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ÖSSZEFOGLALÁS
A külső fület és a középfület érintő megbetegedések gyakran 
járnak csont-lég réssel (CSLR); a leggyakoribb kórképek az otitis 
externa diffusa/mycotica, a dobhártya perforációja, a hallócsont-
láncolat fejlődési rendellenességei, megszakadása vagy fixációja, 
a krónikus gennyes középfülgyulladás mesotympanalis vagy cho-
lesteatomás formái. Jól ismert klinikai tapasztalat, hogy CSLR-t 
egyes, belső fület érintő megbetegedések kapcsán is mérhetünk, 
mint például az endolymphaticus hydrops, a tág vestibularis 
aqueductus szindróma, az ívjáratok csontos falának dehiscentiája, 
gusher szindróma, cochlearis dehiscentia, Paget-kór, osteo-
genesis imperfecta, cerebrális vaszkuláris anomáliák (pl.: dural 
arteriovenosus fisztulája). A CSLR-rel járó, a belső fület érintő 
elváltozások és cerebrális éranomáliák jellegzetes audiológiai és 
vestibularis tünetekkel járnak: vertigo, szédelgés, egyensúlyzavar, 
oscillopsia, pulzáló vagy állandósult tinnitus, hyperacusis, auto-
phonia, teltségérzés a fülben, Tullio-fenomén, Hennebert-tünet.
A CSLR-rel járó, belső fül eredetű megbetegedések diagnózisa 
nehéz feladat elé állítja a klinikust, és az érintett betegek egy 
részében a diagnózis felállítására soha nem kerül sor.
A gyakorló fül-orr-gégész a diagnózis felállítása során az alapos 
anamnézisen, a helyesen értékelt audiológiai-, valamint ves-
tibularis jeleken túlmenően a modern képalkotó vizsgálatok 
eredményeire alapozhat.
A szerzők közleményükben áttekintik a CSLR-rel járó, belső fül 
eredetű megbetegedésekre vonatkozó legfontosabb tudniva-
lókat, utalva a diagnosztika és a terápia legújabb aktualitásaira. 
Néhány jellegzetes eset ismertetésével bemutatják az ilyen 
jellegű kórképek kezelése során szerzett tapasztalataikat.
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SUMMARY
Diseases of the outer ear and middle ear are often associated 
with air-bone gap (ABG); the most common of these are diffuse 
or fungal otitis externa, perforation of the eardrum, congenital 
abnormalities, disconnection or fixation of the ossicles, chronic 
purulent otitis media with mesotympanic perforation or cho-
lesteatoma. It is a well-known clinical experience that ABG can 
also be measured in some diseases involving the inner ear, such 
as endolymphatic hydrops, large vestibular aqueduct syndrome, 
dehiscence of the bony wall of the semicircural canals, gusher 
syndrome, cochlear dehiscence, Paget’s disease, osteogenesis 
imperfecta, cerebrovascular anomalies (e.g., dural arterioven-
ous fistulas). Inner ear lesions and cerebrovascular anomalies 
with ABG are associated with characteristic audiological and 
vestibular symptoms: vertigo, dizziness, disequilibrium, oscil-
lopsia, pulsating or persistent tinnitus, hyperacusis, autophony, 
tenderness of the ear, Tullio phenomenon and Hennebert’s 
sign.
Diagnosis of inner ear diseases associated with ABG is a difficult 
task for the clinician, and in some of the patients affected, the 
diagnosis is never established.
The practicing otolaryngologist can establish the diagnosis on 
a thorough medical history, in addition to the well-evaluated 
audiological and vestibular tests, and the results of modern 
imaging modalities.
In this paper, the authors review the key information on inner 
ear diseases associated with ABG, referring to the latest topi-
cality in diagnosis and therapy. By describing some represen-
tative cases, they present their experience in the treatment 
of such diseases.
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Bevezetés

Csont-lég rés (CSLR) alatt az audiogramon mért légvezetéses 
és csontvezetéses küszöbértékek közötti különbséget értjük. A 
klinikai gyakorlatban CSLR előfordulására elsősorban a középfület 

vagy a külső fület érintő kórképek esetén kell számítani, mint 
például otitis externa diffusa/mycotica, dobhártya-perforáció, 
fixált vagy sérült hallócsontláncolat, fejlődési rendellenességek, 
krónikus suppuratív otitis media. Ilyenkor általában vezetéses vagy 
kevert típusú halláscsökkenést látunk az audiogramon.
Ritkán ugyan, de CSLR-t a belső fület érintő strukturális elváltozá-
sok esetén is észlelhetünk, mint például tág vestibularis aqueductus 
szindróma, az ívjáratok dehiscentiája, gusher szindróma, a cochlea 
csontos falának dehiscentiája esetén vagy Paget-kór fennálltakor (1). 
Ezeket a kórképeket általában idegi halláscsökkenés kíséri (2, 3); 
azonban az ún. harmadikablak-mechanizmus okán nemritkán ve-
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zetéses halláscsökkenést is látunk, legalábbis egyes frekvenciáknak 
megfelelően. A jelenség magyarázata az, hogy a hangenergia egy 
része a belső fülből a középfül felé és/vagy az intracranialis tér felé 
elszökik, az alaphártya mozgása során a kerek ablak közelébe már 
viszonylag kevés energia jut. Ez a jelenség a magyarázata a harmadi-
kablakkal járó kórképeknél a mély frekvenciákon észlelt CSLR-nek, 
ugyanis a kerek ablak környezetében az alapkanyarulatban lévő 
basilaris membrán szakasz a mély frekvenciák detektálásáért felel 
(4, 5). Jól ismert klinikai tapasztalat, hogy CSLR az endolymphaticus 
hydropsszal (EH) járó kórképekben is észlelhető; az ilyen esetek-
ben egyrészt a hydrops következtében a stapes mobilitásának 
csökkenése vagy a sacculus dilatációja okán kialakult csökkent 
stapesmobilizáció vezethet „virtuális” CSLR kialakulásához. Cereb-
rovaszkuláris anomáliák, mint pl. a dura mater arteriovenosus fisz-
tulája (DAVF) ugyancsak okozhatnak csont-lég rést. DAVF esetében 
a cochlearis vagy a vestibularis aqueductuson – esetleg egyéb apró 
neurovaszkuláris foraminákon – keresztül összeköttetés áll fenn az 
intracranialis tér és a belső fül között; ilyenkor direkt kapcsolat felté-
telezhető a perilymphatér és a subarachnoidalis térség között (6). A  
CSLR-rel járó belsőfül-megbetegedések, illetve a DAVF jelenléte 
esetén a következő tünetekre kell számítanunk: vertigo, oscil-
lopsia, szédelgés, egyensúlyzavar, bizonytalanságérzés, tinnitus, 
hyperacusis, autophonia, teltségérzés a fülben, Tullio-fenomén 
vagy Hennebert-jel (7).
A diagnózis felállítása komoly kihívás a fül-orr-gégészek felé, nem 
ritkán ezek a kórképek diagnosztizálás nélkül maradnak. Ebben 
az összefoglalóban a CSLR-rel járó kórképek klinikumát foglaljuk 
össze, bemutatva a PTE Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti 
Klinikán az ilyen kórképekkel szerzett tapasztalatainkat.

A klinikumban előforduló kórképek bemutatása

Az elülső függőleges ívjárat dehiscentiája (EFÍD)
Az EFÍD egy idiopátiás kórkép, amelyre jellemző az elülső ívjárat 
csontos tokjának hiánya, legtöbbször az ívjárat legmagasabb – a 
durával érintkező – pontján. A hangenergia a belső fülből ilyenkor 
az intracranialis térség felé elszökhet. Az EFÍD incidenciáját nehéz 
megállapítani; a kórkép leírója, Minor egy 9 éves periódust alapul 
véve saját gyakorlatában 65 esetről számolt be. A kórképpel 
kapcsolatosan feltétlenül meg kell említeni néhány rizikófaktort; 
ezek a direkt mechanikus trauma, az emelkedett intracranialis 
nyomás, túl gyakran és erősen végzett Valsalva-manőver, az ívjárat 
csontborításának fejletlen volta, egy érképlet állandó pulzációja 
következtében kialakult erózió (9).

Az ívjáratok dehiscentiájára az erős hangbehatások vagy a hallójáratra 
gyakorolt erős nyomás (Tullio-fenomén, illetve Hennebert-tünet) 
esetében észlelt vertikális nystagmus is fel kell hogy hívják a figyelmet; 
ilyenkor nemritkán spontán vagy pozicionális szédülés is észlelhető 
(10, 11). Az EFÍD jellegzetes audiológiai tünete a mély és közepes 
frekvenciákon (≤2 kHz) észlelhető CSLR; a csontvezetés szupernor-
mális is lehet (≤0 dB), azt a téves benyomást keltve a vizsgálóban, 
hogy vezetéses halláscsökkenéssel állunk szemben. A CSLR mértékét 
a fisztula elhelyezkedése és mérete határozzák meg (13).
Számos lehetőség áll rendelkezésünkre az EFÍD diagnózisát ille-
tően; ezek az akusztikus reflexvizsgálatok (pl.: stapedius reflex), 
a VEMP (vestibularis kiváltott potenciál mérése) (1. táblázat), 
valamint a HRCT-vizsgálat (Pöschl-síkú felvétel készítésekor 
az ívjárat párhuzamos a vizsgálat síkjával, Stenvers-síkú felvétel 
esetén pedig merőleges arra). Mindkét felvétel szenzitivitása és 
specificitása meglehetősen magas (14).
Az EFÍD kezelése kizárólagosan sebészi; szóba jöhet a csonthiány 
fedése (cupping), obliterációja (plugging), esetleg a kerek ablak 
obliterációja (15).

Esetismertetés
ZS. J-né 76 éves nőbeteg felkereste ambulanciánkat bal oldali 
halláscsökkenés panaszával, amihez bal oldali fülzúgás és autofó-
nia társult. Az elvégzett tisztahangküszöb-audiometriai vizsgálat-
tal bal oldali, mély frekvenciákat érintő, döntően vezetéses hallás-
csökkenés ábrázolódott, amihez kétoldali presbyacusis társult (1. 
ábra). STR (2. ábra, bal o.) és VEMP (2. ábra, jobb o.) egyaránt 
kiváltható volt, így a hallócsontláncolatot érintő kórfolyamat lehe-
tőségét kizárhattuk. Sziklacsont HRCT-vizsgálattal harmadikab-
lak-szindróma jelenlétét igazoltuk, a csontos dehiscentia a bal 
felső ívjáraton helyezkedett el (3. ábra). A beteg a javasolt műtéti 
ellátást elfogadta, aminek során idegsebész kolléga bevonásával 
középsőskála-feltárásból (Op.: prof. Gerlinger, prof. Dóczi) az ív-
járati dehiscentiát okklúzió és fedés módszerek kombinálásával 
láttuk el (4. ábra). A műtétet követően a beteg hallása javult,  
autophoniája és fülzúgása megszűnt, az 500-2000 Hz frekvenci-
ák átlagában a csont-lég rés10 dB-ről 6,25 dB-re csökkent (5. ábra). 
(A hallásjavulás 250 Hz-en volt a legkifejezettebb, ezt a frekven-
ciát azonban nem szokás az átlagszámításhoz figyelembe venni.)

A hátsó függőleges ívjárat dehiscentiája (HFÍD)
A HFÍD egy nagyon ritka kórkép, amely előfordulhat önmagában, 
de az EFÍD-del együtt is (10). HFÍD esetén a hangenergia mindig a 
hátsó agyskáladura felé szökik el, a háttérben leggyakrabban a ma-
gasan fekvő bulbus venae jugularis okozta csonterózió vagy fibrosus 

1. táblázat: Differenciáldiagnosztikai vezérfonal a középfülbetegségek, a 3. ablak lézió és az endolymphati-
cus hydrops elkülönítéséhez

Diagnosztikus módszer Középfül-érintettség 3. ablak lézió
Endolympaticus hydrops 
jelenléte

Halláscsökkenés típusa Vezetéses Vezetéses vagy kevert Általában kevert vagy idegi

Csont-lég rés
0–60 dB, összes frekvencián 
lehet

0–60 dB, <2000 Hz 
frekvenciákon

0–50 dB, <1000 Hz 
frekvenciákon

Csontvezetéses küszöb Rikán kisebb, mint 0 dB
Néha negatív. (–5 – –25 dB, 
mély frekvenciákon.)

Ritkán <0 dB

Typanometria A, B vagy C típus is előfordulhat A típusú A típusú
Akusztikus reflexek Hiányzik Jelen van Általában jelen van
Tullio-phenomén, Hennebert-jel Hiányzik Jelen lehet Hiányzik
Otoakusztikus emisszió Hiányzik Jelen lehet Általában hiányzik
ECochG Normális Emelkedett SP/AP SP/AP >0,4
Cervicalis VEMP Hiányzik Alacsony küszöb, nagy amplitúdó Általában hiányzik

CT/MRI Középfül-abnormalitás 3. ablak lézió
Endolymphával telt képletek 
kitágulása
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dys plasia állhat (9). Az audiológiai 
tünetek hasonlóak, mint EFÍD 
esetén; a csontvezetés szuper-
normális, mély frekvenciás CSLR 
mérhető, a VEMP jellegzetes bi-
fázisos görbéje már alacsonyabb 
küszöbértéknél, de nagyobb amp-
litúdóval váltható ki. A vestibularis 
tünetek melletti nystagmus az 
ívjárat síkjában detektálható (16).

A laterális félkörös ívjárat 
dehiscentiája (LFÍD)
Az LFÍD leggyakrabban a cho-
lesteatomás krónikus gennyes 
középfülgyulladás kapcsán (17), 
vagy iatrogén kórképként nyitott 
technikával végzett tympanoplas-
tica következtében fordul elő (9, 
18); izolált kórképként a csontos 
labyrintus diszpláziája esetén kell 
számítani rá. Nem mindig könnyű 
megválaszolni a kérdést, hogy a 
CSLR a jelen lévő középfülbe-
tegség (pl. cholesteatoma) vagy a 
harmadikablak-jelenség (esetleg 
mindkettő) következménye-e.
LFÍD esetén a CSLR szintén a 
mély frekvenciákat érinti. Ha 
egy cholesteatoma által okozott 
fisztula van a háttérben, akkor 
a tragusra kifejtett nyomás ver-
tigót és ipsilateralis nystagmust 
provokálhat az ívjárat síkjában 
(20). Régóta vitás kérdés a cho-
lesteatomával foglalkozó sebé-
szek körében, hogy a fisztulát 

fedő vékony mátrixréteget el kell-e távolítani, vagy célszerű hát-
rahagyni, elkerülendő a labyrintus expozíciója következtében 
esetleg könnyen kialakuló megsiketülést (9). Chen és munkatársai 
legutóbb közölt beszámolójukban 22 betegüknél teljesen eltávolí-
tották a fisztulát fedő vékony mátrixot; 2 esetben következett be 
5-15 dB idegi halláscsökkenés, a többi esetben a fisztula fedését 
vagy obliterációját követően stabil csontvezetést mértek (21).

Tág vestibularis aqueductus szindróma (TVA)
A vestibularis aqueductus átmérője 0,6 mm (22). Ha a vestibularis 
aqueductus átmérője meghaladja az 1,5 mm-t, akkor ez a képlet 
harmadikablakként kezd funkcionálni, és kialakulhatnak a fentebb is-
mertetett jellegzetes vestibularis és audiológiai tünetek. A TVA-szind-
róma viszonylag ritkán diagnosztizált kórkép, előfordulhat csupán 
egyik oldalon vagy bilaterálisan, s társulhat a következő kongenitális 
kórképekhez: Pendred-szindróma, choanalis atresia, coloboma, szív-
fejlődési rendellenességek, fejlődésben való elmaradás, branchio-oto-
renalis szindróma, belsőfül-rendellenességek (24). A fluktuáló vagy 
progresszív jellegű kevert- vagy idegi jellegű halláscsökkenés (25) 
egyaránt előfordulhat TVA-szindróma kapcsán. A CSLR ebben a 
kórképben is a mély frekvenciákat érinti elsősorban, a csontvezetés 
sokáig normális lehet (26). A vestibularis tünetek közül kiemelendő 
a vertigo, a járásbizonytalanság, illetve a szédelgés. Vertigo inkább 
felnőtteknél, az utóbbi két tünet inkább gyermekkorban jellemző. 
Nemritkán helytelen diagnózisok felállítására kerülhet sor, mint 
például Ménière-betegség, otosclerosis, ívjárat-dehiscentia (5). A 
VEMP-görbe az érintett oldalon viszonylag kisebb küszöbértékkel 

1. ábra: 76 éves nőbetegünk felvételi audiogramja

2. ábra: A kivizsgálás során készített stapediusreflex- (A) és VEMP-görbék (B)

3. ábra: A HRCT-felvétel jól demonstrálja az elülső 
ívjáratokon a harmadikablak-szindrómát (Stenvers-síkú 
felvétel a bal oldalon, Pöschl-síkú felvétel a jobb oldalon)

4. ábra: A középső skála feltárása bal oldalon a 
harmadikablak látható (fehér nyíl), jobb oldalon a 
csontdarabbal fedett 3. ablak
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és magas amplitúdóval kiváltható 
(27). A végső diagnózist általában 
a jellegzetes CT-, illetve MR-elvál-
tozások alapozzák meg (23, 28). 
A CT jól ábrázolja a ductus tágu-
latát, a T2-súlyozott MR pedig a 
tágult saccus endo lymphaticust 
(29).
Napjainkban sajnos nem isme-
retes olyan terápiás módszer, 
amely lassítja a TVA-szindróma 
progresszióját. A betegek gyak-
ran szorulnak cochlearis imp-
lantációra (30, 31), míg Grimmer 
tanulmánya alapján a kortikoszte-
roid-terápia – átmenetileg – hal-
lásjavulást eredményezhet (32).

Esetismertetés
K.D. 7 éves kislányt elsősorban a téli hónapokban észlelt hul-
lámzó jellegű kétoldali halláscsökkenéssel egy másik intézet-
ből irányították klinikánkra BAHA-implantáció mérlegelése 
céljából. Anamnéziséből kiemelendő veleszületett csípőficama 
és a vázizomzat hypotoniája. Másfél éves korában észlelt akut 
gennyes otitis mediát követően jobb oldalon dobhártya-perfo-
ráció maradt vissza. Egy évvel ezelőtt a perforáció zárását a 
beküldő intézetben megkísérelték, sikertelenül. A műtét során 
a stapest a promontorium felé hajolva találták. A felvételét 
megelőzően készült altatásos CT-felvételen aszimmetrikus 
méretű agykamrákat, valamint a jobb mastoid sejtrendszer 
csökkent pneumatizációját észleltük. A CT-felvétel alapos 
tanulmányozása során észleltük a jobb oldali tágult vestibula-
ris aqueductus jelenlétét (6. ábra). A dobhártya perforációját 
műtéti úton sikeresen zártuk. Szubjektív audiometriai vizsgá-
latát nem tudtuk elvégezni, az altatásban végzett BERA- és 
az ASSR-vizsgálatok eredményeit a 7–8. ábrák mutatják. Jobb 
oldali, siketséggel határos halláscsökkenés miatt a beteget 
cochlearis implantációs várólistánkra tettük.

X-kromoszómához köthető stapes gusher
Az X-kromoszóma POU3F4-génjének mutációja stapes gu sher 
szindrómában nyilvánulhat meg. A kórkép csaknem kizárólag férfi-
akban fordul elő, a nők legtöbbször tünetmentes hordozók, vagy 
ritkán, a mutáció típusától függően csak enyhe halláscsökkenést mu-
tatnak (33). A perilymphaticus hydrops miatt a kórképben szenvedők 
általában 8-10 éves életkorukig megsiketülnek (33). Amennyiben 
hallás mérhető, a CSLR főképpen a mély frekvenciákat érinti. A 
cochleát a belső hallójárattól elválasztó csontlemez hiánya okán a 
perilymphatér kommunikál a subarachnoidealis térrel, tehát itt is a 
harmadikablak-szindróma egy speciális formájáról van szó. Jellegzetes 

diagnosztikus lelet, hogy a VEMP és a stapedius reflex kiváltható 
(4). A HRCT-vizsgálat számos elváltozást tárhat elénk; hypoplasiás 
cochlea, tágult belső hallójárat, hiányzó modiolus, dugóhúzóra em-
lékeztető, megnyúlt cochlea (34). A cochlearis implantációra szoruló 
betegeknél ügyelni kell arra, hogy ne kerüljön az elektróda a belső 
hallójáratba. Stapesműtét során erős gusherre kell számítani, aminek 
következménye akár meningitis is lehet. Az egyéb jól ismert belsőfül 
anomáliákhoz képest a prognózis nem túl biztató (35).

5. ábra: Posztoperatív audiogram, 1 hónappal a műtét után

6. ábra: Tág vestibularis aqueductus HRCT-felvétele 
(lásd fehér nyilak)

7. ábra: 7 éves leánybetegünk BERA-görbéje (jobb 
oldalon siketséggel határos idegi halláscsökkenés)
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Csontdyscrasiák
Csontdyscrasiák alatt azokat a kórképeket értjük, amelyekben az 
oticus capsula metabolikus csontanyagcseréje érintett; ilyen beteg-
ségek a Paget-kór és az osteogenesis imperfecta. Mindkét kórképre 
jellemző az osteoclast-aktivitás, a következményes harmadikab-
lak-szindróma hátterében pedig állhat egy körülírt csontelváltozás, 
de az oticus capsula diffúz érintettsége is. Mindkét kórképben 
jellegzetesen a mély frekvenciákat érintő CSLR mérhető (36).
Az osteogenesis imperfecta hátterében az I. típusú kollagén szinté-
ziséért felelős gén mutációja áll. A csontok rendkívül törékenyek, az 
ízületek lazák, a kötőszövetek érintettsége okán az ízületi szalagok 
is gyengék (24). Az érintett betegek számos csonttörést szen-
vednek el már fiatalkorukban. Az oticus capsula mineralizációját 
erősítendő, számos szerző javasolja a biszfoszfonátterápiát, illetve 
diétás megszorításokat (37). A sebészi lehetőségek korlátozottak, 
s meglehetősen kevés eredménnyel kecsegtetnek; az ovális ablak 
környékének eseteiben (fenesztrális esetek) a stapesműtét, míg 
retrofenestralis esetekben a cochlearis implantáció jön szóba.
A Paget-kórra a csontdystrophia, a csontszerkezet átrendeződése 
jellemző. Kezdetben a csontfelszívódás jeleit észlelhetjük, majd kö-
vetkezik egy szklerotikus fázis, majd az átépülés végén lamelláris 
csontszerkezet alakul ki (39). A kor előrehaladtával a betegek jelleg-
zetes tünete a progresszív bilaterális halláscsökkenés. Amilibia Cabeza 
és munkatársai rámutattak, hogy a betegeknél súlyos fokú vezetéses 
halláscsökkenés észlelhető (2). Ennek oka a diffúz osteoclast-tevé-
kenység következtében kialakuló diffúz harmadikablak-szindróma. 
Súlyos fokú vagy siketséggel határos halláscsökkenés eseteiben éppen 
ezért a cochlearis implantáció a megfelelő megoldás (40).

Esetismertetés:
D. J. 10 éves fiúgyermeket évek óta ismert és gondozott osteog-
enesis imperfecta miatt vettük fel klinikánkra, bal oldali hallás-
csökkenés kivizsgálása céljából. Anamnéziséből kiderült, hogy 
korábban több alkalommal kezelték csonttörések (mk. oldalon az 
alkarcsontok, valamint a bal oldali tibia) miatt. Sclerája a beteg-
ségre jellemző kékes elszíneződést mutatta (9. ábra). Audiológiai 
vizsgálat során jobb oldalon 2000 Hz alatt átlagosan kis-közepes 
fokú (35 dB átlag), bal oldalon ugyancsak a 2 kHz alatt átlagosan 
közepes fokú (45 dB átlag) csont-lég rést mértünk. A temporális 
csont radiológiai vizsgálata során az elváltozást retrofenesztrális 
jellegűnek véleményeztük, ezért a stapesműtéttől eltekintettünk, 
hallókészülék viselését javasoltuk a gyermek számára.

Endolymphaticus hydrops (EH)
Az endolymphaticus hydrops egy idiopátiás patológiai elváltozás, 
amely az endolymphaterek (ductus cochlearis, sacculus, utriculus, 
félkörös ívjáratok ampullái) kóros kitágulását jelenti.
Az EH a vertigorohamokkal, mély frekvenciás halláscsökkenéssel, 
tinnitusszal és füldugulással járó Ménière-betegség jellegzetes 
patológiás lelete (45).
Az EH általában idegi halláscsökkenéssel jár, azonban a mély frek-
venciákon időnként vezetéses halláscsökkenés is megfigyelhető a 
középfület érintő megbetegedés hiányában is (44). A vezetéses 
halláscsökkenés magyarázata ilyen esetekben a hydrops következ-
tében létrejövő emelkedett perilymphanyomás, amelynek okán 
csökken a stapes mobilitása. Okuno és Sando tanulmánya szerint 
Ménière-betegségben a sacculus dilatációja is magyarázhatja a 
CSLR jelenlétét (45).
A korszerű, 3-tesla MRI-vel végzett megfigyelések szerint direkt 
összefüggés mutatható ki a vertigorohamok száma és a vezetéses 
halláscsökkenés mértékének növekedése között (44). Sugimoto 
mutatott rá, hogy ha az EH közvetlenül a stapestalp környezetében 
mutatható ki, akkor a csontvezetéses küszöb emelkedett, ugyanakkor 
250 Hz-en a CSLR kifejezettebb (46). Ugyancsak megállapították, 

8. ábra: 7 éves leánybetegünk ASSR-görbéje (jobb 
oldalon siketséggel határos idegi halláscsökkenés)

9. ábra: Osteogenesis imperfectában szenvedő bete-
günk jellegzetes kék színű sclerája

10. ábra: Szimultán végzett labyrinthectomia és 
cochlearis implantáció. Labyrinthectomiát követően 
a kerek ablakon át vezettük be az elektródát (A-B). 
A rögzített implantátum köré csontport tettünk (C). 
Lágyrésszel fedtük az implantátumot (D)
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hogy a stapestalp közelében elhelyezkedő EH esetén a rohamok 
száma és súlyossága kifejezettebb. Macheu tanulmányában rámu-
tatott, hogy a CSLR átlagos frekvenciája a Ménière-betegségben 
szenvedő egyéneknél magasabb, mint azoknál az EH-ban szenve-
dőknél, akiknél nincs összefüggés a CSLR átlagos frekvenciája, valamit 
a szummációs potenciál és az akciós potenciál hányadosa (SP/AP) 
között (47).
Az EH tehát nem jelenti feltétlenül a Ménière-betegség tünete-
inek jelenlétét de a CSLR kimutatása ilyenkor a belső fül folya-
déktereinek kóros elváltozását veti fel (1).
Godlowski már 1965-ben felhívta a figyelmet arra, hogy a vestibulum, 
illetve a cochlea vénás elfolyása a cerebrospinalis vénás rendszer 
irányába zavart szenvedhet, s ennek következtében EH alakulhat 
ki (48). Cassandro esetismertetése egy 55 éves nő kórtörténetét 
veszi górcső alá; a beteg egyoldali pulzáló tinnitusa és vezetéses 
halláscsökkenése hátterében a dura mater arteriovenosus fisztu-
lája (DAVF) állt (49). A szerző feltételezése szerint a DAVF enyhe 
intracranialis hipertenzióhoz vezethet, akadályozva a vénás elfolyás 
parenchimás fázisát. Ez a mechanizmus megmagyarázhatja a stria 
vascularisban kialakuló keringési zavart és a következményes pul-
záló tinnitust és vezetéses halláscsökkenést. Mai tudásunk szerint 
eddig mindössze egyetlen közlemény található az irodalomban, ahol 
a DAVF következtében létrejövő halláscsökkenés kizárólag idegi 
jellegű volt (50). A cerebrális vénás keringés zavara a labyrinthus 
hidromechanikájában bekövetkező elváltozások miatt fülészeti 
tüneteket (pulzáló tinnitus, vezetéses halláscsökkenés) okozhat, 
ilyenkor gondolni kell akár kétoldali DAVF-ra vagy a sinus transver-
sus akár kétoldali szűkületére (50). Ilyen esetekben kapcsolat fel-
tételezhető az intracranialis tér és az aqueductus cochleae között.

Esetismertetés
V. E. 48 éves férfi betegünk felvételét megelőzően hosszú évek 
óta klinikánk ambulanciájának gondozása alatt állt jobb oldali 
Ménière-betegség („definite”, azaz biztos Ménière-beteg-
ség) miatt. Az életmódbeli megszorítások, illetve az elhúzó-
dó konzervatív kezelési lehetőségek tárházának kimerülését 
követően a fokozatosan romló hallásának regisztrálása, kínzó 
mértékű jobb oldali magas frekvenciákon észlelt tinnitusa és 
rendszeresen visszatérő szédüléses rohamai miatt 5 évvel je-
len felvétele előtt jobb oldali saccotomiát végeztünk. Szédülé-
ses panaszainak átmeneti javulása után, 2 évvel ezelőtt jobb 
oldali dobüregi gentamicines feltöltéssel próbálkoztunk. Szé-
dülésrohamainak száma és súlyossága átmenetileg újra mér-
séklődött, azonban egy évvel ezelőtt a jobb oldali gentamicines 
dobüregi feltöltés megismétlése mellett döntöttünk. Sajnos a 
beteg jobb oldali halláscsökkenése (a mély frekvenciákon sú-
lyos fokú kevert jellegű, a magas frekvenciákon közepes fokú 
idegi) a második feltöltést követően a siketségig fokozódott, 
szédüléses rohamainak száma és súlyossága ismét fokozódni 
kezdett. Időközben a hallás romlását kezdte érzékelni az addig 
ép bal oldalon is, ezért bal fülére hallókészüléket rendeltünk.
Életminősége oly mértékben romlott, hogy hetente 3-4 alka-
lommal szenvedett forgó jellegű szédüléses rohamoktól, ame-
lyeket vegetatív tünetek (hányás, hányinger, verejtékezés) is 
kísértek. A beteggel történt hosszas mérlegelést és konzultáci-
ót követően, 2019. október 2-án szimultán végzett jobb oldali 
labyrinthectomia és cochlearis implantáció végzése mellett 
döntöttünk. A műtét utolsó lépéseit a 10. ábrán mutatjuk be.
Az operáció után, a 4. posztoperatív héten kapcsoltuk be az imp-
lantátumot. Az első halláseredményt a 11. ábra demonstrálja.
Az elmúlt fél év során betegünk a hallásrehabilitáció mérté-
kével és minőségével elégedett, szédüléses rohamai teljesen 
megszűntek, fülzúgása mérséklődött, ismét munkába tudott 
állni (irodai dolgozó), panaszként mindössze enyhe, de elvisel-

hető mértékű oscillopsia maradt vissza. Beszédértése csendes 
körülmények között és zajban is jelentős mértékben javult. Az 
implantátum mellett a másik oldalon viselt hallókészülékével 
életminősége nagyon sokat javult, rendszeresen jár ellenőrzés-
re, rehabilitációs szédüléses tornagyakorlatok végzése mellett 
legutóbb szubjektíve az oscillopsia mérséklődéséről számolt be.

Klinikai vizsgálatok

A külső fület és a középfület érintő megbetegedések általában ve-
zetéses vagy kevert típusú halláscsökkenéssel járnak. Ezekben az 
esetekben különös jelentősége van az otoszkópos, az orrüreg- és a 
rhinopharynxot érintő vizsgálatoknak, amelyek segítségével – timpa-
nometriával kiegészítve – felfedhetők a dobhártyát, a hallójáratot és a 
fülkürtszájadékot érintő elváltozások. A középfül megbetegedései, a 
harmadikablak-szindróma és az EH-differenciáldiagnosztika stratégi-
áját az 1. táblázatban foglaltuk össze. A-típusú timpanometriás görbe 
és normális akusztikus reflexek mérése esetén, amennyiben CSLR 
is jelen van az audiogramon, akkor harmadikablak-szindrómára kell 
gondolnunk (12). Ép cervicalis VEMP-lelet és mérhető otoakuszti-
kus emisszió ugyancsak megerősíthetik a harmadikablak-szindróma 
jelenlétét (12, 51, 52). Az emelkedett SP/AP arány (≥0,4) régóta az 
EH jelenlétének fontos elektrofiziológiai ismérve.
Újabban a lézeres Doppler-vibrometria tűnik ígéretes módszernek 
CSLR-rel rendelkező betegeknél a középfület és a belső fület érintő 
betegségek elkülönítésében (12). Az ágy melletti vestibularis vizs-
gálatok jelentőségét sem szabad lebecsülni a harmadikablak-szind-
rómával járó kórképek tekintetében: erős hangenergia (Tullio-fen-
omén) vagy a tragus kompressziójának hatására (Hennebert-jel) 
bekövetkező szédülés és vertikális-torziós nystagmus harmadikab-
lak-szindrómára utal (53). További kitűnő diagnosztikus fegyver a 
harmadikablak-szindróma igazolásában a HRCT-vizsgálat (24). Az 
MR-vizsgálatot ilyen esetekben rutinszerűen nem használjuk, bár 
szenzitív módszer a csont, illetve folyadék elkülönítésében (54). Az 
MR-angiográfia a centrális vaszkuláris elváltozások, így a DAVF kimu-
tatásában lehet segítségünkre. Az EH kimutatásában a gadolíniumot 
tartalmazó kontrasztanyag intratympanalis alkalmazása után végzett 
MR (24 órával a bejuttatást követően) kecsegtethet sikerrel (54).

Következtetések

A csont-lég rés egy olyan audiológiai lelet, amelyet általában a 
középfület és a külső fület érintő patológiás elváltozások jelen-

11. ábra: Az implantátum bekapcsolása utáni első 
audiogram
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létében látunk; esetenként azonban a csont-lég rést a belső fület 
érintő kórképek esetén is észlelhetjük, mint például a harmadi-
kablak-szindróma eseteiben, idiopátiás vagy szekunder endolym-
phatikus hydrops eseteiben, vagy egyes centrális vaszkuláris ab-
normalitások fennálltakor. Kétségtelen tény, hogy a végső diagnózis 
felállítása nem mindig könnyű, az audiogram, a vestibularis vizs-
gálatok, valamint az alapos anamnézis összevetése segítségünkre 
lehet. Ha ilyen kórképek vonatkozásában felmerül a gyanú, akkor 
indokolt, hogy képalkotó vizsgálatokkal (CT, MRI) is alátámasszuk 
a végső diagnózist.
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