen szellőzési út-
vonala az isthmus. Az isthmus elzáródásával az epitympanon 
területére lokalizálódó cholesteatoma jöhet létre. Közlemé-
nyünkben ismertetjük a cholesteatoma képződésének egyik 
lehetséges mechanizmusát, nevezetesen a szelektív epitym-
panális diszventilációs szindrómát.
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summary
Although middle ear aeration is certainly related to eustachian 
tube function, other anatomical factors may play an important 
role in ventilation, particularly in the space of epitympanum. 
In fact, based on the endoscopic anatomical knowledge of the 
middle ear, epitympanum aeration is strictly dependent on the 
ventilation pathways. If the epitympanic diaphragm is complete, 
the only ventilation pathway to the epitympanum is through the 
tympanic isthmus. Isthmus blockage may lead to development 
of a cholesteatoma limited to the epitympanum. In this paper 
a possible mechanism of cholesteatoma formation is presented, 
namely the selective epitympanic disventilation syndrome.
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Bevezetés

Jól ismert, hogy a középfül szellőzésének zavara következmé-
nyes negatív dobüregi nyomással jár, amelynek hatására a dob-
hártya benyomódhat. Ez leginkább a dobhártya pars flaccida te-
rületét érinti, és amennyiben a folyamat nem szűnik, primeren 
szerzett cholesteatoma képződéséhez vezethet. A dobüreg és 
a mastoidealis sejtek szellőzését, valamint a középfül ventilációs 
útjait a 19. század vége óta vizsgálják, az első közlemény Prussak 
nevéhez köthető 1867-ből (1). Újabban Palva és munkacsoport-
ja a középfül ventilációs útjait tanulmányozva írta le a középfül 
részletes anatómiáját (2, 3, 4, 5). Jól ismert, hogy a középfül 
légtartalmának és atmoszferikus nyomásának fenntartásában a 
fülkürt játszik kulcsszerepet. A középfül krónikus gyulladásos 
betegségei a fülkürt funkcionális zavaraival szoros kapcsolatban 
vannak. A nem megfelelő posztoperatív eredmények szintén a 
fentiekkel magyarázhatók sok esetben (6). Bár a középfül szel-
lőzése szoros kapcsolatban van a fülkürt funkciójával, számos 
egyéb anatómiai tényező is szerepet játszhat ebben. A legfonto-
sabb, a középfül ventilációját befolyásoló ismert tényezők:

A fülkürt,
B a középfül és a processus mastoideus nyomást pufferoló 

hatása,
C a középfül nyálkahártyájának gázcseréje (1. ábra).

A klinikai gyakorlatban nem ritka, hogy izolált, a pars flaccida 
területére korlátozódó dobhártya behúzódással találkozunk és/
vagy a posterior epitympanon területére lokalizálódó cholestea-
toma-képződést látunk, míg a pars tensa területén a dobhártya 
ép, a mesotympanonban kóros nem lelhető fel. Ezekben az ese-

tekben nehéz elképzelni, hogy a fülkürt okozza az elváltozást, 
mivel nem világos, hogy miért csak a dobhártya egy részét érinti 
a folyamat. Az endoszkópos középfül anatómiai ismeretek tet-
ték lehetővé egy új tényező látótérbe kerülését, amely befolyá-
solhatja a középfül szellőzését.
Az új tényező:

D a középfül ventilációs útjainak elzáródása, amelynek jelen-
léte kialakíthatja akár az úgynevezett szelektív diszventi-
lációs szindrómát.

A középfül ventilációját befolyásoló tényezők

A fülkürt
Jól ismert, hogy a középfül normál fiziológiai állapotában a dobü-
regi nyomás azonos a külső légnyomással és a középfül nyomá-
sának fenntartásában a fülkürt jelentős szereppel bír, amelyről 
számos közlemény számolt be korábban (7, 8). Amennyiben a 
fülkürt képtelen a nyomás kiegyenlítésére és következményes 
negatív dobüregi nyomás jön létre, az a dobhártya atelectasiá-

1. ábra: A középfül ventilációját befolyásoló tényezők
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jához és hámzsák képződéséhez vezethet főként az atticusban 
vagy a dobhártya hátsó-felső kvadránsában, amely a cholestea-
toma képződésének az egyik alapja (9). A fülkürt működésének 
ismertetése, részletezése nem célja jelen közleménynek, uta-
lunk a nemzetközi irodalomra.

A középfül nyálkahártyájának gázcseréje
A középfül nyálkahártyájának gázcseréje hasonló módon zajlik a 
tüdő alveolusainak gázcseréjéhez. A gáz összetevőinek (O2, N2, 
CO2) áramlása a parciális nyomáskülönbségek alapján történik 
a középfül üregrendszere és a nyálkahártya között. Gyulladá-
sos állapotok a nyálkahártya megvastagodásához és a véráram-
lás megváltozásához vezetnek, így direkt hatással lehetnek a 
gázdiffúzió mértékére. Számos szerző foglalkozott a gázcsere 
mechanizmusának és a középfül patológiás állapotának kapcso-
latával. Miura és munkacsoportja leírták, hogy hypopneumatizált 
processus mastoideus – amely a csökkent felületű középfül-nyál-
kahártya miatti alacsony gázcsere indirekt jele – hasonlóan a 
fülkürt funkciózavarához, a középfül üregrendszerének negatív 
nyomásához, következményes középfül-patológiához vezet (10, 
11, 12,13).

A processus mastoideus sejtrendszerének pufferoló 
hatása
Boyle törvénye alapján állandó hőmérsékleten a nyomás és a 
térfogat szorzata állandó (PxV=C). A középül üregrendszerére 
lefordítva ez azt jelenti, hogy a kisebb mastoid volumenválto-
zások nagyobb nyomásváltozásokat okoznak (14). A mastoid 
sejtrendszer légtartalma pufferolja a nyomásváltozásokat és ez 
arányban van annak méretével: egy átlagos mastoid üregrend-
szerben egy kis mastoid üreghez képest többszörös térfogat-
változás szükséges egy adott nyomás megváltoztatásához. Egy 
kisebb processus mastoideusszal rendelkező középfül esetén 
jóval nagyobb az esélye annak, hogy kompenzatorikus pufferoló 
mechanizmusok jöjjenek létre negatív középfülnyomásnál, úgy-
mint a dobhártya behúzódása vagy folyadékgyülem segítségével 
elért középfültérfogat-csökkenés.

A középfül ventilációs útjainak elzáródása
Az epitympanális diafragma koncepciójáról Chatallier és Lemoine 
írtak először 1946-ban. A diafragma 4 szalagból és 2 megvasta-
godott hártyából áll, amelyek a kalapáccsal és az incussal együtt 
egy nagy epitympanális térnek az alapját alkotja (2., 3. ábra). A 
nemzetközi irodalomban ezt a területet felső egységnek („up-
per unit”) nevezik, amelynek szellőzése az úgynevezett isthmu-
son keresztül történik a protympanon felől (15). Aimi írta le elő-
ször az isthmust, amelynek két része van: az anterior isthmus a 
processus cochleariformis és az incudostapedialis ízület között 
egy szűk átjáró, a posterior isthmus az incus rövid nyújtványa és 
a processus piramidalis között található. Az isthmus egyben az 
átjáró a tubotympanalis és atticomastoidealis légtér között (16). 
Aimi azt is leírta, hogy az isthmus elzáródása gyakori jelenség 
számos középfülbetegség hátterében, jelentős zavart okozva az 
os temporale pneumatizáltságában. 1978 óta morfológiailag és 
funkcionálisan is elkülönítik a középfül üregrendszerét egy an-
terior-inferior és egy posterior-superior részre. Az anterior-in-
ferior egységéhez tartozik a mesotympanon, a protympanon, 
a retrotympanon és a hypotympanon, amely leginkább az orr-
hoz hasonlítható, míg a posterior-superior terület magába fog-
lalja az epitympanont, az antrumot és a processus mastoideus 
sejtrendszerét, leginkább a tüdőhöz hasonlítva. A két említett 
terület között húzódik az epitympanális diafragma. Az anteri-
or-inferior rész csillószőrős hengerhámmal fedett, nyáktermelő 
sejtek és relatíve vaskos kötőszövet található itt; fő funkciója 

a mucociliaris clearance (orr). A posterior-superior egységét 
egyszerű lapos hámsejtek borítják, nincsenek csillószőrök vagy 
nyáktermelő sejtek, a kötőszövet laza és vékony, a fő funkciója a 
gázcsere (tüdő) (17). Az isthmust leginkább hártyák, gyulladásos 
membránok, sűrű nyák, behúzódott dobhártya, gyulladt vaskos 

2. ábra: Epitympanális diafragma – Jobb fül, anterola-
teralis nézet
imlf: lateral incudomalleolar fold; tf: tensor fold; amf: 
anterior malleolar ligamental fold; mlf: lateral malle-
olar ligamental fold; plm: posterior malleolar lig. fold; 
pil: posterior incudal ligament; is: isthmus; i: incus; m: 
malleus; s: stapes; pp: processus pyramidalis; nf: ner-
vus facialis; pes: posterior epitympanon; aes: anterior 
epitympanon; teg: tegmen

3. ábra: Epitympanális diafragma – Jobb fül, superior 
nézet
imlf: lateral incudomalleolar fold; tf: tensor fold (nyi-
tott állapotban); amf: anterior malleolar ligamental 
fold; mlf: lateral malleolar ligamental fold; plm: poste-
rior malleolar lig. fold; pil: posterior incudal ligament; 
is: isthmus; i: incus; m: malleus; s: stapes; pc: proces-
sus cochleariformis; pp: processus pyramidalis
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epitympanális nyálkahártya és cholesteatoma zárhatja el, emel-
lett részt vehetnek az isthmus elzárásában az epitympanon terü-
letét érintő csontos elváltozások (pl. a kalapács nyelének media-
lizációja). Az utóbbi évek néhány közleménye alapján az isthmus 
és a középfül ventillációs útjainak elzáródása gyakran fellelhető 
az atticust érintő patológiás eltérések hátterében (18). Palva és 
munkacsoportja írták le, hogy a Prussak-tér (alsó egység – „lower 
unit”) anatómiailag és élettanilag is elkülönül a felső egységtől, a 
kettő között a lateral malleolar ligamental fold a határ. A Prus-
sak-tér a kalapács nyaka és rövid nyújtványa között, hártyák ál-
tal határolt terület (anterior-, lateral-, és posterior malleolar lig. 
fold). Az alsó epitympanális egység a mesotympanon felől kapja 
a szellőzését (2, 3, 4). Mivel a két egység szellőzése a fent leírtak 
értelmében teljesen elkülönül, így nehéz elképzelni, hogy csak 
a Prussak-tér szellőzésének elzáródása epitympanális hámzsák 
képződéséhez vezetne (4., 5. ábra).

Szelektív diszventilációs szindróma
A jól funkcionáló fülkürt a középfül normális működésének el-
engedhetetlenül fontos tényezője és így a jó tympanoplasztikai 
eredmények eléréséhez is szükséges. A fülkürt kulcsszerepet 
játszik a középfül szellőzésének és atmoszferikus nyomásának 
fenntartásában, és a középfül krónikus gyulladásos betegségei a 
rossz fülkürtfunkció okozta gyenge dobüregi szellőzéssel lehet-
nek összefüggésben. Ahogy korábban leírtuk, a középfül nyomá-
sa azonban nemcsak a funkcionáló fülkürttel, hanem a processus 
mastoideus nyálkahártyájának gázcseréjével is összefüggésben 

4. ábra: Prussak-tér és szellőzése
amlf: anterior malleolar lig. fold; mlf: lateral malleolar 
lig. fold; plm: posterior malleolar lig.fold; prs: Prus-
sak-tér; ma: malleus

5. ábra: Az epitympanon (piros nyíl) és a Prussak-tér 
(kék nyíl) szellőzése – Jobb fül, lateralis nézet
imlf: lateral incudomalleolar fold; tf: tensor fold; 
mlf: lateral malleolar ligamental fold; plm: posterior 
malleolar lig.fold; is: isthmus; in: incus; ma: malleus; 
s: stapes; pc: processus cochleariformis; nf: nervus 
facialis; pes: posterior epitympanon; aes: anterior 
epitympanon; prs: Prussak – tér; ta, et: fülkürt; pp: 
processus pyramidalis; teg: tegmen
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áll. A nyálkahártya gázcseréje arányos a processus mastoideus 
pneumatizáltságának fokával, amelynek kialakulása a 33. gesz-
tációs héten kezdődik és a 8-9. életévben fejeződik be. A fenti 
két rendszer működése elegendő és állandó nyomást biztosít 
a középfülben, amennyiben a középfül ventilációs útjai átjárha-
tóak. Marchioni és munkacsoportja állandó kapcsolatot találtak 
a középfül isthmusának elzáródása és az atticusra korlátozódó 
cholesteatoma között. Kapcsolatot találtak továbbá a középfül 

ventilációs útjainak elzáródása és a processus mastoideus pneu-
matizáltsága között is, miszerint az isthmus elzáródása és a pro-
cessus mastoid sejteinek hypopneumatizáltsága és szklerotizáci-
ója között a kapcsolat szignifikáns (18). Amennyiben a fülkürt jól 
funkcionál, de az epitympanális diafragma teljesen zárt az isth-
mus obstrukciója mellett, szelektív epitympanális diszventiláció 
állhat fenn, amely csak a felső egységet érinti, a mesotympanon 
szellőzése a fülkürt felől továbbra is megoldott. Megalkották a 
szelektív epitympanális diszventilációs szindróma fogalmát (19), 
amely 4 egyidejűleg fennálló állapot alapján diagnosztizálható:

1. atticus hámzsák vagy cholesteatoma,
2. „A” típusú tympanogram vagy normál fülkürtfunkciós 

teszt,
3. teljes epitympanális diafragma,
4. lezárt isthmus (6., 7. ábra).

Az esetek többségében a tensor fold és a lateral incudomal-
leolar fold teljesen zártak, ilyenkor az epitympanon szellőzése 
csak az isthmuson keresztül valósulhat meg. Itt kell megemlí-
teni, hogy az esetek nagyjából 25%-ában a tensor fold részben 
nyitott, így az anterior epitympanon szellőzése a fülkürt felől 
ezen az útvonalon megoldott (5. ábra). Amennyiben az isthmus 
nyitott és a fülkürt is jól funkcionál az epitympanon és a mastoi-
dealis sejtek ventilációja megoldott, a nyomásszintek mindenütt 
azonosak. Ha az isthmus lezáródik a teljes epitympanális diaf-
ragma mellett, az epitympanon nem tud szellőzni, ellentétben a 
mesotympanonnal, amelynek szellőzése a fülkürt felől továbbra 
is zavartalan. A klinikai gyakorlatban ilyenkor találkozhatunk a 
pars flaccida területén izolált hámzsákkal és/vagy a posterior 
epitympanonra lokalizálódó cholesteatomával s mindemellett 
a pars tensa és a mesotympanon területén kóros eltérés nem 
mutatkozik. Amennyiben a fülkürt-funkció is rossz, a következ-
ményes gyulladás a középfül nyálkahártyáját teljes mértékben 
érinti, a dobhártya egészében behúzódott. Ismerve a fent emlí-
tett szindrómát a középfül műtétjeinek során nagyobb körülte-
kintéssel kell lenni a középfül ventillációs útjaira, érintettségük 
esetén azok megoldására, helyreállítására kell törekedni tym-
panoplastica során. Így pl. a tensor fold és az isthmus átjárha-
tóságának biztosítása az epitympanon szellőzésének kulcsa.  A 
szelektív középfül diszventillációs szindróma korai diagnózisa 
megelőzheti a cholesteatoma kifejlődését, a középfül ventilációs 
útjainak intraoperatív helyreállításával pedig a krónikus középfü-
lfolyamatok kiújulásának valószínűségét mérsékelhetjük.

Következtetések

A szelektív epitympanális diszventilációs szindróma diagnózisa 
megalapozott, ha egyidejűleg észleljük a következőket;

1. atticus hámzsák vagy cholesteatoma;
2. normális fülkürt funkciós teszt;
3. teljes epitympanális diafragma;
4. a dobüregi isthmus elzáródása.

Jó fülkürtfunkció nem elegendő a középfül teljes ventilációjához, 
de egy nyitott dobüregi isthmus vagy tensor fold elengedhetet-
len az epitympanon szellőzéséhez. A szindróma felismerése és 
kezelése, a középfül ventilációs útjainak helyreállítása, új ventilá-
ciós útvonalak létrehozása megelőzheti a cholesteatoma képző-
dését, amelynek biztonságos, minimál invazív sebészi megoldása 
az endoszkópos középfül sebészet.

Köszönetnyilvánítás
Köszönettel tartozunk Bölcsföldi T. Barbara 4. évfolyamos orvostan-
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anatómiája.

6. ábra: Szelektív epitympanális diszventilációs 
szindróma (Marchioni közleménye alapján: Selective 
epitympanic dysventilation syndrome. Laryngoscope 
2010; 120: 1028–1033.)
a – zárt epitympanális diafragma az isthmus elzáró-
dásával
b – „A” típusú tympanogram
c – epitympanális hámzsák – cholesteatoma

7. ábra: Teljes epitympanális diafragma az isthmus 
elzáródásával
imlf: lateral incudomalleolar fold; tf: tensor fold; 
amf: anterior malleolar ligamental fold; mlf: lateralis 
malleolar ligamental fold; plm: posterior malleolar lig.
fold; pil: posterior incudal ligament; isb: zárt isthmus 
(isthmus blockage); i: incus; m: malleus; s: stapes; pc: 
processus cochleariformis; pp: processus pyramidalis
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