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1. Bevezetés 

 

1.1. A belső fül felépítése  

 

 A belső fület a csontos és a hártyás labyrinthus valamint a VIII. agyideg végkészülékei és 

ganglionjai alkotják. A csontos labyrinthus az os temporale pars petrosa-jában található kompakt 

csontállománnyal körülvett bonyolult üregrendszer (1. ábra). A hártyás labyrinthus 

tömlőrendszere a csontos üregrendszer belsejében helyezkedik el lehorgonyozva. A körülötte 

levő űrt egy perilympha nevű folyadék, míg a hártyás rész belsejét egy másik összetételű 

folyadék, az ún. endolympha tölti ki. A hártyás labyrinthus falában találhatóak a belső fül 

idegvégkészülékei (Szentágothai és Réthelyi, 2002). 

 

 
1. ábra. A belső fül felépítése. Világoskék a csontos labyrinthus, melyben található a sötétkékkel 

jelölt hártyás labyrithus.  

(átdolgozott ábra; forrás: http://humanphysiology2011.wikispaces.com/10.+Sense+Organs) 

A csontos labyrinthus központi része a vestibulum (1., 2. ábra). Ebből indul ki a három 

félkörös ívjárat (canalis semicircularis lateralis, anterior, posterior) és a csiga (cochlea). Az 

ovális ablakba (fenestra ovalis) helyezkedik el a stapes talpa, ez alatt található a kerek ablak 

(fenestra cochleae). A félkörös ívjáratok a tér három irányában helyezkednek el. Ez a három 

ívjárat öt szárral nyílik a vestibulumba, az elülső és a hátsó ívjárat 1-1 szára egymásba szájadzik 

http://humanphysiology2011.wikispaces.com/10.+Sense+Organs
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(crus osseum commune) a tornácba való beömlés előtt. Minden ívjárat szárának egyik vége 

orsószerűen kitágul, ezek az ampullák. 

 

2. ábra. A csontos labyrinthus felépítése. (átdolgozott kép, eredeti forrás: Sobotta: Az ember 

anatómiájának atlasza, 377. oldal) 

A csiga emberben 2 és 3/4 fordulatot ír le (2., 3. ábra). A vestibulumból indul a bázis 

(basis cochleae), csúcsi része az apex vagy cupula cochleae. Tengelyét egy kúp alakú üreges 

képződmény alkotja, a modiolus, amelyben a nervus cochleáris, illetve a csigát ellátó erek 

futnak. A modiolusról egy lemez (lamina spiralis ossea) indul ki és csavarodik felfelé a csigajárat 

közepén. Ezzel a lemezzel szemközt lévő falról egy másik spirális lemez (lamina spiralis 

secundaria) is kiindul. A kúp alapja a belső hallójárat irányába néz, mely az idegek és erek ki- és 

belépési helyéül szolgál.  

 
 

3. ábra. A csontos csiga keresztmetszeti képe, a metszés a modiolus tengelyén keresztül haladt. 

(Forrás: http://www.studfiles.ru/). 

http://www.studfiles.ru/
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Ezen két lemez közé feszül ki a hártyás csiga, melynek átmetszeti képe háromszög alakú. 

A csontos csigajáraton belül így 3 rész jön létre: a scala vestibuli, a scala tympani, és a scala 

media, mely utóbbi tulajdonképpen a hártyás csigajárat. Míg a scala vestibuli a vestibulummal 

közlekedik, addig a scala tympani a kerek ablakkal van kapcsolatban. A két scala a csiga 

csúcsában egymással összenyílik, amit helicotremának nevezünk. Perilympha tölti ki őket. 

Laterálisan a scala media a csontos csiga belső felszínéhez a ligamentum spirale-val kapcsolódik 

(3, 4. ábra).  

 
 

4. ábra. A cochlea átmetszeti képe. (átdolgozott kép, forrás: Purves, Neuroscience 3
rd

 edition, 

292.oldal) 

 

A scala media-t a scala vestibulitól a Reissner-membrán, míg a scala tympanitól a 

membrana basilaris választja el. Ez utóbbin helyezkedik el a scala media érzékelősejtjeit is 

magában foglaló Corti-szerv (5. ábra). Egy sorban helyezkednek el a belső szőrsejtek (inner hair 

cell, IHC), 3 sorban pedig a külső szőrsejtek (outer hair cells, OHC). Apikális felszínükön 

meghatározott irányba sztereocíliumok láthatóak, melyek egy zselés anyagú membránnal, a 

membrana tectoriával vannak szoros kapcsolatban. Látható még a spiralis ganglion sejtek (spiral 

gangion neuron, SGN) perifériás nyúlványai, melyek egyrészt a belső szőrsejtekhez mennek, 

valamint a Corti-alagúton át elérik a külső szőrsejtek basalis felszínét is. Sejttestjeik a 

modiolustól laterálisan elhelyezkedő Rosenthal-csatornában találhatóak. Emberben 3400 belső, 

és 13400 külső szőrsejt található (5. ábra).  

A Corti-szerv sejtjeit részletesebben a 6. ábra mutatja be. Ezen a sematikus ábrán pirossal 

jelöltük a belső és külső szőrsejteket (IHC, OHC). Felszínükön láthatóak a sztereocíliumok, 

melyek a modiolus irányába egyre rövidebbek. A szőrsejtek szoros kapcsolatban vannak az 

alattuk elhelyezkedő támasztósejtekkel, melyek az OHC esetében a Deiters’ sejtek (DC), az IHC 

esetében pedig a belső phalangeális sejt (IPhC). AZ OHC-től laterális helyezkednek el a Hensen 

sejtek (HC), míg az IHC-tól mediálisan a határsejt (border cell, BC), attól mediálisan pedig a 

belső sulcussejtek (inner sulcus cells, ISC). Az IHC és az OHC között helyezkedik el a Corti-
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alagút, melyet két oldalról a belső és külső pillérsejt zár le (inner, outer pillar cells, IPC, OPC). 

Itt is megjelennek a gangionsejtek perifériás nyúlványai (PP). 

 

 
 

5. ábra. A Corti-szerv felépítése (átdolgozott kép, eredeti forrás: Purves, Neuroscience 3
rd

 

edition, 292.oldal) 

 

 

 
 

6. ábra. A Corti-szerv felépítésének részletes rajza. HC: Hensen sejt, DC: Deiters’s sejt, OHC: 

külső szőrsejt, OPC: külső pillérsejt, ct: Corti-alagút, IPC: belső pillérsejt, BC: határsejt, bm: 

membrana basilaris, IPhC: belső phalangeális sejt, ISC: belső sulcussejt, PP: spiralis ganglionsejt 

perifériás nyúlványa  
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1.2.  A belső fül malformációk felosztása 

 

A belső fül malformációk első besorolását Jackler és mtsai közölték 1987-ben 

polytomographias felvételek alapján (Jackler et al., 1987). Megfigyeléseik szerint a különböző 

deformitások kialakulása az embriogenesis különböző fázisaiban leállt fejlődés eredménye 

nyomán jönnek létre. A radiológiai módszerek fejlődésével, a CT valamint MRI technika 

térhódításával a belső fül malformációk felosztása is módosult. A jelenleg leginkább 

elfogadottnak tekinthető beosztást tárgyaljuk az alábbiakban röviden különös tekintettel a 

cochlea rendellenességeire (Sennaroglu, Staachi 2002; Sennaroglu et al., 2006; Sennaroglu 

2010). A 7. ábra sematikusan mutatja a különböző malformációkat.  

1. Michel deformitás: megfelel a Jackler féle beosztásban szereplő komplett 

labyrinthus aplasianak. A cochleáris valamint a vestibuláris elemek teljes hiánya 

figyelhető meg. Szintén hiányzik a vestibulocochlearis ideg.  

2. Cochleáris aplasia: a cochlea teljes hiánya mellett, a vestibulum lehet 

normál nagyságú, hypoplasiás, vagy dilatált; a félkörös ívjáratok is megfigyelhetők, de 

gyakran deformáltak (7.B). 

3. Common cavity: a cochlea valamint a vestibulum egy közös üreget alkot. 

A belső hallójárat általában az üreg középső részébe nyílik.  A félkörös ívjáratok vagy 

kezdeményeik jelen lehetnek (7.C). 

4. Inkomplett partíció I. típus: a cochlea és a vestibulum már elkülönül, 

modiolus valamint interscala septumok azonban a csigában még nem figyelhetőek meg, 

de a csiga mérete nem tér el a normálistól. Belső hallójárat kiszélesedett, csontos határa a 

csiga felé nem mindig van meg. Az elváltozást cystosus vestibulum jellemzi (7.D).  

5. Cochleáris hypoplasia.  Ebből a fejlődési rendellenességből is 3 típust 

különítenek el. 

a. I. típus: a kisméretű cochlea mintegy kirügyezik a belső halló-

járatból. Modiolus, interscala septumok nincsenek jelen (7.E). 

b. II. típus: normálisnál kisebb cochlea modiolus és septumok nélkül, 

azonban  a külső megjelenése már normális. Szélesen kapcsolódik a belső 

hallójárattal. (7.F). 

c. III. típus: a cochlea kevesebb, mint két kanyarulattal rendelkezik. A 

normálisnál rövidebb modiolus már jelen van, valamint az interscala septumok is 

megjelennek (7.G). 

6. Inkomplett partíció II. típus (Mondini deformitás): a csigának valamint 

modiolusnak csak a bazális része van jelen, a középső és az apikális kanyarulat cysticus 

megjelenést mutat. A cochlea mérete már normális. A csiga eltérése mellett minimálisan 

dilatált vestibulum és tágult aqueductus vestibuli jellemzi (7.H).  



 

10 
 

7. Inkomplett partíció III. típus: az interscala septumok jelen vannak, de a 

modiolus teljesen hiányzik. Normális méretű cochlea (7.I). 

A csontos csiga fejlődése a 8. gesztációs héten befejeződik. A fent bemutatott malformációk 

ezen időpont előtt alakulnak ki. A deformitás súlyossága attól függ, milyen korai stádiumban érte 

a hallószervet a károsodás. Az egyes elváltozások alapvetően befolyásolják a hallásrehabilitációs 

lehetőségeket. 

 

 

7. ábra. A különböző belső fül malformációk sematikus coronalis síkú képe. A: normál belső fül 

morfológia. c:csiga, v:vestibulum, li:laterális ívjárat, bh: belső hallójárat, b:basalis, m:középső, 

a:apikális cochleáris kanyarulat. *: modiolus. B: cochleáris aplasia képe. Cochlea nem fejlődött 

ki. C: common cavity deformitás. D: I. típusú inkomplett partíció. E: cochleáris hypoplasia I. 

típus. F: cochleáris hypoplasia II. típus. G: cochleáris hypoplasia III. típus. H: II. típusú 

inkomplett partíció, va: tágult aqueductus vestibuli. I: III. típusú inkomplett partíció (Saját ábra)  
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1.3. A hallás élettana 

 

Az emberi fül 16-20000 Hz frekvencia közötti hangok érzékelésére képes. A hallás 

mechanizmusában a külső- és a középfül hangvezető és erősítő funkciót lát el. A felerősített jel 

végül a belső fülbe jut, ahol megtörténik a hangrezgések feldolgozása. Az alábbiakban a 

teljesség igénye nélkül áttekintjük a belső fülben hanginger hatására végbemenő folyamatot. 

 

A cochlea a stapes talp által közvetített rezgéseket dolgozza fel. A rezgés végighalad a 

perilymphával kitöltött scala vestibulin és scala tympanin, miközben ezek a rezgések áttevődnek 

a Corti-szerv alapját képező membrana basilarisra (alaphártya), és a felső határt alkotó Reissner-

membránra. Amennyiben a cochleát képzeletben kiegyenesítjük a membrana basilarist egy, 

mindkét végén rögzített húrnak foghatjuk fel (8. ábra). Hangingerre a perilympha rezgésbe jön, 

mely azt eredményezi, hogy az alaphártyán egy tovahaladó hullám fut végig. A hullám 

amplitúdója folyamatosan nő, majd elérve a maximumot hirtelen lecsökken. A maximum 

távolsága a stapestalptól a hanginger frekvenciájától függ. Ebből adódik a csiga tonotopikus 

felépítése. A cochlea bázisán a magas, míg az apexben a mély frekvenciájú hangok hoznak létre 

ingerületet. Ezek a megfigyelések Békésy nevéhez köthetőek, és alapvetően ma is megállják a 

helyüket azzal a kiegészítéssel, hogy ő cadaveren végezte kísérleteit (von Békésy, 1960). Azóta 

bebizonyosodott, hogy élőben a haladó hullám amplitúdója sokkal nagyobb illetve keskenyebb, 

melyért a külső szőrsejtek speciális funkcióját magába foglaló cochleáris erősítő tehető felelőssé 

(9. ábra). 

 
8. ábra. Kiterített cochlea a membrana basilarison végigfutó haladó hullámmal (átdolgozott kép; 

forrás: Purves, Neuroscience 3
rd

 edition, 293. oldal) 

 

Az alaphártya elmozdulása nyíró erőt hoz létre a szőrsejtekre boruló membrana tectoria 

és a szőrsejtek sztereocíliumai között (10. ábra). A sztereocíliumok elhajlása következtében 

ioncsatornák nyílnak meg a szőrsejtek apikális felszínén, és K
+
 áramlás indul meg a sejt belseje 

felé. Ezáltal a szőrsejtek depolarizálódnak. Alacsony intenzitású hangingerek először a külső 

szőrsejteket hozzák ingerületbe, mely a sejtekben található aktív elemek kontrakcióját 

eredményezi, ami hozzájárul a haladóhullám amplitúdó-maximumának élesítéséhez. Ez a 

kontrakció is hangjelenséget generál, melyet, mint otoakusztikus emissziót foghatunk fel a 

hallójáratban. 
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9. ábra. A cochleáris erősítő hatására a haladó hullám amplitúdója lényegesen magasabb és 

élesebb lesz. (átdolgozott kép; forrás: Pytel, Audiológia 80. oldal) 

 

 
10. ábra.  A Corti-szerv felépítése és működése. A. A Corti-szerv nyugalmi állapotban. B. A 

membrana basilaris elmozdulásának eredményeképpen elmozdulnak a szőrsejtek, azok 

sztereocíliumai nyíródnak (átdolgozott kép; forrás: http://www.tankonyvtar.hu/). 



 

13 
 

 

A belső szőrsejtekben a K
+
-ion beáramlás hatására Ca

2+
-csatornák is megnyílnak, 

neurotranszmitterek szabadulnak fel a basalis részen. A gangion spirale perifériás nyúlványai 

szoros, szinaptikus kapcsolatban vannak a szőrsejtek basalis felszínével, így a belső szőrsejt 

ingerülete áttevődik a ganglion spirale sejtjeire.  

 

Ezzel létrejött a belső fül fő funkciója: a mechanikus inger végül elektromos jellé alakul 

át. Ez az ún. mechano-elektromos transzdukció. Az SGN centrális rostjai képezik a nervus 

cochlearist. Az ingerület többszöri átkapcsolódás után a hallópályán szállítja az információt a 

gyrus temporalis superiorban található primer hallókéreghez (Brodmann area 41, 42).  

 

 

1.4.  A halláscsökkenés 

1.4.1. A halláscsökkenés fajtái 

 

A halláscsökkenéseket a hallásvizsgálatok alapján vezetéses, idegi illetve kevert formákra 

oszthatjuk fel. Vezetéses típusú halláscsökkenés a hang vezetését és erősítését szolgáló 

struktúrák károsodásakor jön létre. Ez a fülkagylótól egészen az ingerület szőrsejtekhez való 

eléréséig tartó úton bárhol kialakulhat. Idegi vagy sensorineuralis formánál a belső fül (ez 

esetben nevezhetjük percepciós típusúnak), a hallóideg vagy a hallópálya (retrocochleáris 

érintettség) szintjében fellépő működészavar miatt alakul ki halláscsökkenés (Pytel, 1996).  

 

1.4.2.  Az idegi halláscsökkenés etiológiája 

 

Az idegi halláscsökkenés már jelen lehet születéskor, illetve kialakulhat későbbi 

életszakaszban is. A kongenitális sensorineurális halláscsökkenések jelentős, mintegy 57 %-a 

idiopathiás; ismeretlen tényező vezet a károsodás kialakulásához (11. ábra). Az esetek 18%-ban 

szerzett, másodlagos okot találunk a károsodás kiváltó okaként. Kialakulhat fertőzés 

következtében (cytomegalovírus, toxoplasma, herpes vírus, mumps, kanyaróvírus fertőzések, 

illetve meningitist, sepsist követően), metabolikus (hyperbilirubineamia) vagy toxikus ágens 

(alkohol, talidomid) miatt vagy a születéskor bekövetkezett traumát követően (koponyaűri 

vérzés, koponyatörés; Zahnert, 2011).  

A kongenitálisan már megjelenő halláscsökkenések negyedében (25%) géndefektusok 

által létrehozott kórforma áll a háttérben (Jecmenica et al, 2015). Ezeknek a 70-80%-ában egyéb 

elváltozást nem találtak, azaz non-szindrómás formáknak nevezhetőek, melyek rendkívül 

heterogén csoportot alkotnak. Számtalan gén került már felfedezésre, melyeknek bizonyítottan 

fontos szerepük van a hallásban, illetve a fül fejlődésében. Legismertebb a 13-as kromoszómán 

található béta-2 gén autoszomális recesszíven öröklődő mutációja, amely a connexin 26-t 

expresszál. Ez a fehérje felelős az endolympha ion-recirkulációjáért (Morzaria et al, 2004; Smith, 

2005). 
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11. ábra. A veleszületett sensorineuralis halláskárosodás okai. 

  A genetikai okok 20-30%-ánál a hallás károsodása egyéb szindrómához társul. 

Körülbelül 400 genetikai betegség ismert, amely tünetegyüttesében jelen van a halláscsökkenés. 

Ilyen például az autoszomális recesszíven öröklődő Usher szindróma, melynek fő tünetei a 

süketség, vakság és az egyensúlyzavarok (Jecmenica, 2015). 

A kongenitális, idegi halláskárosodás hátterében az esetek jelentős részében a szőrsejtek 

funkcionális zavara áll. Több mint 20%-ban azonban képalkotó technika segítségével 

kimutatható a belső fül csontos labyrinthusát érintő fejlődési rendellenesség is. A folyamat 

megszakadását a környezeti és a genetikai faktorok izoláltan, vagy akár együttesen is okozhatják.  

Az életkor előrehaladtával a környezeti okok által okozott, percepciós halláscsökkenés 

kerül előtérbe. Fontos megemlíteni a toxikus okok között az alkohol, drogok szerepét, illetve az 

ototoxikus hatással bíró gyógyszerek használatát. Ez utóbbi csoport jelentős képviselői az 

aminoglikozid antibiotikumok (gentamicin, kanamycin), a különböző kemoterápiás szerek, 

diuretikumok (furosemid, etakrinsav) valamint egyéb gyógyszerek, például a szalicilátok. 

Ugyancsak fontos környezeti ok az évek során magas zajexpozíciónak kitett embereknél 

kialakuló zajártalom (Zahnert, 2011). 

 

1.4.3. A halláscsökkenés súlyossága 

 

A halláscsökkenést súlyosságának mértéke szerint is csoportosíthatjuk. Ennek 

meghatározása alapvető fontosságú a legmegfelelőbb hallásrehabilitáció kiválasztása 

szempontjából. A jelenleg Magyarországon használatos beosztás (Pytel, 1996): 

 

1. Nem jelentős halláscsökkenés: 25 dB-ig 

2. Kisfokú halláscsökkenés: 26-40 dB 

3. Közepes halláscsökkenés: 41-60 dB 

4. Nagyfokú halláscsökkenés: 61-80 dB 

5. Súlyos halláscsökkenés: 81-90 dB 

6. Süketséggel határos halláscsökkenés: nagyobb, mint 90 dB 

7. Teljes hallásvesztés (süketség): hallást nem lehet kimutatni 
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1.5. A halláscsökkenések diagnosztikája, hallásvizsgálatok 

 

 Az alábbiakban a teljesség igénye nélkül mutatjuk be a hallásvizsgálatokat, össz-

pontosítva a kísérleteinkben használtakra. 

1.5.1. Szubjektív hallásvizsgálatok 

 

 A szubjektív hallásvizsgálatok a beteg aktív közreműködését igényelik. Emiatt 

újszülötteknél, nem kooperáló betegnél nem alkalmazhatóak.  

A halláscsökkenés fajtájának felmérésére alkalmas a súgott, társalgó beszéd-, valamint a 

hangvillavizsgálatok, azonban súlyosságát csak kalibrált műszerrel, csendes kamrában történő 

vizsgálattal, un. audiometriával tudjuk pontosan felmérni (Pytel, 1996). Nagyon fontos szerepe 

van a vizsgálatoknak a hallókészülékek pontos beállításában is. 

 A tisztahang audiometria elvégzésekor a beteg hallását tiszta szinuszos hangokkal 

tesztelik különböző frekvenciákon. Először a hallásküszöböt kell meghatározni, ez a tisztahang 

küszöb audiometriás vizsgálat. Ez azt a legkisebb hangintenzitást jelzi, melyet még éppen hall a 

vizsgált egyén az adott frekvencián. Ezt a gyakorlatban 6-8 frekvencián végzik el. A 

légvezetéses vizsgálatot fejhallgatóval, a csontvezetés vizsgálatát pedig a processus mastoideusra 

helyezett vibrátorral végzik. A hallókészülékek illetve hallásjavító implantátumok esetében a 

süketkamrába helyezett hangszórón át, ún. szabad hangtérben történik a vizsgálat. A mért 

értékeket audiogramon ábrázoljuk, ahol a vízszintes-tengelyen a frekvencia (mértékegysége a 

Herz, Hz), a függőleges-tengelyen pedig az intenzitás van jelölve egy nemzetközileg 

egységesített jelrendszerrel (logaritmikus skála, mértékegység: deciBel, dB; 12. ábra).  

A küszöb feletti tiszthang audiometriás méréseket a gyakorlatban az idegi 

halláscsökkenések helyének pontos meghatározására, valamint a kóros hangosság fokozódás, az 

ún. recruitment kimutatására, a fülzúgás frekvenciájának meghatározására használjuk.   

 

A mindennapi életben azonban nem szinuszos, hanem összetett hangokat kell 

meghallanunk, illetve megértenünk. Ennek vizsgálatára szolgál a beszédaudiometria, melynek 

célja a beszédküszöb és a beszédértés meghatározása.  

A beszédküszöböt az ún. számpróbával határozzuk meg. A nemzetközi gyakorlatban ezt a tesztet 

SRT 50% tesztnek (speech reception teszt) hívják, az elhangzott mondatokban szereplő szavak 

50 %-ának megértésénél húzzák meg a hallásküszöböt. (Nálunk a hazai gyakorlatban nincsenek 

mondattesztek, az új implantációs eljárások egyértelműen aláhúzzák az ilyen új tesztek 

kidolgozásának igényét). A hazai számpróba felel meg talán leginkább ennek a tesztnek, amikor 

10 X 10 három vagy négy szótagú számot hall a beteg, és 50 %-os visszamondásnál állapítható 

meg a hallásküszöb.  A küszöb megállapítására törekszünk, 20-30 dB –lel a 4 frekvencia 

átlagában megállapított hallásküszöb felett kezdjük adni a számokat, s fokozatosan közelítünk a 

várt küszöb felé.  

 

A beszédértést a szópróba alapján határozzuk meg. Egytagú szavak alkalmazásával 

kivitelezett beszédértés vizsgálat során akusztikailag és fonetikailag kiegyensúlyozott 

csoportokból álló egytagú szavakat hall a vizsgálandó személy. A 20 szóból álló csoportban egy 
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szó 5 %-ot jelent. Megadjuk vele, hogy egyes intenzitás értékeknél hány szót mond vissza 

helyesen a beteg.  

 
 

12. ábra: Normál audiogram. A függőleges tengelyen jelöljük az intenzitást (dB), a vízszintes 

tengelyen a frekvenciát (Hz). Nemzetközileg elfogadott szabvány szerint a jobb oldal jelölése 

piros színnel, a bal oldalé pedig kékkel történik. A körök a jobb oldal légvezetését, az „x” a 

baloldal légvezetését jelöli. 

 

1.5.2. Objektív hallásvizsgálatok 

 

 Az objektív hallásvizsgálatok során a beteg aktív közreműködése nélkül történik a 

hallásküszöb illetve a halláskárosodás helyének meghatározása. Gyermekek hallásának a 

vizsgálatában kiemelt jelentőséggel bírnak az objektív vizsgálatok. Ugyancsak objektív 

vizsgálatokat végzünk állatkísérletekben is. 

 

 Elektrocochleográfia (ECoG) 

  

 A cochleában hanginger hatására létrejövő biopotenciálok regisztrálását nevezzük 

elektrocochleográfiának. Három különböző hullám vezethető el: 1. CM (cochleáris mikrofon-

potenciál), 2. Szummációs akciós potenciál (CAP, compound action potential), 3. Szummációs 

potenciál (SP) (Pytel, 1996). Állatkísérletünk során CAP hullámot regisztráltunk. 
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A 13. ábra egy tengerimalacra jellemző CAP-választ mutat egy 4 kHz-es 99 dB SPL 

erősségű tone-burst stimulusra. A válasz két fő hulláma a N1 valamint a P1, a kettő közötti 

potenciálkülönbség a hullám amplitúdója. 

 

 
 

13. ábra. Tengerimalac normál CAP válasz tone-burst (4kHz, 99 dB SPL) stimulusra. A hullám 

amplitúdója az N1-P1 potenciálkülönbségnek felel meg. 

 

Brainstem Evoked Response Audiometry (BERA) 

 

A BERA, az agytörzsi kiváltott válasz potenciál audiometria rövidítése. A nervus 

vestibulocochlearis és az agytörzs hang stimulusra kiváltott elektorfiziológiai válaszát 

regisztrálja. A vizsgálat lehetőséget nyújt a hallásküszöb objektív, 0-5 dB pontossággal történő 

meghatározására, valamint retrocochleáris károsodás esetén annak helyének meghatározására. 

Click ingert használunk, mely egy hirtelen, nagy hangerővel kezdődő koppanó hang. A vizsgálat 

során 7 jól elkülöníthető hullám ismerhető fel a regisztrátumon. Egyes elméletek szerint az I. 

hullám a hallóideg, a II. hullám a hallómagvak, a III. az oliva superior, a IV. hullám a lemniscus 

lateralis, a V. hullám a colliculus inferior, a VI. a corpus geniculatum mediale, a VII. hullám 

pedig a radiatio thalamocorticalis területéről elvezetett potenciált reprezentálja. A legnagyobb 

amplitúdójú hullám az V., amely a hang erősségének csökkentésekor is csaknem végig 

felismerhető (14. ábra). Ez alapján állapítható meg az objektív hallásküszöb. Az utolsó olyan 

regisztrátum, ahol az V. hullám még felismerhető, tekinthető a hallásküszöbnek. Az egyes 

hullámok egymástól időben meghatározott késéssel detektálhatóak. A fiziológiás 

időintervallumon túli csúszás, valamint az egyes hullámok hiánya felveti a retrocochleáris 

károsodás gyanúját (Pytel, 1996).   
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14. ábra. Típusos humán BERA regisztrátum. (átdolgozott kép; forrás: http://www.cnsc.hu 

/userfiles/file/neu_pontszerzo /111207/AEP_111207.pdf). 

  

1.6. A halláscsökkenések rehabilitációja 

 

 A rehabilitáció módját a halláscsökkenés fajtája valamint mértéke határozza meg. 

Sensorineurális típusú halláscsökkenés esetén leggyakrabban hallásjavító készülékkel történik a 

betegek ellátása. A készülékbe épített erősítő a kiesett külső szőrsejtek funkcióját hivatott 

helyettesíteni. A következőkben áttekintjük a hallókészülékek mellett a leggyakrabban 

használatos beépíthető készülékeket kiemelve a humán felméréseink során használt 

csontvezetéses implantátumot, a Bonebridge-t, valamint a cochleáris implantátumot. 

  

1.6.1.  Csontvezetéses implantátumok 

 

  A vezetéses-, és kevert típusú halláscsökkenések rehabilitációjában a csontvezetéses 

hallókészülékek és a csontba horgonyzott hallókészülékek (BAHA, bone anchored hearing aid) 

évtizedek óta használatosak (Stenfelt, 2005; Tjellström, 1994).  A csontvezetéses implantátumok 

fejlődése oda vezetett, hogy jelenleg már transzkután eszközök, a BAHA Attract  illetve a 

Bonebridge vannak elterjedőben hazánkban is. Ezekkel kiküszöbölhetőek a korábbi, perkután 

eszközök esetében sokszor látott bőrproblémák. A vezetéses-, és kevert típusú halláscsökkenések 

mellett a csontvezetéses implantátumok előtérbe kerültek az egyoldali siketség rehabi-

litációjában is (Krempaska et al., 2014, Pai et al., 2012). Ezek a betegek főképpen zajos 

környezetben hallanak rosszul, az irányhallásuk nem kielégítő. A Bonebridge-zsel kapcsolatos 

első tapasztalatok összesítését 2013 szeptemberében végezték el (Sprinzl et al., 2013). 

 A Bonebridge (15. ábra) egy külső beszéd vagy audioprocesszorból (15.A) és egy belső 

csontvezetéses implantátumból (BCI, bone conduction implant; 15.B) áll. Az audioprocesszor 

(AP) a beteg füle mögött-fölött helyezkedik el, egy magasságban az implantátum tekercsével.  
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A rögzítés a fejbőrön át mágneses úton történik.  Az AP-ban található két mikrofon fogja fel a 

környezeti hangokat, itt megtörténik a hang feldolgozása és a kimenő jelnek a beteg igényei 

szerint történő beállítása. Az AP széles tartományban digitális kompresszióra is képes. A 

Bonebridge sziklacsontba rögzített része a BC-FMT (bone conduction floating mass transducer), 

melyet egy összekötő elem csatol a tekercshez. A hangszignál a bőrön keresztül indukció útján 

jut el a tekercshez, a demodulátorban történik meg a jelfeldolgozás, végül a jel a BC-FMT-hez 

kerül. A BC-FMT mechanikai vibrációvá alakítja a hozzá kerülő szignálokat, a vibráció pedig a 

rögzítő csavarokon keresztül továbbítódik a fül mögött a koponyacsontra. A csonton keresztül 

továbbított vibráció stimulálja az auditoros rendszert, ennek eredményeképpen pedig a vibráció 

végül hallásélménnyé alakul át (von Békésy, 1960). 

 

 
15. ábra. A Bonebridge felépítése. A. Beszédprocesszor. B. BCI (bone conduction implant) és 

részei 

1.6.2. Cochleáris implantátum 

 

A cochleáris implantátum nyújt segítséget olyan betegeknél, ahol a nagyfokú szőrsejt lézió 

miatt a páciens már a hallókészülékkel felerősített hangrezgést sem tudja olyan fokban 

perceptálni, hogy ez kielégítő halláshoz vezessen.  

A cochleáris implantátum (16. ábra) egy több részből álló belső fül protézis. Egy külső, 

látható részben helyezkedik el a mikrofon, illetve a beszédprocesszor. Ez utóbbiban megtörténik 

a mikrofon által észlelt hanginformáció feldolgozása, digitalizálása. Még szintén a külső, látható 

részhez tartozik a jelátvivő (transzmitter), mely továbbítja a belső, implantált egység felé az 

információt. Mindkét egységben egy mágnes helyezkedik el, mely a pontos illesztést hivatott 

biztosítani.  

A szignál ezután a belső, beépített részbe (vevőantenna, vevő) kerül. A belső rész vége az 

elektróda, melyet a csigába helyezünk a kerek ablakon vagy a csiga bazális kanyarulatán 

készített cochleostomán keresztül. Az információ már az elektródában elektromos jelként van 

kódolva, így a szőrsejtek mechano-elektromos transzdukciójára nincs szükség. A szignál a nem 

működő szőrsejtek útját megkerülve, a spirális ganglionsejteket direkt ingerli.  
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Jelenleg a piacon található implantátumok különböző hosszúságúak, alakúak, merevségük is 

megválasztható, melyekkel lehetséges a sikeres implantáció speciális helyzetekben is, mint 

ahogy ezt humán felméréseink során alkalmaztuk is. A normál, hosszú elektróda jelenleg 22-24 

elvezetést tartalmaz, melyek a beültetést követően különböző mélységben helyezkednek el a 

csigában. Ez lehetőséget teremt arra, hogy a különböző elvezetéseket ingerelve, a csiga más és 

más szakaszán hozzunk létre ingerületet az idegsejtekben, tehát ezzel meg tudjuk őrizni a csiga 

tonotopiáját. 

Abban az esetben, amikor a betegnek a mély frekvenciák területén jelentős hallásmaradványa 

van, szóba kerül az úgy nevezett elektroakusztikus stimuláció (EAS) is (von Ilberg et al., 1999). 

Ilyenkor a normálisnál rövidebb elektróda kerül behelyezésre, így a csiga apikális, mély 

frekvenciákért felelős része érintetlen marad. A apikális területeket akusztikusan, az eszközbe 

épített hallókészülékkel, míg a bazális területeket elektromosan stimuláljuk.  

 

 
16. ábra. A cochleáris implantátum külső- és belső részei. (átdolgozott kép; forrás: http:// 

blog.smw.ch/cochlear-implantation-in-children-and-adults-in-switzerland/) 
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2. Célkitűzéseink 

 

Munkánk célja a cochleáris eredetű halláscsökkenések kivizsgálásának javítása és ez által a 

legmegfelelőbb rehabilitációs metódus kiválasztása és eredményes véghezvitele volt.  

Állatkísérleteinkkel, valamint betegeinken végzett felméréseinkkel szemben állított 

célkitűzéseink különbözőek voltak, így ezeket külön tárgyaljuk.  

Állatkísérleteinkkel kapcsolatos célkitűzéseink: 

1. Egy szövettani metódus kidolgozása, mellyel lehetséges a belső fül nagyfokú morfológiai   

megőrzése amellett, hogy immunhisztokémiai festésre alkalmas módon fennmaradjon a 

szövet immunogenitása is. Módszerünket egészséges, kezelésen át nem esett felnőtt 

tengerimalac és egér szöveten mutatjuk be. 

 

2. Egy lokálisan, intratympanálisan alkalmazható halláskárosító oldat kidolgozása, mely 

tengerimalacokban nagyfokú halláscsökkenéshez vezet és kiküszöböli az irodalomban 

gyakran erre a célra használatos szisztémás kezelések mellékhatásait. A halláskárosított 

állatokat fél évig utánkövettük, hallásukat rendszeresen ellenőriztük. A kezelés hatását az 

1. pontban említett szövettani módszerrel vizsgáltuk meg. 

 

3.  A 2. pontban említett metódussal megsüketített állatokon elvégzett cochleáris 

implantáció célja volt az implantátumról elvezetett elektromos potenciálok vizsgálata, 

ennek finomhangolása, valamint a kísérlet végén az implantált cochlea szövettani 

vizsgálata az 1. pontban kidolgozott metódussal. 

Humán beteganyagon elvégzett felméréseinkkel kapcsolatos célkitűzések: 

1. A preoperatív képalkotó eljárásokkal kiszűrt belső fül malformációval rendelkező 

betegeink cochleáris implantációja kapcsán felmerülő nehézségek ismertetése valamint 

halláseredményeik feldolgozása 

 

2. A Bonebridge csontvezetéses implantátum alkalmazásának ismertetése különös 

tekintettel arra, hogy a bemutatott betegek közül 2 esetben egyoldali siketség miatt került 

sor a műtétre, mely a csontvezetéses implantátumok egy új indikációs körének tekinthető. 

 

3. Az elektroakusztikus stimuláció alkalmazásának bemutatása olyan betegek esetében, ahol 

a mély frekvenciák területén mért halláscsökkenés alapján még lehetséges az akusztikai 

erősítés, míg a magas frekvenciák cochleáris implantáción keresztül kerülnek 

stimulálásra. 
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3. Kísérletek 

 

3.1. Állatmodellen végzett kísérletek 

 

3.1.1. Metil-metakrilát alapú beágyazási módszer felnőtt tengeri malac és egér cochlea 

morfológiai és egyidejű immunhisztokémiai tanulmányozására 

 

Bevezetés 

 

A csiga élettanának valamint kórélettanának pontos megértéséhez jó minőségű 

hisztológiai metszetek szükségesek. Napjainkban számos szövettani feldolgozási eljárás 

használatos, azonban kevés eljárás alkalmas jó minőségű morfológiai eredmény mellett a magas 

fokú immunogenitás megőrzésére. Kísérletünk során a Technovit 9100 New
® 

(Heraeus-Kulzer 

Gmbh, Hanau, Németország) nevű metil-metakrilát alapú rendszerrel egy beágyazási protokollt 

dolgoztunk ki felnőtt egér és tengerimalac cochlea tanulmányozására.  

 

Anyag és módszer 

 

 Kísérleti állatok 

 

Kísérletünkhöz 7 felnőtt tengerimalacot (BFA bunt; 8-34 hét) és 6 egeret (NMRI, Naval Medical 

Research Institute; 8 hét) használtunk fel, a helyi etikai bizottság jóváhagyásával 

(Regierungspräsidium Tübingen; Ref. szám: HN 2/11, 2012.11.06) 

  

 Szöveti feldolgozás 

 

A tengerimalacok esetében általános anesztéziát alkalmaztunk egy fentanylt, 

midazolamot és medetomidint tartalmazó kombináció segítségével, majd 0,5 ml T61 oldatot 

(Intervet Deutschland GmbH, Unterschleißheim, Németország) fecskendeztünk be 

intracardiálisan. Ezt követően a mellkast és a szívburkot megnyitottuk, és a bal kamrán ejtett kis 

nyíláson át 4%-os formaldehiddel (Roti-Histofix, Roth, Karlsruhe, Németország) perfundáltuk az 

állat testét, majd dekapitációt végeztünk. Az egerek esetében CO2-vel történt az állatok leölése, 

majd ezt követően a dekapitáció. A sutura saggitálison át felnyitottuk a koponyát és a 

sziklacsontot eltávolítottuk. A cochlea apexén egy kis nyílást készítettünk, majd a kerek és az 

ovális ablakon át 4%-os formaldehiddel perfundáltuk a csigát, és 2 órán át 4 fokon szintén 4%-os 

formaldehidben fixáltuk, majd egy éjszakán át 1%-os formaldehid oldatban hagytuk a speciment. 

Másnap a tengerimalac cochleák falát gyémánt fúróval elvékonyítottuk, és decalcifikációt 

végeztünk 0,2 M EDTA (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA; pH: 7.4) használatával egér 

esetében 3, tengerimalacnál 4-6 napon keresztül.  
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Beágyazási módszer 

A Technovit 9100 New
® 

alapoldat (stabilizált alapoldat) destabilizálását végeztük el kromatográf 

oszlopban 50 g Al2O3 (Sigma-Aldrich) segítségével. A destabilizált alapoldatból a gyártó 

előírásának megfelelően készítettük el a pre-infiltrációhoz szükséges oldatokat. Az infiltrációs 

valamint az ”A” törzsoldatot 2 lépésben készítettük el Steininger és mtsai. (2013) ajánlása 

alapján. Az infiltrációs oldat esetében 20 mg polymetil-metakrilát port (PMMA por) oldottunk 

fel 160 ml destabilizált oldatban. Három óra folyamatos keverés hatására sikerült csak homogén 

oldathoz jutni. Ezt követően 1g 1. számú szilárdító oldatot adtunk hozzá, majd a teljes 

mennyiséget 250 ml-ig pótoltuk ki alapoldattal, ezt követően pedig 1 órán át kevertük az oldatot. 

Az ”A” törzsoldat elkészítését hasonló módon végeztük el 80 mg PMMA por, 300 ml 

destabilizált oldat, és 4 ml 1. számú szilárdító oldat felhasználásával, melyet végül 500 ml-ig 

higítottunk destabilizált oldattal. A ”B” törzsoldat elkészítéséhez 4 ml N, N, 3, 5-trimetilanilint 

(2. számú szilárdító oldat), 2 ml 1-decantiolt (regulátor) kevertünk össze és hígítottunk fel 

összesen 50 ml-ig destabilizált oldattal. Mindegyik oldatot kis üvegcsébe helyeztük és -20 °C-on 

tároltuk. Az egyes oldatok összetételét a 1. táblázat foglalja össze. 

A decalcifikációt követően alkohol sorban történt a csigák dehidrálása, majd xilolban 

(BDH Prolabo-VWR Chemicals, Dublin, Írország) mint intermediumban áztattuk a cochleákat. 

A pre-infiltráció 3 fázisban zajlott: először xilol és stabilizált alapoldat 1:1 arányú keverékében 

áztattuk a csigákat, majd ezután használtuk a pre-infiltrációs 2 valamint 3 oldatokat az azonos 

nevű fázisokban. Az utolsó pre-infiltrációs fázis, valamint az infiltráció 4 °C-on történt, míg az 

előtte levő összes fázis szobahőmérsékleten zajlott. Az egyes fázisokat részletezve mutatja be a 

2. számú táblázat. 

 

 

1. táblázat. A Technovit 9100 New
® 

beágyazási rendszerhez használatos oldatok és összetevőik 

 

A polimerizációs fázishoz az ”A” és ”B” törzsoldat 9:1 arányú keverékét használtuk, összesen 10 

ml-t egy csigához. A gyártó által ajánlott műanyag specimen tartóba (Heraeus-Kulzer; rendelési 

szám [rsz.]: 66009903) helyeztük a csigákat valamint ezt egy, a polimerizációhoz használatos 

műanyag foglalatba (rsz.: 64708955). A oldattal feltöltött foglalatban a csigát úgy orientáltuk, 

hogy a kerek ablak annak alja felé nézzen, megkönnyítve ezzel a későbbi felszeletelés 

Oldat neve Alapoldat 

Polymetil-

metakrilát 

(PMMA)-

por 

Dibenzoylperoxid 

(1.számú 

szilárdító) 

N,N, 3, 5 

tetrametilanilin 

(2. számú szilárdító) 

1-

decantiol 

(regulátor) 

Pre-infiltrációs 

oldat 2 

stabilizált; 200 ml 
- 1 g - - 

Pre-infiltrációs 

oldat 3 

destabilizált; 200 ml 
- 1 g - - 

Infiltrációs oldat 
destabilizált ;  ad 

250 ml 
20 g 1 g - - 

“A” törzsoldat 
destabilizált ; ad 500 

ml 
80 g 4 g - - 

“B” törzsoldat 
destabilizált ; ad 50 

ml 
- - 4 ml 2 ml 
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orientációját. A foglalatot egy 4 °C-on tárolt üveg edénybe helyeztük, melyhez vákuumszivattyút 

kapcsolva az oldatból 20 perc alatta keletkező levegőbuborékokat eltávolítottuk. Ezt követően a 

foglalat tetejével lezártuk a csigát és az oldatot, és -12 °C-on tároltuk, amíg a polimerizáció 

végleg lezajlott. 

 

Fázis Oldat Hőmérséklet Inkubációs idő 
Dehidráció    

 1. 30 % etanol szobahőmérséklet 1 h 

 2. 40 % etanol szobahőmérséklet 1 h 

 3. 50% etanol szobahőmérséklet 1 h 

 4. 60% etanol szobahőmérséklet 1 h 

 5. 70 % etanol szobahőmérséklet éjszakán át 

 6. 80% etanol szobahőmérséklet 2x1h 

 7. 90 % etanol szobahőmérséklet 2x1 h 

 8. 96 % etanol szobahőmérséklet 2x1 h 

 9. 100% etanol szobahőmérséklet 2x1 h 

Intermedium    

 xilol szobahőmérséklet 3x1 h 

Pre-infiltráció    

 1.stabilizált AO +xilol 1:1 szobahőmérséklet éjszakán át 

 2.stabilizált AO + 1.számú szilárdító   szobahőmérséklet 8 h 

 3.destabilizált AO + 1.számú szilárdító   4 °C éjszakán át 

Infiltráció    

 destabilizált AO + hardener 1 + PMMA por 4 °C 24 h 

Polimerizáció    

 

destabilizált AO + 1.számú szilárdító  + 

PMMA por destabilizált AO +  2.számú 

szilárdító  + regulátor (9:1) 

-12°C 4 nap 

 

2. táblázat. A Technovit 9100 New
® 

beágyazási rendszerhez használatos oldatok összetétele, a 

használt hőmérséklet és inkubációs idő. h: óra, AO: alapoldat 

 

Tárgylemezek kezelése 

A tárgylemezek (Superfrost Plus, R. Langenbrinck, Emmerdingen, Németország) 

speciális bevonatot kívánnak meg ennél a beágyazási technikánál. Ehhez Ponal Classic (Henkel, 

Düsseldorf, Németország) és 0,01% Poly-L-lizin (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA) 2:1 

arányú keverékét használtuk, és ebbe áztattuk a tárgylemezeket 15 percig. Az egyenletes 

száradás miatt állítva hagytuk ezeket a kezelést követően. 

A csigák feldolgozása 

Mikrotom (Microm HM 355 S, Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA, USA) és “D” 

kés segítségével 7µm-es metszeteket készítettünk a csigákról. A mintákat a korábban bevont 

tárgylemezekre helyeztük és 60 %-os etanol segítségével simára egyengettük őket, majd egy 

polietilén filmréteget (rsz.: 64712818) tettünk a felszínükre, és egy nyomó (rsz.:64712819) 

segítségével 1 éjszakán át nyomás alatt 50 °C fokon szárítottuk ki. 
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Festési eljárások 

ETS-festés 

Az anatómiai struktúrák megőrzésének bemutatására a midmodioláris metszeteket Epoxy 

Tissue Stain (Electron Microscopy Sciences, Hatfield, PA, USA) nevű, toluidin-kéket és bázikus 

fuchsint tartalmazó festékkel kezeltük. A festéket 1:5 arányban desztillált vízzel higítva 

használtuk, a metszeteket 42 fokon 6 percig festettük, majd 15 s-ig 70%-os etanolban 

differenciáltuk. Desztillált vízzel történt öblítést követően 3x 10 percig xilolban áztattuk, majd 

Pertex-szel (Medito, Burgdorf, Németország) és üveglappal (R. Langenbrinck, Emmerdingen, 

Németország) fedtük be a tárgylemezeket. 

Immunhisztokémai festések 

Az immunhisztokémai festések előtt az erre szánt tárgymezeket deplasztifikálni kell. 

Ehhez különböző oldatokban áztattuk a tárgylemezeket: 2x 20 percig xilolt, 1x 20 percig 2-

metoxietill-acetátot (MEA, Merck, Hohenbrunn, Németország), 2x 5 percig acetont (Applichem, 

Darmstadt, Németország) és 2x2 percig desztillált vizet használtunk.  

A deplasztifikált tárgylemezeket ezután 3x5 percig áztattuk 1 M fosztátpuffer-oldatban 

(PBS, Gibco-Life Technologies, Carlsbad, CA, USA). Blokkoló oldatként 1%-os normál szamár 

szérumot használtuk (NDS, Sigma-Aldrich) 0,2%-os Triton-X100 oldatban (Sigma-Aldrich) 

higítva, és a metszeteket 30 percig kezeltük ezzel. A primér antitestekkel kezelt metszeteket a 

reagens oldatba (0,5% NDS 0,2%-os Triton-X100 oldatban) helyezve egy éjszakán át 4 °C-on 

inkubáltuk. Kísérleteinkben a következő antitesteket használtuk: egér-anti Neurofilamentum 200 

(Sigma-Aldrich) a spiralis ganglionsejtek sejttestjeinek és nyúlványainak megjelenítésére; 

kecske-anti Calretinin (Chemicon International, Hampshire, Nagy-Britannia) a szőr- és 

támasztósejtek megjelenítésére; kecske-anti Sox2 (Santa Cruz Biotechnology, Dallas, Texas, 

USA) a támasztósejtek megjelenítésére; kecske-anti Prestin (Prof. Marlies Knippertől, 

Tübingen), mely a külső szőrsejtek laterális sejtmembrán alatti struktúráját festi; nyúl-anti 

Myosin7A (Axxora LLC, Farmingdale, NY, USA) a szőrsejtek festésére; nyúl-anti Peripherin 

(Dr. Annie Wolff-tól, Párizs), spiralis ganglionsejtek megjelenítésére. A következő nap 3x5 perc 

PBS-öblítést követően történt a másodlagos antitestekkel az inkubáció 1 órán keresztül. A 

másodlagos antitesteket is reagens oldatba helyeztük. A használt antitestek: szamár-anti egér 

Alexa 488 (Molecular Probes Inc.-Life Technologies, Eugene, OR, USA); szamár-anti kecske 

Alexa 594 (Molecular Probes Inc.-Life Technologies) és szamár-anti nyúl 546 and 647 

(Molecular Probes Inc.-Life Technologies). Ezután 3x5 perc PBS-öblítés, majd 10 percig 

diamidin-fenilindol (DAPI, Molecular Probes Inc.-Life Technologies) festést végeztünk, majd 

ismételt 2x5 perc PBS-öblítés után FlourSave Reagent-tel (Merck Millipore, Darmstadt, 

Németország) és üveglappal (R. Langenbrinck) fedtük a tárgylemezeket. A használt antitesteket 

a 3. táblázatban tüntettük fel. 
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Képrögzítés 

Az összes képi dokumentáláshoz a Zeiss Axio Imager 2 (Zeiss, Oberkochen, 

Németország) mikroszkópot használtuk Apotome.2 (Zeiss) egységgel és a ZEN szoftverrel 

(Zeiss). 

 

3. táblázat. Az immunhisztokémiai festéshez használt primér és szekunder antitestek. Ms: egér, 

Gt: kecske, Rb: nyúl, Dk: szamár. 

Eredmények 

Az ETS festésű metszeteken a morfológia megőrzését mutatjuk be a Technovit 9100 

New
® 

rendszerrel beágyazott cochleákon. Az antitestekkel a Corti-szerv valamint a Rosenthal-

csatorna sejtjeinek speciális festődését prezentáljuk. 

A 17. ábrán a felnőtt tengerimalac és egér cochlea átmetszeti képe látható ETS festéssel. 

Az 17.A ábrán a tengerimalac csiga midmodioláris képét mutatjuk be 8 félkanyarulattal, míg 

17.B ábrán az egér csigájának 4 félkanyarulata látható. A két ábrát ugyanabban a dimenzióban 

ábrázoltuk, érzékeltetve a két faj csigája közti méretbeli különbségét. Mindegyik félkanyarulaton 

megfigyelhető az intakt Reissner-membrán.  

A részletes morfológiai analízist a 18. ábra mutatja be. 18.A ábrán a tengerimalac 

második bazális félkanyarulata látható. A scala vestibuli (SV), tympani (ST) valamint media 

(SM) intakt, a Reissner-membrán (fekete nyíl) feszes, integritása megtartott. A scala media 

hámja megőrizte struktúráját, a ligamentum spirale (SL) kapcsolata a csontos laterális fallal 

megtartott, a Corti-szerv szorosan fekszik a membrana basilarison. A ganglion spirale 

neuronjainak (spiral gangion neuron, SGN) perifériás nyúlványai a lamina spirale ossea-ban 

(OSL) és sejttestjei a Rosenthal-csatornában (RC) megőrizték struktúrájukat.  Az 18.B ábrán az 

egér cochlea második félkanyarulata látható. A scala media (SM) felső részén a SL kissé elválik 

a csontos faltól (nyilakkal jelölve). A Reissner-membrán kissé hullámos, de intakt. A RC-ben 

fekvő SGN sejtfalai intaktak, a sejtmagok könnyen megkülönböztethetőek a cytoplasmától.  

Primér 

antitest 
Gyártó No. 

Koncent-

ráció 

Szekunder 

antitest 
Gyártó No. 

Koncent-

ráció 

Ms-α NF 200 Sigma N0142 1:400 
Dk α-Ms Alexa 

Fluor 488 

Molecular 

Probes 
A21202 1:400 

Gt-α 

Calretinin 
Chemicon AB1550 1:400 

Dk α-Gt Alexa 

Fluor 594 

Molecular 

Probes 
A11058 1:400 

Gt-α SOX2 St. Cruz 
SC-

17320 
1:50 

Dk α-Gt Alexa 

Fluor 594 

Molecular 

Probes 
A11058 1:400 

Gt- α Prestin Knipper  1:500 
Dk α-Gt Alexa 

Fluor 594 

Molecular 

Probes 
A11058 1:400 

Rb-α 

myosin7A 
Axxora 

PTS-25-

6790 
1:400 

Dk α-Rb Alexa 

Fluor 647 

Molecular 

Probes 
A31573 1:400 

Rb-α 

Peripherin 
Wolf  1:500 

Dk α-Rb Alexa 

Fluor 546 

Molecular 

Probes 
A10040 1:400 
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17. ábra. Felnőtt tengerimalac és egér cochlea midmodioláris átmetszeti képe ETS festéssel. A. 

Tengerimalac cochlea midmodioláris átmetszeti képe a 8 félkanyarulattal. B. Egér csiga 

midmodioláris átmetszeti képe 4 félkanyarulattal. 

18.C és 18.D a Corti-szervet mutatja be a második félkanyarulatban. A három külső 

szőrsejt (OHC) és az 1 belső szőrsejt (IHC) felismerhető és könnyen megkülönböztethető a 

támasztó sejtjeiktől. A tengerimalac Corti-szervét bemutató ábrán (18.C) a szőrsejt 

sztereocíliumai is láthatóak, a Corti-alagút megtartott. Az 18.E és 18.F ábra a Rosenthal-csatorna 

megtartott struktúráját mutatja be. A SGN-k megkülönböztethetőek egymástól, a sejtmagok és 

nucleolusok felismerhetőek. A tengerimalacot bemutató ábrán (18.E) az intraganglionáris spirális 

kötegek (fehér nyíl) is láthatóak. Az RC csontos határának integritása mindkét fajnál 

megfigyelhető. 

A tengerimalac és egér cochlea második félkanyarulatának Corti-szervén végzett 

immunhisztokémiai festést mutatja be a 19. ábra.  

A 19.A és 19.B az összevont immunfestéses mintát (merge) mutatja a differenciál 

interferencia kontraszt felvétellel (differential interference contrast, DIC) együtt. A Myosin7A 

festéssel a szőrsejteket mutatjuk ki. 
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18. ábra. ETS festéssel készült tengerimalac és egér cochlea második félkanyarulatának, Corti-

szervének és Rosenthal-csatornájának átmetszeti képe. A. Tengerimalac cochlea második 

félkanyarulatának átmetszeti képe. B. Egér cochlea második félkanyarulatának átmetszeti képe. 

SV: scala vestibuli, SM: scala media, ST: scala tympani, SL: ligamentum spirale, OC: Corti-

szerv, OSL: lamina spirale ossea, RC: Rosenthal-csatorna. C és D. A második félkanyarulat 

Corti-szervének képe tengerimalacban (C) és egérben (D). E és F: A második félkanyarulat 

Rosenthal-csatornájának képe tengerimalacban (E) és egérben (F) Lépték: A, B: 50 µm. C–E 20 

µm. 

19.C és 19.D ábrákon látható, hogy kísérletünk során a Myosin7A antitest specifikus 

kötődés mutatkozott az összes OHC-k, és IHC cytoplasmájával. A tengerimalac Corti-szervet 

ábrázoló képen (19.C) a szőrsejtek mellett a baziláris membrán festődését is megfigyeltük, 

melynek intenzitása megegyező a szőrsejtekéhez. A Sox2 festődési mintát mutatja be a 19.E, 

19.F ábra. A tengerimalac Corti-szervében mindegyik Deiters’ valamint 2 Hensen sejt, a belső és 

külső pillérsejtek sejtmagja festődött, habár a laterálisabban elhelyezkedő Hensen sejt esetében 
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ennek intenzitása gyengébbnek mutatkozott. Az IHC-től mediálisan elhelyezkedő határ sejt 

(border cell) nem mutatott pozitivitást. Az egér cochlea esetében (19.F) 3 Deiters’, 1 Hensen a 

belső pillér es határsejt bizonyult Sox2-pozitívnak. A bemutatott metszeteken mindkét fajban 2 

belső phalangeális sejt volt jelen, mindkettő pozitívnak bizonyult.  

 

 

19. ábra. Tengerimalac (A,C,E,G,I) és egér (B,D,F,H,J) Corti-szervének immunhisztokémiai 

festődése. A és B: Összevont (merge) ábra a Myosin7A (piros), Sox2 (narancssárga) és NF200 

(zöld) és DAPI (kék) festődési mintákból DIC-kel együtt. C és D: Myosin7A (piros) festődési 

minta. E és F. Sox2 (narancssárga) antitest festődési mintája. G és H. NF200 (zöld) festődési 

minta. I and J. DAPI (kék) festődési minta. Lépték: 20 µm. 
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NF200 festés (19.G, 19.H) a SGN-k perifériás nyúlványait festi. A tengerimalac esetében 

a nyúlvány a Corti-alagúton való keresztezésénél is látható, azonban az OHC-hez kapcsolódása 

már nem jelenik meg. 19.I, 19.J a DAPI festődést mutatja be. 

A 20. ábra a Corti-szerv festődési mintáját mutatja be prestin, valamint calretinin elleni 

ellenanyagokkal. Ezen ellenanyagok különbözőképpen festik a belső és külső szőrsejteket az 

irodalom szerint, ennek demonstrálása céljából választottuk ki ezeket. A prestin nevű motor 

fehérje kizárólagosan a külső szőrsejtekben van jelen. Kísérletünkben mindegyik OHC (fehér 

csillag) laterális membránja alatt pozitív festődési mintát mutattunk ki tengerimalac (20.A) és 

egér (20.B) Corti-szerv esetében. IHC festődést (fehér nyíl) nem tudtunk megfigyelni.  

A calretinin festődés tengerimalacban (20.C) a következőképpen alakult: a 3 Deiters’ sejt 

cytoplasmája és annak nyúlványa (fehér nyílhegy) valamint az IHC (fehér nyíl) mutatott 

pozitivitást. Egér esetében (20.D) azonban a csak az IHC (fehér nyíl) festődött, a Deiters’ sejtek 

jelöletlenek maradtak. Mindkét fajban festődtek a SGN-k perifériás nyúlványai (fehér üres nyíl), 

és egyik fajban sem tudtuk megfigyelni az OHC-k (fehér csillag) festődését. 

 

 

20. ábra. Tengerimalac (A, C) és egér (B, D) Corti-szervében festődési mintája prestin valamint 

calretinin elleni ellenanyaggal. A és B: Prestin (piros) festődési mintája. C és D: Calretinin (lila) 

festődési mintája. Lépték: 20 µm. 

Az 21. ábrán a Rosenthal-csatornában helyet foglaló SGN-k festődési mintája látható 

tengerimalac (21.A, 21.B, 21.E, 21.F, 21.I, 21.J) valamint egér (21.C, 21.D, 21.G, 21.H, 21.K, 

21.L) esetében. 21.B, 21.D, 21.F, 21.H, 21.J, 21.L ábrák az 21.A, 21.C, 21.E, 21.G, 21.I, 21.K 

ábrákon fehér négyzettel bejelölt terület kinagyítása. Kísérletünkben calretinin (21.A-D), 

peripherin (21.E-H) és NF200 (21.I-L) elleni antitestekkel szembeni festődési mintát mutatjuk 

be. Tengerimalacban mind a centrális (fehér üres nyíl), mind a perifériás (fehér nyíl) nyúlványai 

az SGN-knak pozitivitást mutatott, ahogyan a modiolusban is kimutathatók calretinin-pozitiv 

nyúlványok (fehér nyílhegy). 21.B ábrán látható, hogy a jelölődés intenzitása változó és nem 

mindegyik sejt mutat festődést (a nem jelöltre példa fehér nyílheggyel mutatva), de a pozitív 



 

31 
 

sejteknek, mint a cytoplasmája mind a sejtmagja megfestődött. A sejttest festődési mintája ezzel 

megegyezést mutat egérben (21.C), a 21.D ábrán itt is megfigyelhetőek jelöletlen sejtek (fehér 

nyílhegy). 

Peripherinnel tengerimalac esetében (21.E, 21.F) mindegyik SGN festődött, cytoplas-

matikus és nukleáris jelölés is megfigyelhető volt. Egy SGN a többihez képest sokkal nagyobb 

intenzitást mutatott, ezt fehér nyílheggyel jelöltük (21.F). Egérben (21.G, 21.H) a bemutatott 

metszeten összesen 4 sejt mutatott pozitivitást peripherinnel (fehér nyíl) szemben. Ezek a sejtek 

a Rosenthal-csatorna laterális részén helyezkedtek el, 3 közülük egy sejtcsoportot alkotott, 

sejtmagjuk excentrikus elhelyezkedésű volt.  

A kisebb nagyítású, az NF200 elleni antitest festődési mintát bemutató ábrákon (21.I, 

21.K) megfigyelhető az SGN-k centrális nyúlványainak pozitivitása (fehér üres nyíl), valamint a 

modiolárisan elhelyezkedő nyúlványok pozitivitása (fehér csillag) is. A nagyobb felbontású 

képeken a SGN sejttestek cytoplasmatikus festődése látható, a perifériás nyúlványok festődése 

mellett (fehér nyíl). Tengerimalacnál látható az intraganglionáris spirális köteg festődése (fehér 

csillag) is.   

 

21. ábra. A Rosenthal-csatorna immunfestéses mintázata tengerimalac (A, B, E, F, I, J) valamint 

egér (C, D, G, H, K, L) esetében. B,D,F,H,J,L ábrák az A,C,E,G,I,K ábrákon fehér négyzettel 

bejelölt terület kinagyítása. Calretinin (A-D), peripherin (E-H) és NF200 (I-L) elleni 

antitestekkel szembeni festődési minta. Lépték: 20 µm.  
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3.1.2. Cochleáris implantációra alkalmas állatmodell létrehozása intratympanális kanamycin 

és furosemid kezeléssel 

 

Bevezetés 

A következő kísérletünk célja állaton modellezni a postnatálisan, környezeti ártalom által 

létrehozott szekunder idegi jellegű halláscsökkenést. Az irodalomban széles körben alkalmazott 

kanamycin és furosemid egymást erősítő ototoxikus hatását vizsgáltuk lokálisan, 

intratympanálisan adagolva a két szer kombinációjaként. Az elért halláscsökkenést 

elektrocochleográfiával igazoltuk. A kísérlet végén a 3.1.1. tanulmányban részletezett 

metódussal végeztük a halláscsökkent csiga szövettani elemzését. 

Módszerek 

 Kísérleti állatok 

 Kísérletünket 45 pigmentált tengerimalacon (BFA bunt) végeztük el. Az állatok standard 

laboratóriumi körülmények között voltak (megvilágítás 6 és 18 óra között) és szabad 

hozzáférésük volt a folyadékhoz valamint az élelemhez. A beavatkozás idején az állatok súlya 

310-560 g között volt, vegyesen használtunk nőstény illetve hím egyedeket. 

Összesen 76 fül került be az elemzésünkben. A többi 14 fül esetében más beavatkozást 

hajtottunk végre. A 76 fülből 30 esetében 1 héttel a halláskárosítást követően más lokális 

kezelést is elvégeztünk.  

Hat kísérleti csoportot hoztunk létre az intratympanálisan adagolt oldat koncentrációja valamint 

az expozíciós idő függvényében. 4 csoportban a halláskárosító kanamycin és furosemid 

kombinációt használtuk. Az 5. csoportnál a középfülbe Ringer-oldatot fecskendeztünk, a 6. 

csoportnál pedig nem használtunk semmilyen oldatot. A különböző kísérleti csoportokat a 4. 

táblázat foglalja össze. 

Minden kísérleti lépést jóváhagyott a tübingeni Állatkísérleti Etikai Bizottság 

(Regierungspräsidium; referencia szám: HN 2/11) 

 

4. táblázat: Kísérleti állatcsoportjaink. 

 

Csoport Oldat 
Kanamycin 

(mg/ml) 

Furosemid 

(mg/ml) 

Expozíciós idő 

(h) 

Kezelt fülek 

száma 
1 halláskárosító 200 50 2 37 

2 halláskárosító 200 50 1.5 4 

3 halláskárosító 200 50 1 21 

4 halláskárosító 100 25 2 4 

5 Ringer -oldat - - 2 2 

6 - - - - 8 
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Műtéti beavatkozás 

A műtéteket, valamint az időszakosan ismételt hallásvizsgálatokat általános anesztéziában 

végeztük. Bevezetésképpen 1 ml/kg mennyiségben intramuszkulárisan egy fentanylt, 

midazolamot és medetomidint tartalmazó kombinációból készült oldatot fecskendeztünk a 

combizomba. A narkotikumot 0,3 ml/kg dózisban 40 percenként ismételtük. Emellett 

folyadékpótlásként óránként 5 ml Ringer-oldatot fecskendeztünk be szubkután. A beavatkozás 

alatt az állatot melegítő párnán helyeztük el a hipotermia elkerülése érdekében. 

A bevezető anesztetikum beadását követően 15 perccel, a koponya tetejéről valamint mindkét 

oldalon retroauricularisan a szőrt leborotváltuk. Retroauricularis bőrmetszést követően az 

izmokat két irányba preparálva jutottunk el a bulla csontos laterális falához, melyet szikepenge 

segítségével nyitottuk meg úgy, hogy széles rálátásunk legyen a csontos csigára. A kerek ablak 

feletti csontos kiemelkedésre egy 0,125 mm vastag aranyelektródát (Goodfellow, London, Nagy-

Britannia) helyeztünk, melynek végére saját kezűleg kis gömböt alakítottunk ki (22. ábra). A 

bullafal széléhez az elektródát szövetragasztóval (Histoacryl, B. Braun, Meslungen, 

Németország) valamint egy kétkomponensű hideg szövetrögzítő polimerizátummal (Paladur, 

Heraeus-Kulzer) rögzítettük.  

 

22. ábra. A. Az állat fektetése, a retroauricularis metszés bejelölése. B. Metszést követően az 

izomzatot lepreparáljuk a bulla csontjáról. C. Bulla megnyitva, direkt rálátunk a csontos csigára 

(csillaggal jelölve). Pontozott vonallal jelöltük a kerek ablakot. D. Aranyelektróda a kerek ablak 

fülkéje mellett. 

Az elektróda segítségével vezettük el a hallásvizsgálatok során a cochleáris potenciálokat. 

A fejtető bőrét kis területen eltávolítottuk, és ide egy téglatest alakú, saját készítésű fémtűket 
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tartalmazó műanyag doboz került rögzítésre Histoacryllal valamint Paladurral. Ennek egyik 

oldalához forrasztottuk hozzá az aranyelektródát, másik végéről történt a válasz potenciálok 

elvezetése (23. ábra).  

Ezt követően az előre elkészített különböző koncentrációjú halláskárosító oldatot egy 1 ml-es 

fecskendő, valamint egy 27G vastagságú hajlított tű segítségével szem ellenőrzése mellett a 

középfülbe jutattunk. Külön figyelmet fordítottunk rá, hogy a fecskendő légtelenítve legyen. 

150-200 µl oldat elegendőnek bizonyult minden alkalommal a bulla teljes feltöltéséhez. Az 

expozíciós idő alatt gyakran ellenőriztük az oldat szintjét, majd az oldatot leszívtuk, 2 

alkalommal a középfület Ringer-oldattal átmostuk, majd ezt is leszívtuk. A bullát Paladurral 

zártuk, a szubkután szöveteket hidrogén-peroxiddal tisztítottuk. 0,2 ml antibiotikus 

(enrofloxacin, Baytril, Bayer, Leverkusen, Németország) és 0,2 ml fájdalomcsillapító oldattal 

(carprofen 1:10 arányban Ringer-oldattal hígítva, Rimadyl, Pfizer, New York, NY, USA) 

átmostuk a sebet, a bőrt intrakután varratokkal egyesítettük (4-0 Vicryl, Ethicon, West 

Sommerville, NJ, USA), majd Histoacryllal ragasztottuk. 10 mg/kg Baytril valamint 4 mg/ml 

Rimadyl dózisban szubkután is befecskendezésre került, melyet a műtétet követően még 2 napig 

ismételtünk. A beavatkozás végén 10 ml Ringer-oldatot, majd antidótumként 1,2 ml/kg dózisban 

naloxon hidroklorid (0,03 mg/kg; Naloxon-Hameln, Hameln Pharma Plus, Hameln, 

Németország), flumazenil (0,1 mg/kg; Flumazenil Kabi, Fresenius Kabi, Bad Homburg, 

Németország) és atipamezol-hidroklorid (1 mg/kg; Atipam, Eurovet Animal Health) 

kombinációját fecskendeztük be szubkután.  

 

 

23. ábra. A. A hallásvizsgálat során, a potenciálok elvezetésére szolgáló műanyag doboz 

elhelyezkedése a kísérleti állat koponyáján. B. A műanyag doboz az elvezetésre szolgáló fém 

tűkkel közelebbről. 

 

Hallásvizsgálatok 

 

Az állatok hallását elektrocochleográfiával határoztuk meg, CAP-(compound action 

potential) hullámok elemzésével hallásküszöböt állapítottunk meg a halláskárosítás előtt, illetve 

1, 3, 9, 14, 22 valamint 26 héttel a műtétet követően. 
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A műtétkor a kerek ablak fülkéjének közelébe rögzített aranyelektródán keresztül történt az 

egyes potenciálok elvezetése. Emellett az állat hátára (föld-elektróda) valamint retroauricularisan 

(negatív-elektróda) 0,25 mm vastagságú ezüstelektródákat (Goodfellow) helyeztünk el. Az 

összes hallásvizsgálatot süketkamrában végeztük. 

  

Vizsgálataink során click (hossz: 100 ms, emelkedés/esés: 1ms) valamint tone-burst stimulusokat 

(hossz: 3 ms, emelkedés/esés: 1 ms) egy saját készítésű software segítségével állítottuk elő 

(Audiolab). Click ingerre a hallásküszöböt 3 dB-es lépésekben határoztuk meg 0 valamint 120 

dB Attenuation között. A tone-burst stimulust 0 és 108 dB SPL intenzitás között 3 dB-es 

lépésekben adtuk 0,5 és 45,2 kHz között 8 mérés/oktáv gyakorisággal.  Az itt kapott válaszokból 

egy saját készítésű algoritmus alapján történt a hallásküszöb meghatározása. Egy tengerimalacra 

jellemző CAP választ mutattunk be a 13. ábrán. Amennyiben az egyre növekvő SPL értékeknél 

kapott CAP-válasz amplitúdóját ábrázoljuk, látható, hogy válasz az alacsony hangnyomásnál 

még nincs, csak a háttérzaj intenzitása látható. Majd hirtelen megemelkedik az amplitúdó (24. 

ábra). Ezt tekintjük az adott frekvencián mért hallásküszöbnek, mely az ábrán 4 kHz-es tone-

brust stimulusnál 36 dB SPL-nél adódott (fekete nyíl). Ugyancsak látható a rendszer non-lineáris 

tulajdonsága, tehát hogy egy bizonyos hangnyomás felett az amplitúdó már nem növekszik.  

 

24. ábra. CAP-amplitúdó változása a stimulus hangnyomásának függvényében. 36 dB SPL-nél 

az amplitúdó hirtelen megnő, ez a küszöbérték. Az ordináta tengely logaritmikus skálában. 

Amennyiben az előző ábrán bemutatott algoritmust az összes mért (0,5- 45,2 kHz, 8 lépés/oktáv) 

frekvenciára alkalmazva megkapjuk az audiogramot. Egy normál halló tengerimalacra típusos 

audiogramot mutat be a 25. ábra. Látható, hogy a tengerimalac és az ember hallástartománya 

között van átfedés, de a tengerimalac az ultrahangokon is jól hall. Legérzékenyebb a 10-20 kHz 

közötti tartományban, itt a hallásküszöb 15-20 dB SPL között van.  
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25. ábra. Normál hallású tengerimalac audiogramja.  

Több fül halláskárosodásának egy ábrán való megjelenítésére az egyes frekvenciákon mért 

küszöbértékek átlagát vettük. Ez az ún. PTA-érték (pure tone average), mellyel egy fül, egy 

mérésére vonatkozóan egy értéket kapunk. A 26. ábra mutatja be ennek az értéknek a 

küszöbértékekhez való viszonyulását, pirossal egy normál hallású fül, kékkel egy teljesen süket 

fül audiogramja látható (26.A).   

 

26. ábra. A. Egy normál hallású (piros), valamint egy süket (kék) tengerimalac fülének 

audiogramja látható. B. A hallásküszöb értékekből számított PTA-érték a két fül esetében. 

Látható a különbség a PTA-értékekben a normál illetve a süket fül esetében. 
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Az egyes, összesen 53 frekvencián mért küszöbértékek átlaga, mint PTA-érték látható a 26.B 

ábrán. Érzékelhető a különbség ezzel az egy értékkel is a két fül hallása között.  

Ugyancsak jól használható a megjelenítésre a PTA-érték abban az esetben is, amikor egy 

fül hallásküszöbének változását kívánjuk bemutatni az idő múlásával. Megjegyezendő, hogy 

nem teljesen süket füleknél előfordulhat, hogy két teljesen különböző audiogram ugyanazt a 

PTA-értéket adja. Ezen eseteinket külön is részletesen tárgyaljuk, és nem csak a PTA-értéket 

mutatjuk be. 

A bemutatott vizsgálatokkal igen pontosan, frekvenciákra lebontva kimutatható az 

alkalmazott intratympanális kanamycin és furosemid kombináció halláskárosító hatása. 

Szövettani feldolgozás 

Az utolsó hallásvizsgálatot követően az állatokat leöltük, és a csigáikat eltávolítottuk 

szövettani feldolgozás céljából, melyhez a 3.1.1. kísérletben kidolgozott protokollt használtuk.  

  Festési eljárások  

A spirális ganglionsejtek valamint a túlélt szőrsejtek számát a csigák tengelyében lévő 5 

illetve 10, egymástól 35 µm távolságra levő metszeteken számoltuk meg. A megjelenítéshez 

ETS festést alkalmaztunk, ahogyan ezt a 3.1.1. kísérletben részleteztük. A legtöbb fül esetében a 

megsüketítés hatására a Corti-szerv olyan morfológiai változásokon ment át, melyeknél 

egyértelmű volt a szőrsejtek hiánya. Kérdéses esetekben immunfluoreszcens eljárással 

bizonyosodtunk meg a szőrsejtek elpusztulásáról. Deplasztifikálást követően a következő 

antitestekkel végeztünk immunhisztokémiai festést: nyúl-anti Myosin7A (Myo7A; Axxora LLC, 

1:400 higításban) a szőrsejtek jelölésére, egér-anti Neurofilament 200 (NF200; Sigma-Aldrich, 

1:400 higításban) a ganglionsejtek perifériás nyúlványainak megjelenítésére. Szekunder 

antitesteknek a következőket alkalmaztuk: szamár-anti egér Alexa 488 (Molecular Probes Inc.-

Life Technologies, higítás 1:400), szamár-nyúl ellenes antitest 546 (Molecular Probes Inc.-Life 

Technologies; higítás 1:400).  

Képrögzítés 

 

Az összes képi dokumentáláshoz a Zeiss Axio Imager 2 (Zeiss) mikroszkópot használtuk 

Apotome.2 (Zeiss) egységgel és a ZEN szoftverrel (Zeiss). 

Szövettani kiértékelés 

A midmodioláris metszeteken a félkanyarulatok azonosítására van Ruijven és 

munkatársai (2004) által publikált nomenklaturát használtuk. A b1 valamint b2 jelenti a bazális 

1. valamint 2. félkanyarulatot. Az m1, m2 a középső 1. valamint 2., míg a1, a2, a3 az apikális 1., 

2., 3. félkanyarulatot jelöli. H-val jelöltük a helicotrema területét. A 27. ábra egy normál halló 

tengerimalac csigájánák midmodioláris metszetét mutatja ETS festést követően. Ebben a 

metszésvonalban 8 félkanyarulat látható.  
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A szőrsejtek túlélését ETS- festett midmodioláris metszeteken vizsgáltuk. Minden fül 

esetében 10, egymástól 35 µm távolságban levő metszetet elemeztünk ki. Kérdéses esetekben 

immunfestéssel bizonyosodtunk meg a szőrsejtek pusztulásáról. A 28. ábra egy normál Corti-

szervet mutat ETS (28.A ábra) valamint immunfestéssel (28.B ábra) az m2 félkanyarulatból.  A 

toluidin-kék festésnél csillaggal jelöltük a 3 külső, nyíllal az 1 belső szőrsejtet. Az 

immunfluoreszcens ábrán pirossal jelöltek a szőrsejtek (Myo7A), zöld (NF200) a spirális 

ganglionsejtek perifériás nyúlványait festette meg. Kékkel (DAPI) a sejtmagok festődtek.   

 

 

27. ábra. Tengerimalac csigájának midmodioláris metszete. Lépték: 500 µm. 

A spirális ganglionsejtek megszámolásához először az adott félkanyarulat Rosenthal-

csatornájának területét a ZEN software segítségével megmértük, majd azokat a sejteket 

számoltuk meg, ahol a sejtmag is egyértelműen látható. Nem tettünk kísérletet az I. valamint II. 

típusú ganglionsejtek elkülönítésére, így az általunk meghatározott szám mindkét sejttípust 

tartalmazza. A sejtszámot osztva a mért területtel kapjuk meg a ganglionsejt sűrűséget, mely 

széles körben használatos az irodalomban, mivel igen jól tükrözi a Rosenthal-csatorna állapotát a 

halláskárosodás után is (Glueckert et al., 2008, Van Ruijven et al., 2004). Egy csiga esetében 5, 

egymástól 35 µm távolságra levő metszetet számoltunk meg és az ezekből adódó ganglionsejt 

sűrűségek átlagát vettük, így egy csiga esetében egy félkanyarulathoz egy érték tartozik. Az 

értéket sejt/mm
2
 egységben adtuk meg, igazodva a nemzetközi irodalomhoz. 
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28. ábra. Normál Corti-szerv a m2 félkanyarulatból. A. ETS festés. Csillaggal jelölve a 3 külső, 

nyíllal a belső szőrsejt. B. Immunhisztokémiai festés. A kép ugyanazon fül szomszédos 

metszetét mutatja. Lépték: 20 µm.  

Mivel az a1 feletti félkanyarulatokhoz általában csak egy Rosenthal-csatorna tartozik, így az a2, 

a3, h félkanyarulatokhoz az értéket egybe vettük, és a+-ként tüntettük fel. A 29. ábra egy normál 

halló fül csigájának Rosenthal-csatornáját mutatja az m2 félkanyarulatból. A csontos határon 

belül helyezkednek el a spirális ganglionsejtek sejttestei. (29.A ábra). 29.B. ábra a manuálisan 

megrajzolt csontos határt, és ennek területét mutatja. Fehér x-szel jelöltük a megszámolt 

sejttesteket. Látható, hogy csak azokat vettük figyelembe, ahol a nucleolus is látható volt.  Jelen 

példánkban 45 sejttestet számoltunk össze, így a ganglionsejt sűrűség:  

sejttestek száma/terület(µm
2
-ben)*10

6
= ganglionsejt sűrűség 

(45/32645,45)* 10
6
=1378,44 sejt/mm² 

 

29. ábra.  A. Az m2 félkanyarulat Rosenthal-csatornája normál halló fülből. B. Ugyanazon met-

szet elemezve. Fehér vonal jelzi a csontos csatorna határát, melynek területe 32645 µm
2
. Fehér 

x-szel jelöltük a megszámolt sejttesteket. Lépték: 20 µm. 
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Statisztika 

Statisztikai elemzésünket az SPSS v22 nevű software segítségével végeztük.  

Eredmények 

Audiológiai eredmények 

Normál hallású állat utánkövetése 

A nem kezelt, normál hallású tengerimalacok fél évig tartó utánkövetése fontos annak 

bemutatására, hogy 6 hónap alatt konstans marad a hallás, más faktor (elektróda krónikus 

jelenléte, öregedésből adódó halláscsökkenés) kísérletünket nem befolyásolja.  A 30. ábra egy, a 

6. csoportban levő fülön mért hallásvizsgálatait foglalja össze a 0. napon (elektróda behelyezése) 

valamint 1, 9 és 26 héttel ezt követően. A 30.A ábra egy normál halló állat audiogramját mutatja. 

A magas frekvenciákon nincs különbség a 4 mérés között. A mély frekvenciák területén (3 kHz-

ig) a kiindulási (0. nap) értékek magasabbak a későbbi, az utánkövetés során mért értékeknél. Ezt 

a műtétnek tudjuk be, ez a vizsgálat nyitott középfülnél történt. Látható, hogy csak átmeneti 

változásról van szó, hisz az 1 héttel későbbi vizsgálatkor már jobb küszöbértékeket mértünk.  

A 30.B és 30.C ábra a CAP-ampitúdók változását mutatja a különböző mérési 

időpontokban. 30.B ábrán 1 kHz-es tone-burst stimulusra adott válaszok láthatóak. Nyomon 

követhető az audiogramon mutatott magasabb küszöbérték a műtét napján végzett mérésnél (1 

kHz-nél az érték 57 dB), valamint az, hogy ebben az időpontban végzett mérésnél a válasz 

amplitúdója is kissé csökkent. A 30.C ábra a 16 kHz-es tone-burst stimulusra adott válaszok 

amplitúdóját mutatja. A műtét napján végzett mérésnél a küszöbértékben nincs különbség, 

azonban az amplitúdó enyhén csökkent (74 µV, míg a későbbi vizsgálatok során minimum 100 

µV). 

Süket állat utánkövetése 

 

A 31. ábra az 1. kísérleti csoportban levő állat bal fülének hallását mutatja be a megfigyelési 

időszak különböző pontjain végzett méréseken keresztül.  

A 31.A ábra az audiogramot mutatja közvetlenül a halláskárosító oldat befecskendezése előtt, 

majd azt követően, illetve 1, 9 és 26 héttel a kezelés után. A kezelés előtti méréskor a középfül 

már nyitva volt, az értékek megfelelnek a 30.A ábrán mutatott 0. napi mérés értékeinek, bár a 

magas frekvenciákon kissé magasabb a küszöb ennél a fülnél. Közvetlenül a kezelést követően 

már látható egy jelentős halláscsökkenés, ez a mélyebb frekvenciákon 40 dB-t, a magasabb 

frekvenciákon 70-80 dB-t is jelent. Az 1, 9, 26 héttel a kezelést követő mérésekkor az 

alkalmazott algoritmus már nem tudott CAP-hullámokat detektálni. Ilyenkor a rendszer által 

generálható legnagyobb hangnyomás értékeit vettük (az ún. kalibrációs görbét) küszöbértéknek 

minden frekvencián. Ezek az értékek nem teljesen ugyanannyinak bizonyultak minden méréskor, 

ebből adódik, hogy a 3 hullám nem teljesen fut együtt. Mindamellett az itt látható értékek már 

olyan magas hangnyomás értékek, melyeknél, ha nem kapunk választ, akkor azt a fület süketnek 

mondhatjuk. Tehát közvetlenül a kezelést követően még tudtunk mérni küszöböt 20 kHz-ig, ettől 
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magasabb frekvenciákon már nem tudtunk CAP-hullámot detektálni. 1 héttel a kezelést követően 

már egyik frekvencián sem tudtunk válaszhullámokat elvezetni. A későbbi mérések során ez nem 

változott. Az utánkövetésből látható, hogy az elért hatás konstans, nincs reverzibilis komponens.  

 

 

30. ábra. A. Normál hallású tengerimalac audiogramja megfigyelésünk különböző időpontjaiban, 

a műtét napján és 1, 9 és 26 héttel ezt követően. B. CAP-amplitúdó 1 kHz-es tone-burst stimulus-

ra a különböző időpontokban. C. CAP-amplitúdó 16 kHz-es tone-burst stimulusra a különböző 

időpontokban 

 

A 31.B ábrán a CAP-hullámok amplitúdójának változása látható 1 kHz-es tone-burst stimulusra 

a különböző hallásvizsgálati időpontokban. Látható, hogy a kezdeti mérésnél az amplitúdó 

maximum 57 µV, a küszöb 40 dB SPL-nél mutatkozott. Közvetlen a kezelés után a küszöb 84 

dB SPL-re tehető, az amplitúdó maximum is jelentősen csökken, 7,7 µV. A többi mérésnél a 

zajtól már nem emelkedik ki szignál a háttérzajból, nincs válasz 108 dB SPL-ig. A 31.C ábrán a 

CAP-hullámok amplitúdójának változása látható 16 kHz-es tone-burst stimulusra a különböző 

hallásvizsgálati időpontokban. A kezdeti küszöb 36 db SPL-nek adódott, a legmagasabb 

amplitúdó 64 µV. Közvetlenül a kezelést követő vizsgálat görbéjéből látható, hogy a küszöb 

emelkedett, 84 dB SPL, míg a maximális amplitúdó jelentősen csökkent, 10,3 µV. A későbbi 

méréseknél a háttérből már nem emelkedik ki szignál, nincs válasz 108 dB SPL-ig.  
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Általánosságban elmondható, hogy azok a fülek, melyeknél 1 hét után nem volt mérhető hallás, 

javulás a későbbiekben már nem jelentkezett, megfigyelésünk során végig süketek maradtak.   

 

 

31. ábra. A. Megsüketült tengerimalac (az 1. csoportból) audiogramja megfigyelésünk 

különböző időpontjaiban, a kezelés előtt és közvetlen utána valamint 1, 9 és 26 héttel a 

beavatkozást követően. B. CAP-amplitúdó 1 kHz-es tone-burst stimulusra a különböző 

időpontokban. C. CAP-amplitúdó 16 kHz-es tone-burst stimulusra a különböző időpontokban. 

Halláskárosult, de nem süket állat utánkövetése 

 

A kísérletünk során néhány fül esetében csak a magas hangok területén jött létre jelentős 

halláscsökkenés. A 32. ábra a 3. kísérleti csoportba tartozó fül hallásvizsgálatait mutatja be, ez a 

fül példa a részleges halláskárosodásra.  

 

A 32.A ábrán ennek a fülnek az audiogramja látható. A kezelés előtti görbe normál hallást mutat. 

A kezelés utáni mérés során a mély frekvenciák területén hasonló karakterisztikát kaptunk, mint 

a 31. ábrán vázolt fül esetében. A küszöb 3 kHz-ig 80 és 100 dB SPL között mutatkozik. E felett 

a küszöb javul, 3 és 12 kHz között 60 és 80 dB SPL közötti értékek voltak detektálhatóak. 12 

kHz felett jelentős romlás látszik, mely 20 kHz-nél már eléri a rendszerrel adható maximális 

hangnyomás értékét. 1 héttel a beavatkozást követően a mély frekvenciák területén, egészen 12 

kHz-ig javult az állat hallása a közvetlenül a kezelést követően mértekhez képest, 12-22 kHz 
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rohamosan romlik, majd 22 kHz-től nem tudtunk CAP-hullámokat detektálni.  A 9, valamint a 

26 héttel a beavatkozást követően készült audiogramon az 1 hetes méréshez képest gyakorlatilag 

nincs változás. A halláscsökkenés konstans maradt ebben az esetben is a megfigyelésünk alatt. A 

32.B ábrán a CAP-hullámok amplitúdójának változása látható 1 kHz-es tone-burst stimulusra a 

különböző hallásvizsgálati időpontokban. A kezelés előtti mérést csak 90 dB SPL-ig végeztük el. 

A kezdeti mérésnél 90 dB SPL-nél az amplitúdó 20,6 µV, melyet a későbbi vizsgálatok egyike 

sem ér el. Közvetlenül a kezelést követően az amplitúdó jelentősen csökken (5,2 µV), majd 

ismételten emelkedik a későbbi mérések alkalmával (11-18 µV). A 32.C ábrán a CAP-hullámok 

amplitúdójának változása látható 16 kHz-es tone-burst stimulusra a különböző hallásvizsgálati 

időpontokban. Itt jelentős különbség látható mind a küszöb, mind az amplitúdó értékben a 

kezelés előtti, és az azt követő vizsgálat között. A küszöb 12 dB SPL-ről 87 dB SPL-re nőtt, az 

amplitúdó 51 µV-ról 8,1 µV-ra csökkent. Ellentétben az 1 kHz-es értékekkel, 16 kHz-nél a 

későbbi vizsgálatok során még tovább csökken az amplitúdó, de 1 hét után gyakorlatilag stabil 

marad. (2,6-2,8 µV) 

 

32. ábra. A. Részlegesen hallássérült tengerimalac audiogramja megfigyelésünk különböző 

időpontjaiban, a kezelés előtt és közvetlen utána valamint 1, 9 és 26 héttel a beavatkozást 

követően. B. CAP-amplitúdó 1 kHz-es tone-burst stimulusra a különböző időpontokban. C. 

CAP-amplitúdó 16 kHz-es tone-burst stimulusra a különböző időpontokban. 
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1 hetes PTA értékek 

A 33. ábra az összes megkezelt fül PTA értékeit foglalja össze. Az ábra tartalmazza azokat a 

füleket is, melyeknél 1 héttel a halláskárosítás után más beavatkozást végeztünk el, így itt 

audiológiai utánkövetés már nem volt lehetséges. 

Az ábrán kék szaggatott vonallal jelöltük a kísérletben részt vett fülek átlag PTA-értékét, melyet 

közvetlenül a kezelés előtt mértünk. Értéke 41,6 dB SPL, ezt tekintjük referenciának. A kék sáv 

ennek az átlag PTA-értéknek a szórását mutatja (9,3 dB SPL). A szürke sávban foglalnak helyet 

azon fülek PTA-értékei, melyeknél nem tudtunk már CAP-hullámot detektálni 1 héttel a kezelést 

követően. Ebben az esetben a kalibrációs görbe értékeinek átlagát vettük PTA-értéknek. Ezeket a 

füleket tekintettük teljesen süket fülnek. 

Az 1. kísérleti csoportba 37 fül került. Ezek közül 35 megsüketült (94,6%), 2 fül esetén esetében 

csak kisfokú károsodást értünk el, PTA értékük 66 illetve 73 dB SPL. A 2 fül egyazon állat fülei 

voltak. A 2. kísérleti csoportban levő 4 fül mindegyike megsüketült (100%). A 3. csoportban 21 

fül került, 17 süketté vált (80,1%), 4 fül esetében maradt vissza hallás, melyek PTA értéke 72, 

73, 96 és 104 dB SPL volt. A 4. csoportban 2 fül süketült meg (50%), 2 fül azonban csak csekély 

mértékben károsodott, PTA értékük: 59 és 64 dB SPL. Az 5. illetve a 6. csoportban levő fülek 

egyike sem süketült meg várakozásunknak megfelelően (0%). 

 

33. ábra. A kísérletben részt vett állatok füleinek PTA-értékei 1 héttel a beavatkozást követően a 

különböző kísérleti csoportokra lebontva.  

Hisztológiai eredmények 

Szőrsejt károsodás 

 

A halláskárosító kezelés jelentős morfológiai változásokat hoz létre a Corti-szervben. A 

szőrsejtek léziója jön létre, majd a többi sejtes elem is degeneráción esik át.  

 

A 34. ábra egy normál hallású valamint egy süket fül csigájának érzékelő hám részletét mutatja a 

b2 félkanyarulatból ETS valamint immunfestéssel. A 34.A ábrán a normál hallású fül Corti-

szerve látható ETS festéssel. A 34.B ábra az előző melletti metszet immunfestéssel, pirossal 
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(Myo7A) a szőrsejtek festődnek, zölddel (NF200) a spirális ganglionsejtek perifériás nyúlványai. 

Kék (DAPI) a sejtmagokat festi.  A 34.C ábra egy süket fül érzékhámját mutatja 26 héttel a 

halláskárosító kezelést követően ETS festéssel. Látható, hogy egynemű, egy sorban elhelyezkedő 

sejtek láthatóak, ez az ún. flat epithelium. A 34.D ábra ugyanerről a fülről történt immunfestést 

mutatja. Myo7A pozitív sejtek nem mutathatóak ki a metszetben, NF200 kötődés sem látható.  

 

 
 

34. ábra. A. Normál hallású fül Corti-szerve a b2 félkanyarulatban ETS festéssel. B. Az előző 

melletti metszet immunfestése. C. Süket fül érzékhámja a b2 félkanyarulatban ETS festéssel. D. 

Ugyanezen fül immunfestéses metszete. Lépték: 20 µm. 

 

A szőrsejt károsodás mértékét a 35. ábra foglalja össze. Itt a csak a teljesen süket fülek 

eredményeit tüntettük fel az egyes kísérleti csoportokat különvéve. A 35.A ábra a külső 

szőrsejtek (OHC) túlélést mutatja az egyes félkanyarulatokban. 100%-nak az egészséges 

állapotot vettük, tehát hogy metszetenként mind a 3 külső szőrsejt detektálható. Nem tettünk 

különbséget az 1., 2. és 3. sorban ülő szőrsejtek között, mivel a megmaradt szőrsejtek Corti-

szerven belüli pozíciója nem volt egyértelműen eldönthető. A jobb megjelenítés miatt az ábrák 

tengelyén csak 50%-ig mutatjuk. Látható, hogy a bazális illetve a középső félkanyarulatokban 

egyáltalán nem tudtunk túlélt külső szőrsejtet találni. A károsodás mértéke a csiga apexe felé 

csökken. Az 1. csoportban az a1 félkanyarulatban 1%, majd az a2-n 4%, a3-n 11% végül  a 

helicotremánál (h) 39%-a a külső szőrsejteknek túlélte a károsodást. A 2. csoportban csak az a1 

félkanyarulatban találtunk külső szőrsejteket, itt 18%-os túlélést észleltünk. A 3. csoportban 

mind a 4 apikálisabban elhelyezkedő félkanyarulatban 10% alatt marat a túlélés (9%, 2%, 8%, 

4%). A 4. csoport süket füleiben nem találtunk túlélt külső szőrsejtet. A 35.B ábra ugyenezen 

füleknél mutatja a belső szőrsejtek (IHC) túlélését. Az 1. csoportban a b2 félkanyarulatban a 

belső szőr-sejtek 1%-a, az a2-ben 3%, a3-ban 1% és a helicotremán 10%-os túlélést detektáltunk. 

A 2. valamint a 4. csoportban nem tudtunk egyik félkanyarulatban sem belső szőrsejt túlélést 

kimutatni. A 3. csoportban a b2 félkanyarulatban 5%, majd az m1-ben 1%, m2-ben 3%, a1-ben 2 
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és az a3-ban 2%-os túlélést mutattunk ki. Mivel ezeknél a füleknél hallást egyáltalán nem 

tudtunk kimutatni, elmondhatjuk, hogy ez a fokú szőrsejt károsodás elegendő volt a teljes 

süketség eléréséhez.   

 

 
 

35. ábra. A külső (A) és a belső (B) szőrsejtek (OHC) túlélése a teljesen süket fülek esetében 

külön ábrázolva az egyes kísérleti csoportokban talált eredményeket a csiga különböző 

félkanyarulatain.  

Spirális ganglionsejt degeneráció 

A szőrsejtek károsodásával megindul a ganglionsejtek másodlagos degenerációja is. A sejtek 

pusztulását a sejtmagok számának csökkenésével jellemezhetjük. A 3. kísérleti csoportban levő 

állatokat különböző időpontokban öltük le, hogy a ganglionsejtek számának időbeni változását 

nyomon kövessük. A 36. ábrán különböző állatok Rosenthal-csatornáját mutatja a b2 

félkanyarulatban. A 36.A ábrán egy normál halló, a 6. csoportba tartozó fül csigájának 

Rosenthal-csatorna átmetszete látható ETS festéssel. A sejtek szorosan egymás mellett 

helyezkednek el, a sejtcsoportokat helyenként sejtnyúlványok választják el egymástól. A csontos 

csatornát gyakorlatilag kitöltik a sejtek. A 36.B, 36.C, 36.D ábrán a 3. kísérleti csoportba tartozó 

fülek Rosenthal-csatornái látszanak a b2 félkanyarulatból 5, 14, 26 héttel a kezelést követően. 

Már 5 héttel a kezelést követően (36.B ábra) is jelentős csökkenés látható a sejtek számában. A 

csatorna közepén, szorosan egymás mellett még láthatóak sejtek, a széle felé már egyre 

kevesebb.  Még alacsonyabb sejtszám látható a 14 (36.C ábra) és 26 (36.D ábra) héttel a kezelés 
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után leölt állatok esetében. Elvétve láthatóak sejtek, közöttük egyre nagyobb üres terület 

mutatkozik, a sejtmagok festődése is csökkent. 

 

 
 

36. ábra. A. Normál hallású fül Rosenthal-csatornája a b2 félkanyarulatban ETS festéssel. B.-D. 

A halláskárosító kezelést követően (3. csoport) leölt állat Rosenthal-csatornája 5 (B), 14 (C), 26 

(D) héttel. Lépték: 20 µm. 

 

A 37. ábrán a különböző időpontban leölt állatok ganglionsejt sűrűségét mutatja a normál 

hallású, 6. csoportba tartozó állatok átlagával összevetve. Külön tüntettük fel az egyes 

félkanyarulatokban mért értékeket. Csillaggal jelöltük az egymással szignifikáns különbséget 

mutató értékeket (független mintás t-próba, p <0,001). Látható, hogy a ganglionsejt sűrűség már 

5 héttel a kezelést követően szignifikánsan alacsonyabb értéket mutat a kontrollcsoporthoz 

viszonyítva minden félkanyarulatnál. Az értékek idővel tovább csökkennek, a 14 hetes értékek 

minden félkanyarulatban szignifikánsan alacsonyabbak az 5 hetes eredményekhez képest. A 14 

valamint a 26 hetes eredményekben már nem kaptunk szignifikáns különbségeket, kivéve az m2 

félkanyarulatban, ahol azonban a 26 hetes eredmények bizonyultak magasabbnak. 

Megjegyezendő még, hogy az a+ területen a normál, ép hallású fülhöz tartozó érték is jelentősen 

elmarad a többi félkanyarulatban mért normál értékektől, valamint hogy arányaiban nézve a 

ganglionsejt sűrűség itt kevésbé változik, még akkor is ha, így is szignifikáns különbséget 

mértünk a normál és az 5 hetes értékek között. 
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37. ábra. Spirális ganglionsejt értékek normál hallású, illetve süket, 5, 14, 26 héttel a 

halláskárosítást követően leölt állatokban külön feltüntetve az egyes félkanyarulatokat. *-gal 

jelöltük a statisztikailag szignifikáns különbségeket. 

 

Az audiológiai és hisztológiai eredmények közötti kapcsolat 

A halláskárosodás és a szövettani eredmények közötti szoros kapcsolatot egy részleges 

halláscsökkenést szenvedett állat egyik fülének eredménye alapján illusztráljuk. Az állatot 14 

hétig figyeltük meg, az 1. kísérleti csoportba tartozott.  

A 38. ábra foglalja össze a hallásvizsgálatok eredményeit, valamint a szőrsejt léziót és a 

ganglionsejt sűrűséget. A 38.A ábra a fülön mért audiogramot mutatja a kezelést megelőzően, 

valamint 14 hét múlva, a kísérlet befejezésekor. A mély frekvenciák területén látható 

küszöbemelkedés 4 kHz-ig maximum 14 dB-t ér el, ezt 3,36 kHz-nél mértük. 4 kHz-től 

meredeken romlik a hallás. 20,7 kHz-től a károsodás eléri azt a mértéket, ahol már nem tudtunk 

CAP-hullámot regisztrálni, innentől a magas frekvenciák felé az audiogram a rendszer 

kalibrációs görbéjének megfelelően fut.  

A 38.B és 38.C ábra ennek a fülnek a szövettani eredményeit mutatja. A 38.B ábrán a szőrsejtek 

túlélése látható, külön a külső, illetve a belső szőrsejtek adatai a félkanyarulatokra lebontva. 

Látható, hogy a b1 félkanyarulatban nincs sem külső sem belső szőrsejt túlélés. A b2 

félkanyarulatnál a külső szőrsejtek 42 %-a detektálható volt a metszeteken, míg a belső 

szőrsejtek túlélését 94%-osnak találtuk. Az m1 félkanyarulattól kezdve már magas túlélési 

arányokat találtunk a külső szőrsejtek vonatkozásában is, 93-100%-ig terjed a túlélés az egyes 

félkanyarulatok vonatkozásában, míg a belső szőrsejteket m1-től kezdve minden metszetben 

megtaláltuk (100%-os túlélés). A 38.C ábra a spirális ganglionsejtek sűrűségét mutatja. A b1 

félkanyarulatban a sűrűség értéke csökkent, a normális hallású átlagértéknek (37. ábra) 41%-a. A 

14 hetes süket állatok ganglionsejt sűrűségének átlagához (37. ábra) képest azonban magasabb az 

érték ezen a félkanyarulaton is (231%), még úgy is, hogy a 14 hetes süket állatok a 3. kísérleti 

csoportból származnak, így fele akkora ideig (1 óra) voltak expozíciónak kitéve. A b2 

félkanyarulaton a sűrűség értéke már jelentős emelkedést mutat, alig marad el a normál hallású 
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állatok átlagértékénél. Ettől apikális irányban mért sűrűség értékek mind megfelelnek a normális 

hallású fülek értékeinek.   

 

38. ábra. A. Egy részleges károsodáson átesett fül audiogramja a kezelés előtt illetve 14 héttel a 

kezelést követően. B. Ennél a fülnél a külső, illetve belső szőrsejtek túlélése az egyes 

félkanyarulatokban. C. Spirális ganglionsejt sűrűség értékek az egyes félkanyarulatokban 

ugyanennél a fülnél. 

Ez alapján látható a hallásértékek és a szövettani értékek közötti szoros kapcsolat. 

Megjegyezendő, hogy a példa alapján 4 kHz-ig enyhe halláscsökkenést látunk, valamint azt, 

hogy az m1 félkanyarulatban már szinte teljes szőrsejt túlélés látható. Így logikusan következik, 

hogy ez a frekvencia felel meg az m1 félkanyarulatnak. Versnel munkájában bemutatott 



 

50 
 

frekvencia térkép az m1 félkanyarulathoz tartozó frekvenciának az 5,1 kHz-et feleteti meg. A 

különbség a csigák metszésére vezethető vissza, mi más síkban metszettük a cochleákat, így 

ezért van eltolódás a frekvenciában.  

Műtéti nehézségek, komplikációk 

Két állat esetében figyeltük meg, hogy a folyadék szintje a középfülben a kezelés alatt 

folyamatosan csökkent. Ezekben az esetekben ismételt feltöltést kellett végezünk, hogy a csiga 

mindvégig folyadék alatt legyen. Ezekben az esetekben is süketséget sikerült elérni. Feltehetőleg 

a narkózis nem megfelelő mélysége volt ennek kiváltó oka. 

Két állat esetében csak az egyik oldalon történt halláskárosítás. Ezeknél az eseteknél az állat 

ébredését követően egyoldali vestibuláris kiesési tüneteket észleltünk a kezelt fül oldalára feküdt 

az állat, ellenoldali irányú horisonto-rotatoros nystagmus volt megfigyelhető. Ezek az állatok 

intenzív műtét után kezelésre szorultak, folyadékpótlást végeztünk náluk rendszeres testsúly 

kontroll mellett. A tünetek 2-3 nap alatt megszűntek, addigra az állat mozgása ismételten 

normálissá vált.  

 



 

51 
 

3.1.3. Megsüketített felnőtt tengerimalac cochleáris implantációja 

 

Bevezetés 

Az alábbi kísérlettel bemutatjuk az általunk elvégzett cochleáris implantáció során gyűjtött 

tapasztalatokat. Célunk volt az implantátum halláskárosítás nélküli behelyezése, ennek 

hosszútávú követése. Emellett elektromos potenciálok elvezetése ép, illetve megsüketített 

csigáról, és ennek lehetőség szerinti követése. Néhány csiga esetében elvégeztük a szövettani 

feldolgozást is, mely azt volt hivatott bemutatni, hogy az implantáció nem károsítja tovább a 

ganglionsejteket. Az itt részletezett kísérlet egy európai uniós projekt részeként került 

finanszírozásra (NanoCI projekt; az Európai Unió 7
th

 Framework Programm-on belül 

finanszírozás, részletek: www. nanoci.org). 

Anyag és módszer 

Kísérleti állatok 

Kísérletünkbe 17 felnőtt tengerimalacot (BFA bunt) vontunk be. Minden esetben a jobb fül 

került implantálásra. 3 állat esetében nem történt a fülön más beavatkozás. 1 állat esetében más, 

itt nem tárgyalt beavatkozást végeztünk el 1 héttel az implantációt követően, 3 állat esetében 

pedig a 3.1.2. kísérletben részletezett halláskárosítást végeztük el 1 héttel az implantáció után (1. 

csoport, kanamycin 200 mg/ml, furosemid 50 mg/ml, 2 órán át). 10 fül esetében először 

halláskárosítás történt (1. csoport), majd 1 hét múlva implantáltuk az állatot.  

Műtéti technika 

Az anesztézia, műtéti előkészítés, feltárás, valamint a halláskárosítás metódusa, a műtét 

befejezése és a posztoperatív ellátás megegyezik a 3.1.2. kísérletben tárgyaltakkal.  

A cochleáris implantációt cochleostoma kialakításával végeztük. A 22. ábrán bemutattuk a 

tengerimalac cochleájának elhelyezkedését. A kerek ablak pozíciója miatt igen nagy meghajlítást 

igényelne az implantátum, ha a kerek ablakon át történne a beavatkozás. A kutatócsoportunk ez 

irányú tapasztalatlansága miatt döntöttünk a cochleostomán történő, egyszerűbb behelyezés 

mellett. A stomát egy éles kézi fúróeszközzel készítettük el, melyet minden beavatkozás előtt 

kifentünk. Az állat fejét kissé az ellenoldal felé fordítva jó rálátásunk adódott a csiga bazális 

kanyarulatára. A cochleostomát elkészítve az implantátumot 4 mm mélyen helyeztük be a 

csigába, mely egy fél fordulatnak felel meg. A legtöbb esetben az 39. ábrán használt 

implantátum került behelyezésre, melyet a MedEl cég biztosított számunkra. Az implantátumon 

4 elvezetést helyeztek el (kinagyított rész). Három jelzés látható rajta, melyek közül a 

középsőnél az implantátum kiszélesedik. Ez a cochleostoma mélységét jelzi, a kiszélesedés pedig 

biztosítja a perilympha elfolyásának megakadályozását (humán felhasználásban ez hasonló az 

ún. „cork” típusú implantátumokhoz). A csillaggal jelölt részt rögzítettük az állat koponyájának 

tetején, ehhez forrasztottuk hozzá a kerek ablak fölé helyezett elvezető aranyelektródát, illetve 

erről történt a hallásvizsgálatok során a potenciálok elvezetése. Az első 4 esetnél ennél 

kezdetlegesebb implantátum állt rendelkezésünkre, melyet a tapasztalataink alapján fejlesztett 



 

52 
 

tovább a cég. A 40. ábrán a cochleostomán való behelyezést követő állapot látható. Az 

implantátumot ezt követően Hystoacryllal (B. Braun) valamint Paladurral (Heraeus-Kulzer) 

rögzítettük egyrészt a bullafalhoz, valamint egészen a koponyatetőig a csonthoz, melyet előzőleg 

szabaddá preparáltunk.  

 

39. ábra. A MedEl cég által gyártott tengerimalacra méretezett cochleáris implantátum. A felső 

ábrán pirossal bekeretezett terület alul, kinagyítva mutatja a cochleába bekerülő elektródát a 4 

elvezetéssel. 

 

 

40. ábra. Implantátum a cochleostomában jobb fülön. A fejhelyzet a 22. ábrán bemutatottnak 

megfelelő. 

Hallásvizsgálat 

Az akusztikus ingerléshez használt stimulus, az elvezetés módja, feldolgozása és kiértékelése 

megfelel a 3.1.2. kísérletben részletezettnek. Emellett elektromos ingerlést és arra adott válaszok 

regisztrálását is megkíséreltük eCAP formájában. Hosszas próbálkozás után sikerült 

viszonylagos artefaktmentes választ elvezetni. Ez egyrészt a kísérlet kezdetén a műtét tanulási 

fázisának volt betudható, másrészt az irodalomban is ismeretes problémának, mely szerint 
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különböző filterezési technikával lehet csak az elektromos választ a stimulus okozta műterméktől 

elkülöníteni (Westen et al., 2009). A 41. ábra a stimulusnak használt bifázisos négyszög click 

képét mutatja. Stimulálásra a két apikális, míg regisztrálásra a legbazálisabb elvezetést 

használtuk. Méréseink során a stimulus erősségének (ampitudó) változatása mellett 

megkíséreltük a két fázis közti szünetet (IPG, inter phase gap) és a fázisok hosszát (PD, phase 

duration) is módosítani, mely a válasz erősségét hivatott befolyásolni (Ramekers et al., 2014).  

 

41. ábra. Bifázisos négyszög click stimulus képe. 

A 42. ábra egy típusos eCAP választ mutat. A regisztrátum elején jelentkező műterméket nem 

ábrázoltuk. Az első negatív N1 görbét egy pozitív P2 hullám kíséri. Amplitúdónak a P2-N1 

potenciál különbséget vesszük. Nagy áramerősségű stimulus esetén a N1 hullám eltűnik a 

stimulus okozta műtermékben. 

 

42. ábra. Típusos eCAP válasz.  

A szövettani feldolgozás és kiértékelés valamint a képrögzítés módja és a statisztikai módszer 

megegyezik a 3.1.2. kísérletben részletezettekkel. 
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Eredmények 

Audiológiai eredmények 

Akusztikus stimulusra adott válaszok 

A 43. ábrán 7 fül audiogramjának átlagát mutatjuk be. A füleken csak implantáció történt 

(halláskárosítás nem). A 2 görbe a cochleostoma elvégzése előtt illetve közvetlen az implantációt 

követő állapotot mutatja, a jobb vizualizáció miatt szórás értékek nélkül. Látható, hogy a két 

görbe 4 kHz-ig gyakorlatilag együtt fut. Innentől kezdve a magasabb frekvenciák felé a 

beavatkozás utáni hallásküszöb átlagérték magasabb, a legnagyobb különbséget a 

középfrekvenciákon 7,33 kHz-nél mértünk itt ez 14,5 dB-nek adódott. A legmagasabb 

frekvenciákon jelentős különbséget 25,1 illetve 30,4 dB-t mértünk 38 illetve 41,5 kHz-en. 

Szignifikanciát a mért értékek között ez utóbbi 2 esetben sem tudtunk találni (p=0,038; p=0,013).    

 

 

43. ábra. Hét fül audiogramjának átlaga a cochleostoma elvégzése előtt illetve közvetlen az 

implantációt követően. 

Két fül esetében 26 hétig rendszeresen ismételtük a hallásvizsgálatokat az implantáció 

esetleges hosszútávú halláscsökkenést okozó hatásának felmérése céljából. Ennek a két fülnek az 

audiogramját mutatja a 44. ábra összehasonlítva a cochleostoma előtti, majd a beavatkozást 

követően 1, 9 illetve 26 héttel elvégzett vizsgálatokat. A 44.A ábrán bemutatott példánál a 

cochleostoma előtti, illetve az 1 héttel később készített hallásvizsgálat között a legnagyobb 

különbséget a 2,9-10 kHz-es tartományban mértünk (8,7 kHz-nél a maximum, 32 dB). Ez a 

károsodás a későbbiekben konszolidálódik, és a 9, illetve a 26 hét elteltével mért küszöbön már 

egy keskenyebb sávban (5-10 kHz) látható, értékében a maximumot jelentő 8,7 kHz-nél 26 dB-ig 

csökkent 26 hét elteltével. A mély frekvenciák területén látható, hogy a hallás a 26 hetes 

vizsgálatnál jobb a kezdeti állapothoz képest, mely feltehetőleg a műtét idején nyitott középfüllel 

elvégzett mérés eredménye. A 44.B ábrán bemutatott példánál jelentős romlás látható a magas 

frekvenciák területén. 1 héttel a beavatkozást követően a legnagyobb különbség 8 kHz-nél 

adódik, itt 51 dB-es csökkenés látható, de a magasabb frekvenciák felé visszatér a különbség 20 
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dB-en belülre, de 9, illetve 26 hét után tovább romlik az állat hallása, 26 hét elteltével eléri a 99 

(11,3 kHz), illetve 103 dB SPL (34,8 kHz) küszöböt is, 78 dB-es küszöbcsökkenést okozva. 

 

44. ábra. Két implantált fül audiogramja látható a cochleostoma elvégzése előtt illetve 1, 9 és 26 

héttel a műtétet követően. 

A megsüketített állatok mindvégig süketek maradtak, akusztikus küszöbük nem javult, amely 

megfelel a 3.1.2. kísérletben talált eredményeinknek.  

Elektromos stimulusra adott válaszok 

A 45. ábra mutatja a stimulus egyes tulajdonságainak megváltoztatásának hatását a válasz 

küszöbére, illetve amplitúdójára. A 24. ábrához hasonló görbéhez jutunk, ha az egyes mérések 

során regisztrált hullám amplitúdóját ábrázoljuk a stimulus áramerősségének függvényében. 

Példánkban egy megsüketített állat értékei láthatóak. Egy héttel a károsítást követően történt az 

implantátum behelyezése. A mérések közvetlen a behelyezést követő potenciálokat mutatják. A 

45.A ábrán fázis idejét változtattuk meg (41. ábra, PD 20-50 µs között, 10 µs lépésekkel) úgy, 

hogy az IPG-t 0-nak adtuk meg. Látható, hogy a küszöb csökken a fázis hosszának 

növekedésével, de az amplitúdó maximuma nem függ a PD-től, kisebb PD esetén is eléri azt, 

csak nagyobb áramerősségnél. A 43.B ábrán a click inger IPG-t (0-30 µs között, 10 µs 

lépésekkel) változtattuk meg azonos, 20 µs PD mellett. A hosszabb IPG alacsonyabb küszöbhöz 

vezetett itt is, de az amplitúdó maximuma itt sem változott.  
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45. ábra. Egy halláskárosított fül implantációja után elvezetett eCAP hullám amplitúdójának 

változása az áramerősség függvényében. A. A stimulus fázis hosszát (PD) változtattuk. B. A két 

fázis közti szünetet (IPG) változtattuk. 

Az implantátumon keresztül elvezetett potenciálokat az idő függvényében is megkíséreltük 

utánkövetni. Sajnálatos módon több állat esetében az artefakt 3-9 héttel az implantációt követően 

már olyan nagy volt, hogy nem lehetett elvezetni értékelhető szignált. Három állat esetén sikerült 

9 héttel és 1 állat esetén 14 héttel a beavatkozást követően is artefaktmentes választ mérni. Ezen 

fülekről elvezetett potenciálok időbeli változását mutatja be a 46. ábra (A, B és C egy-egy fül 

értékeit mutatja). A stimulusként bifázisos click-et használtunk PD: 20 µs, IPG: 0 µs volt. 

Mindhárom fül esetében az implantáció napján tudtuk a legnagyobb amplitúdójú válaszokat 

regisztrálni. A 46.A ábrán látható fül esetében idővel az amplitúdó maximuma csökken, míg a 

küszöb folyamatosan növekszik, kivéve a 9 hét után mért értékeket, mert itt az amplitúdó nem 

csökken a 3 hetes értékhez képest. A 46.B ábrán levő fül esetén az 1 illetve 3 hetes érték szinte 

megegyezik az eredetivel, és csak 9 hét után tapasztalható az amplitúdó csökkenése, bár a műtét 

napján regisztrált értékek ennél a fülnél jelentősen elmaradnak a másik kettő fül esetében 

mérteknél. Az implantáció napján a 46.C ábrán vázolt fül esetében láttuk a 3 állat közül a 

legmagasabb amplitúdójú választ, itt azonban jelentős csökkenés tapasztalható 1 hét alatt. Ez a 

csökkent érték szinte konstans marad az utolsó mérésig, bár a 3 hetes eredmények alacsonyabbak 

a későbbihez képest is. 
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46. ábra. Az eCAP-amplitúdók változása az idő függvényében 3 fül esetében.  

Szövettani eredmények 

A 10 fül közül, melyek 1 héttel a károsítást követően kerültek implantálásra, 6 esetében az 

ellenoldali fület is károsítottuk. Így ezeknél a szövettani kiértékelés kapcsán lehetőségünk nyílt a 

két oldal különbségét elemezni, ezáltal felmérni, hogy okoz-e az implantáció olyan hatást a belső 

fülben, mely hosszú távon a SGN túlélést befolyásolja. Mind a 6 állatot 14 héttel az implantációt 

követően öltük le.  

A 47. ábra egy tengerimalac csiga bazális kanyarulatát mutatja be. A *-gal jelölt képlet a scala 

tympaniban elhelyezkedő implantátum. E felett nyíllal jelöltük azt a hegszövetet, amelyet 

minden esetben megfigyeltünk az implantátum körül. A Corti-szerv helyén csak a flat epithelium 

látható. A csontos csigán helyenként látható kisebb törés, mely az implantátummal együttes 

metszésből adódó nehézségekből származik. 

A 48. ábra a szőrsejt túlélést mutatja a csak halláskárosított illetve halláskárosított és implantált 

csigák esetében. A 48.A ábra a külső szőrsejtek túlélését mutatja az egyes félkanyarulatokban. 

Látható a teljes OHC hiány a 3. apikális félkanyarulatig. Az implantált csoportban itt 2, míg a 

csak megsüketített csoportban 6 %-os túlélést detektáltunk. A helicotremánál az implantált 

csoportba tartozó cochleákban nem találtunk túlélt OHC-t, míg a csak megsüketített csoportban 

13% túlélést találtunk. A 48.B ábra az IHC-k túlélését mutatja. A CI-csoportban 3 

félkanyarulatban találtunk túlélt belső szőrsejtet (a1: 2%, m2, a2: 4%), míg az ellenoldalnál (csak 

megsüketített fül) apikálisabban találtunk először túlélt IHC-t (a2: 4%), és a helicotrema felé 

(a3:2%, h:17%) további túlélt sejtek voltak láthatóak. 
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47. ábra. Halláskárosított tengerimalac bazális kanyarulatának átmetszeti képe implantátummal a 

scala tympaniban. Az implantátum és a lamina spiralis ossea között hegszövet látható (fekete 

nyíl). 

 

48.ábra. Szőrsejt túlélés a különböző cochleáris félkanyarulatokban halláskárosodáson, illetve 

halláskárosodáson és implantáción átesett füleknél 14 héttel az implantációt követően. Az A. az 

OHC-k, B. az IHC-k túlélést mutatja. 
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A 49. ábra a csigák SGN sűrűségét mutatja. A két csoportban hasonló értékeket mértünk, 

szignifikáns különbséget egyik félkanyarulatban sem tudtunk kimutatni. Az a+ területen a 

többihez képest alacsonyabb értékek voltak mérhetőek, de ezt már a normális, nem 

halláskárosított cochleáknál is ki tudtuk mutatni (37. ábra) 

 

 

49.ábra. A ganglionsejt sűrűség a különböző cochleáris félkanyarulatokban halláskárosodáson, 

illetve halláskárosodáson és implantáción átesett füleknél 14 héttel az implantációt követően. 
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3.2. Humán beteganyagon végzett felmérések 

3.2.1. Cochleáris implantáció belső fül malformációval született betegeknél 

Bevezetés 

A kongenitális, idegi halláskárosodás hátterében jelentős részben a szőrsejtek 

funkcionális zavara áll, ami a hártyás labyrinthus megbetegedésének fogható fel. Több mint 

20%-ban azonban a belső fül csontos labyrinthusát érintő fejlődési rendellenesség is kimutatható 

képalkotó vizsgálatok segítségével. A háttérben mind környezeti, mind genetikai ok is állhat 

izoláltan, vagy akár együttesen is. Ezen felmérésünk csontos belső fül malformációval 

rendelkező betegeink cochleáris implantátummal történő rehabilitálását mutatja be, kiemelve a 

preoperatív diagnosztika jelentőségét. A nemzetközi irodalom nagy betegszámú tanulmányokat 

közöl cochlea malformált betegeken végzett cochleáris implantációjával kapcsolatban. 

Sennaroglu és munkacsoportja 138 malformált csigánál végzett implantációt 1997 és 2014 

között, míg Papsin közleményében 103 eset szerepel. (Sennaroglu et al., 2014; Papsin, 2005) 

Hazánkban más intézetben nem történt eddig ilyen beteganyagról szóló eredmények publikálása.  

 

Anyag és módszer 

Beteganyag 

Klinikánkon 2009 és 2012 között 6 belső fül fejlődési rendellenességben szenvedő 

betegnél történt összesen 7 cochleáris implantáció (5 ffi, 1 nő). Öt beteg esetében a perinatális 

időszak eseménytelenül telt, családi anamnézisük is negatív volt, más fejlődési rendellenesség 

sem igazolódott. Egy páciensünk multiplex fejlődési rendellenességgel született (cochleáris 

hypoplasia mellett trachea stenosis, nyitott Botallo vezeték, bal szem atrophia). Ennek hátterében 

az édesanyánál a terhessége elején zajlott herpes simplex fertőzést feltételeztek. Egy betegünknél 

más intézetben korábban már történt kísérlet cochleáris implantációra, a műtét szövődményeként 

perifériás facialis paresis alakult ki, mely kontraktúrával gyógyult (House-Brackmann Grade 

III.). 

 

Preoperatívan minden betegnél történt BERA vizsgálat, mely az operálandó fülön hallást 

nem tudott kimutatni. Három betegnél az ellenoldalon mutatkozott válasz, 2 alkalommal 70 dB, 

1 alkalommal 50 dB volt a becsülhető objektív hallásküszöb a 2-4 kHz-es frekvencián. Ennél a 3 

betegnél a hallókészülékkel történt rehabilitáció nem bizonyult elegendőnek a megfelelő 

beszédfejlődéshez.  

Minden esetben történt nagy felbontású sziklacsont CT valamint belső fül MR vizsgálat. 

Betegeinknél a preoperatív képalkotó vizsgálatokkal a következő malformációkat találtuk: 3 

betegnél common cavity, 2 betegnél cochleáris hypoplasia, 2 betegnél I. típusú inkomplett 

partíció igazolódott. Egy beteg esetében a jobb oldalon cochleáris hypoplasia, a műteni kívánt, 

bal oldali fülön pedig I. típusú inkomplett partíció igazolódott. Az 50. ábra egy common cavity-

vel (50.A, 50.E), egy I. típusú inkomplett partícióval (50.B, 50.F) valamint egy cochleáris 

hypoplasiával (50.C, 50.G) rendelkező betegünk axiális CT valamint T2 súlyozott MR felvételét 

mutatja egy normális morfológiájú cochleával (50.D, 50.H) együtt. A common cavity-nél egy 
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nagy cystosus üreg látható, mely transmastoidealisan jól elérhető. Az inkomplett partíció 

valamint a cochleáris hypoplasiánál látható (CT képen fehér nyíllal jelölve) a széles kapcsolat a 

belső hallójárat és a csiga között, mely könnyen vezet a belső fül megnyitásakor nagy 

mennyiségű liquor csorgáshoz, az ún. gusher kialakulásához. A hypoplasiás cochleánál látható a 

méretbeli elmaradás a normális csigával szemben.  

 

 
 

50. ábra. Különböző cochleáris malformációk magas felbontású axiális CT valamint T2 súlyozott 

MR felvétele egy normális fejlődésű cochleával összehasonlítva: A, E: common cavity, B, F: 

I.típusú inkomplett partíció, C, G: I. típusú cochleáris hypoplasia, D, H: normális cochlea. A B 

valamint C ábrán fehér nyíl jelzi a cochlea és a belső hallójárat normális-nál szélesebb 

kapcsolatát. Lépték: 1 cm. 

 

A 51. ábra 3D rekonstruált T2 súlyozott MR felvételt mutat mindkét oldalon normálisan fejlődő 

csigával rendelkező betegünknél (51.A) valamint annak a betegnek a felvételét, ahol a jobb 

oldalon cochleáris hypoplasia, míg a bal oldalon I. típusú inkomplett partíció igazolódott (51.B). 

A jobb oldalon (J) látható, hogy a bazális kanyarulat megtartott, valamint a félkörös ívjáratok 

elkülönülése is felismerhető, míg a bal oldalon (B) két cystosus képlet látható egyéb differen-

ciálódás nélkül.   

 

Műtéti technika 

 

A betegek életkorának átlaga a műtétkor: 10,2 év volt (2,8-19 év). Az egyoldali eseteknél 

baloldalon történt a beavatkozás, egy betegnél (mindkét oldalon cochleáris hypoplasia 

igazolódott) bilaterális implantáció történt, 5 évvel a jobb oldali műtétet követően került sor a bal 

oldali implantációra. A beavatkozások intratrachealis narkózisban zajlottak. Idegmonitor nem 

állt rendelkezésünkre. A műtéteket Prof. Dr. Gerlinger Imre, Prof. Dr. Pytel József, valamint 

Prof. Dr. Joachim Müller vendég professzor végezték.  
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51. ábra. Normális valamint malformált belső fül T2 súlyozott axiális 3D rekonstruált MR 

felvétele. A: Normális cochleáris morfológia. B: Jobb oldalon cochleáris hypoplasia (J-vel 

jelölve), bal oldalon I. típusú inkomplett partíció képe (B-vel jelölve). Lépték: 1 cm. 

 

Valamennyi beavatkozás transmastoidealis behatolásból történt. A belső fül megnyitására 

különféle lehetőségek adódnak, melyet a malformáció fajtája is meghatározhat. Common cavity 

esetében szóba jön a transmastoidealis labyrinthotomia, mely során a normál belső fülben a 

laterális ívjáratnak megfelelő helyen történik a cystosus üreg megnyitása, és ezen keresztül kerül 

behelyezésre az implantátum (McElveen et al., 1997). Emellett a cochlea elérhető csak 

tympanotomia posterior útján vagy egyes esetekben tympanotomia anteriorral kombinálva. Ezt 

követően történik a csiga megnyitása vagy a kerek ablakon át vagy cochleostomán keresztül . A 

mi beteganyagunkban 2 common cavity-vel rendelkező betegünk kapcsán történt labyrin-

thotomia elvégzése (28,5%), míg a harmadik common cavity-s betegnél (3. számú beteg) 

tympanotomia posterior történt, majd innen a cochleostoma kialakítása. Három alkalommal (2 

cochleáris hypoplasiás és egy inkomplett partíciós fül esetében) a tympanotomia posteriort 

tympanotomia anteriorral kellett kombinálni (3/7, 43%) Ezek közül 2 esetben a nervus facialis 

rendellenes, anteromedialis pozíciója miatt, egy alkalommal pedig a sekély promontórium miatt 

nem sikerült a cochleostomát a hátsó behatolásból elkészíteni. Egy, I. típusú inkomplett 

partícióval rendelkező betegnél (6. számú beteg) tympanotomia posterior után történt a 

cochleostoma kialakítása. Összességében 5 alkalommal történt cochleostomán (5/7, 71%) 

keresztül az elektróda behelyezés.  

 

4 műtétnél (4/7, 57%) normális hosszúságú, három alkalommal rövid (43%) implantátum került 

behelyezésre. Két esetben (2/7, 28,5%), két I. típusú inkomplett partícióval rendelkező 

betegünknél intraoperatív gusher lépett fel, ebből egy betegnél erős liquorfolyást tapasztaltunk. 

Az elektróda behelyezését követően a cochleostomát Tachosillal (Baxter Healthcare 

Corporation, Deerfield, USA) valamint temporalis izom- és fasciadarabokkal vettük körbe. Ezt 

követően sem intra- sem posztoperatívan nem tapasztaltunk liquorszivárgást, liquordrenázs 

behelyezésére nem kényszerültünk. Újonnan fellépő facialis gyengeséget, meningitist 

betegeinknél a műtét után nem tapasztaltunk. Betegeink adatait, a választott implantátumot, 

szövődményt valamint a hordási időt az 5. táblázatban tüntettük fel. 

A műtétet követő napon Stenvers röntgenfelvétel készítésével ellenőriztük az elektróda helyzetét. 

Betegeinket postoperatív intravénás majd perorális, széles spektrumú antibiotikus terápiát 
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alkalmaztunk (amoxicillin+klavulánsav) 1 hétig. Az átlagos hospitalizációs idő 7,5 nap volt (4-

10).  

 

Audiológiai mérések 

 

A készülékek a műtéteket követően 4-8 héttel kerültek bekapcsolásra. Betegeink 

rendszeresen megjelentek kontroll audiometriai vizsgálatokon, melyek során az implantátum 

finom beállításán túl szabad hangtérben tisztahang küszöb meghatározás is történt. Méréseinket a 

Danplex DA65 típusú audiométerrel (GN Otometrics, Taastrup, Dánia) végeztük, a vizsgálat 

során a hangszóró 1 méter távolságban volt a vizsgált személytől.  

 

 

Beteg Nem 

Életkor a 

műtétkor 

(év) 

Malformáció 
Op. 

oldal 
Implant Elektróda 

Beszéd-

processor 

Kompli-

káció 

Hordási 

idő 

(hónap) 

1. nő 2,8 
Common 

cavity 
Bal 

Pulsar 

(MedEl) 
Standard OPUS 1 - 59 

2. nő 5,1 
Common 

cavity 
Bal 

Sonata 

(MedEl) 
Standard OPUS 2 - 52 

3. ffi 14,7 
Common 

cavity 
Bal 

Sonata 

(MedEl) 
Flex 24 OPUS 2 - 6 

4. nő 3,5 
Inkomplett 

partíció I. 
Bal 

Pulsar 

(MedEl) 
Standard OPUS 1 erős gusher 48 

5. nő 
10,5 

15,9 

Cochl. 

hypoplasia 

Cochl. 

hypoplasia 

Jobb 

 

Bal 

Combi 

(MedEl) 

Concerto 

(MedEl) 

Standard 

Flex 24 

OPUS 2 

OPUS 2 

- 

- 

84 

20 

6. nő 19 
Inkomplett 

partíció I. 
Bal 

Nucleus 5 

(Cochlear) 
CI24RE CA FREEDOM 

kisfokú 

gusher 
52 

 

5. táblázat.  A klinikánkon implantált belsőfül malformációval született betegek adatai. 

Eredmények 

  Audiológiai eredmények 

Betegeinknél az átlagos követési idő a műtétet követően 45,8 hónap volt (6-84 hónap). A 

52.ábra mutatja az egyes füleken mért hallásküszöb értékeket szabad hangteres mérés során. 

52.A ábra mutatja a jelzett értékeket egyesével, 52.B ábra a mérések átlagát mutatja azok 

szórásával. 

A legjobban teljesítő betegünk a 4. számú beteg volt, akinek I. típusú inkomplett partíció 

deformitása volt.  A beteg beszédfrekvenciákon mért átlag (500, 1000, 2000, 3000 Hz 21,25 dB-

nek adódott 4 évvel a beavatkozást követően. A beteg 3,5 éves korában esett át az implantáción. 

A másik, I. típusú inkomplett partícióval rendelkező betegünknél mértük a legrosszabb 

átlagértéket, 47,5 dB-t. Ezt a beteget 19 évesen operáltuk.  
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A három common cavity deformitással rendelkező betegünk közül a 3. számú beteg (14,7 

évesen implantált) átlag küszöbértéke rosszabbnak adódott, mint a másik két betegnek (1., 2. 

számú beteg), akik lényegesen korábban hozzájutottak az implantátumhoz (2,8 ill. 5,1 évesen). 

Az 5. számú beteg bilaterális implantáción esett át cochleáris hypoplasia malformáció 

miatt. A tisztahang küszöbvizsgálat 2 kHz-ig szimmetrikus görbét mutat, míg 4 illetve 8 kHz 

esetén a később operált oldalon rosszabb küszöbérték volt kimutatható. A beszédfrekvencián 

mért értékek átlaga e két fül esetén hasonlónak mutatkozott, 36,25 dB a jobb, 40 dB a bal fülön. 

Látható az is, hogy az átlag görbe (.B ábra) enyhén lejtő karakterisztikát mutat, mely a 

beszédfrekvenciák területén azonban konstans (29,2-38 dB). Legrosszabb értékeket 8 kHz-en 

mértünk, itt az átlag szabad hangteres tisztahang küszöb 54,3 dB-nek adódott.  

  

 

52. ábra. Betegeink legutóbbi szabad hangtérben mért tisztahang küszöb audiometriai vizsgálata. 

A: Egyes füleken mért értékek. B: Az egyes mérések átlaga a szórással együtt. 
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3.2.2. Első tapasztalataink a Bonebridge transzkután csontvezetéses implantátummal 

 

Bevezetés 

Felmérésünk során a Bonebridge nevű transzkután csontvezetéses implantátummal 

kapcsolatos első hazai tapasztalatokról számoltunk be. Ez az implantátum ideális megoldás 

vezetéses vagy kevert típusú halláscsökkenés esetében, amikor a hallókészülék megfelelőbb 

illesztése nem lehetséges (fejlődési rendellenességek) vagy a nagyobb fokú vezetéses 

komponens miatt eredményessége nem megfelelő. Ugyancsak kiemelendő egy másik indikációs 

kör, az egyoldali siketség is, mely betegek esetében az irányhallás javulását várjuk a műtéttől.  

Beteganyag 

Két betegünk (egy 39 éves nő és egy 54 éves férfi) egyoldali siketségben szenvedett, kettő (egy 

19 éves és egy 40 éves nő) pedig többször esett át fülműtéten mindkét oldalon, számottevő 

hallásjavulás nélkül jó átlagos csontvezetés mellett. Az első műtétre 2013 márciusában, az 

utolsóra 2014 szeptemberében került sor. A vizsgálatba való bekerülés tekintetében a minimális 

életkor 18 év volt, melyet a cég akkori ajánlása alapján határoztunk meg. Audiológiai kritérium a 

vezetéses-, és kevert jellegű kétoldali halláscsökkenésben szenvedő betegeknél, hogy az operált 

fül csontvezetéses átlaga a 0,5 és 4 kHz frekvenciák átlagában jobb legyen, mint 45 dB (53.A 

ábra). Az egyoldali siket fülek esetében az ép fül csontvezetéses értékeinek átlaga a 0,5-4 kHz 

frekvenciák átlagában jobb legyen, mint 20 dB (53.B ábra). 

A beválasztás további kritériuma volt még a magyar anyanyelv, az évek óta stabil belső fül 

funkció (egyoldali siketeknél ez az ép oldalra vonatkozó kritérium), valamint, hogy előzetesen 

más csontvezetéses implantátumot a beteg nem használt (pl. BAHA). A vizsgálatból való kizárás 

kritériumai a következők voltak: krónikus illetve kezelhetetlen egyensúly zavarok, gyorsan 

progrediáló hallásromlás, krónikus fejfájás, bizonyított retrocochleáris vagy centrális jellegű 

halláscsökkenés. Ugyancsak kizáró oknak tekintettük a fejbőr olyan betegségeit, melyek 

lehetetlenné teszi az audioprocesszor viselését, a koponya CT-n észlelt, a Bonebridge 

elhelyezését lehetetlenné tevő anatómiai elváltozásokat, valamint az intratrachealis narkózisra 

való alkalmatlanság tényét. Valamennyi betegünk előzetesen részletes tájékoztatást követően 

aláírta a műtéti beleegyező nyilatkozatot.  

Preoperatív képalkotó diagnosztika 

A preoperatív CT jelentősége e műtét előtt is kiemelt jelentőségű. Elsősorban az egyoldali 

siketek esetében fontos, amikor a BC-FMT a mastoid sejtrendszerben kerül elhelyezésre (54. 

ábra), ezt a megoldást presigmoid elhelyezésnek is nevezzük (54.A ábra). Ilyenkor gondosan 

mérlegelni kell a sinus sigmoideus valamint a középső- és hátsó skála dura elhelyezkedését. 

Korábban többször operált fülek esetében (radikális fülműtét, nyitott technikájú fülműtét) a BC-

FMT elhelyezésére a sinus sigmoideus mögött, ún. retrosigmoidealisan van lehetőség (54.B 

ábra).   
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53. ábra: A Bonebridge indikációja vezetéses-, vagy kevert halláscsökkenés (A); illetve egyoldali 

siketség (B) eseteiben. A csontvezetéses értékek (0,5 – 4 kHz) átlaga a színes területekre kell, 

hogy essen. Egyoldali siketség esetén a kritérium az ellenoldali fülre vonatkozik. 

Az implantátum beállítása 

Mivel osseointegrációs folyamatról a Bonebridge esetében nincs szó, a beállításokat a 

sebgyógyulást követően, átlagosan 3 hét után végeztük el. Az AP programozásához a Connexx 

6.4.3. és a Symfit 6.3 szoftvereket használtuk. A szoftverek számára a legfontosabb betáplálandó 

adatok a csontvezetéses értékek voltak. A számítógép és az eszköz összeköttetését biztosító 

kábel HI-Pro Box típusú volt (GN Otometrics A/S, Taastrup, Dánia). A beállítás időtartama 

átlagosan 30-35 perc volt.  

Audiológiai mérések 

Az audiológiai méréseket a PTE ÁOK Fül-, Orr-, Gégészeti és Fej-, Nyaksebészeti Klinikán 

végeztük megfelelően kalibrált eszközök és tesztek alkalmazásával. Méréseket végeztünk a 

műtét előtt, valamint a műtét után 1 hónappal és 3 hónappal a Bonebridge viselése mellett. 
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54. ábra: A preoperatív CT felvételen történik a BC-FMT helyes pozíciójának megválasztása 

jelen esetben presigmoid pozícióban. A: 3D rekonstrukciós kép mutatja a Bonebridge 

implantátum elhelyezkedését. Az implantátumnak mindhárom síkban el kell férnie (B: 

szaggitális, C: coronális, D: axiális felvétel) 

Mérések vezetéses-, és kevert halláscsökkenésben szenvedő betegeinknél 

  Funkcionális nyereség vagy erősítés (FG, functional gain).  

Ezen mérés során szabad hangtérben megmértük a betegek hallásküszöbét Bonebridge viselése 

nélkül és Bonebridge viselése mellett. A beteg 1 méter távolságra ül a vele szemben 

fejmagasságban elhelyezkedő hangszórótól. A méréseket 0,5-8 kHz frekvencián végeztük el. 

Ezek közül 4 frekvencián mért értékek (0,5, 1, 2 és 3 kHz) átlagát vettük (PTA; pure tone 

average), a két mérés különbségét dB-ben kifejezve hívjuk funkcionális nyereségnek. Az 

ellenoldali fület ilyenkor természetesen maszkoltuk. 

  A hallásküszöb vizsgálata.  

A hallásküszöb megállapításával vizsgáljuk, hogy a preoperatív és a posztoperatív hallásküszöb 

a műtét következtében nem változott. Ilyenkor természetesen az implantátumot a beteg nem 

használja.  
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Beszédaudiometria, számpróba Götze szerint.  

Bonebride mellett és azt kikapcsolva hasonlítjuk össze a beszédhallás-küszöböt. A nem vizsgált 

fület ilyenkor maszkoltuk. 

 Beszédaudiometria, szópróba.  

Klinikánkon 1 m távolságból, szemből 65 dB-en adjuk a tesztet, a nem vizsgált fület maszkoltuk. 

A vizsgálat során lényegében azt mérjük, hogy a Bonebridge viselése nélkül és az eszköz 

viselésével milyen százalékban tudja a paciens felismerni az egytagú szavakat, amikor a nem 

vizsgált fület maszkoltuk. 

Mérések egyoldali siketség miatt indikált Bonebridge műtéteknél 

  A funkcionális nyereség (FG) 

 Mérésénél ilyenkor is megmérjük szabad hangtérben a küszöböt Bonebridge bekapcsolásakor és 

Bonebridge nélkül, a 4 frekvencia (0,5, 1, 2 és 3 kHz) átlagát számoljuk, a két mérés különbsége 

a funkcionális nyereség. (Bonebridge nélkül a halló fület ilyenkor maszkoltuk, az implantátum 

bekapcsolása után nem maszkoltuk a halló fület, hiszen ilyenkor azt kiiktatnánk, célunk pedig 

éppen az, hogy a csontvezetéssel az ép fülbe vigyük át hangenergiát. Ilyenkor füldugót tettünk a 

halló fülbe, hogy légvezetéssel ne érkezzen bele hang.) 

A hallásküszöb vizsgálata.  

Az ép fül hallásküszöbét természetesen nem változtatja meg a Bonebridge behelyezése, ezt a 

mérés hivatott alátámasztani. 

Beszédaudiometria, számpróba Götze szerint. 

A számteszt esetében ilyenkor is maszkolni kell az ép fület a BB nélküli méréskor, a mérést BB 

mellett végezve az ép fülbe füldugót tettünk.  

Beszédaudiometria, szópróba.  

A szóteszt során sincs értelme maszkolni az ép fület a BB bekapcsolása után. 

A szóteszt mérésénél egyoldali siket fülek esetében a jövőben arra fogunk törekedni, hogy a 

mérés során a szemből jövő hangok mellett az ép fülre zajt adjunk (jel 65 dB, zaj 55 dB), ez a 

mérési forma sokkal inkább megfelel a természetes élethelyzetek vizsgálatának. Sajnos ez a 

mérési forma komoly átalakítást igényelne a hazai audiológiai állomásokon, de hosszú távon 

mindenképpen kívánatos mérési forma lenne. 

A két egyoldali süket beteggel kapcsolatban megjegyezzük, hogy egyikük esetében a süketnek 

jelzett illetve mért fülön a rendkívül magas légvezetéses küszöböt (mely feltehetőleg 

rezgésérzésből adódott), a másik betegnél az audiogram méréshatárát vettük figyelembe. 
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Eredmények 

Betegeink audiológiai eredményeit a 6. táblázat foglalja össze. Sebgyógyulási zavar, vagy egyéb 

említésre méltó komplikáció nem fordult elő. 

Bilaterális vezetéses halláscsökkenés (BVH): 

Az 1. számú paciens kapcsán nagyobb FG értéket mértünk, mint a 2. beteg esetében 1 hónappal a 

műtétet követően. (21,25 dB; 15 dB). Az 1. betegnél ez tovább javult 3 hónap elteltével (28,75 

dB), míg a 2. betegnél változatlan maradt. A számteszt kapcsán a fiatalabb betegünknél (1. 

számú beteg) mérsékeltebb nyereséget mértünk 1 hónap (15 dB) és 3 hónap után is (20 dB), míg 

az idősebb beteg (2. számú beteg) esetében valamivel jelentősebb nyereséget regisztráltunk (35 

dB illetve 30 dB, 1 illetve 3 hónap után). A szóteszt tekintetében mindkét beteg esetében 30 dB 

nyereséget mértünk 1 hónap után, 3 hónap elteltével 35 dB, illetve 45 dB nyereség mutatkozott, 

ami a készülékhez való jó adaptáció mellett szól.  

Egyoldali siketség (ES) 

Egy hónap elteltével a 3. számú beteg esetében 1 hónap után 90 dB, míg a 4. betegnél 76,25 dB 

FG-t mértünk. Három hónap elteltével ugyanezek az értékek a két beteg esetében 90 dB illetve 

87,5 dB voltak.  A számteszt esetében mindkét beteg esetében mindkét időpontban legalább 60 

dB nyereséget mértünk. A szóteszt eredményeinek elemzésekor ebben a betegcsoportban 

mindkét posztoperatív vizsgált időpontban mindkét beteg esetében 90 dB nyereséget 

regisztráltunk.  

1 hónap 

Név 
Kor 

(év) 
Diagn 

PTA (4) 

BB nélkül 

(dB) 

PTA (4)    

BB (dB) 

FG 

(dB) 

Számteszt 

50% BB 

nélkül (dB) 

Számteszt  

50% BB 

(dB) 

Nyereség 

(dB) 

Szóteszt 

(65dB) BB 

nélkül (%) 

Szóteszt 

(65dB) BB 

(%) 

Nyereség 

(%) 

1. 19 BVH 57,5 36,25 21,25 50 35 15 60 90 30 

2. 40 BVH 60 45 15 45 10 35 70 100 30 

3. 39 ES 105 15 90 70 10 60 10 100 90 

4. 54 ES 110 33,75 76,25 110 20 90 0 90 90 

            3 hónap  

Név 
Kor 

(év) 
Diagn 

PTA (4) 

BB nélkül 

(dB) 

PTA (4) 

BB (dB) 

FG 

(dB) 

Számteszt 

50% BB 

nélkül (dB) 

Számteszt  

50% BB 

(dB) 

Nyereség 

(dB) 

Szóteszt 

(65dB) BB 

nélkül (%) 

Szóteszt 

(65dB) BB 

(%) 

Nyereség 

(%) 

1. 19 BVH 57,5 28,75 28,75 50 30 20 60 95 35 

2. 40 BVH 60 45 15 55 25 30 50 95 45 

3. 39 ES 105 15 90 70 5 65 10 100 90 

4. 54 ES 110 22,5 87,5 110 25 85 0 90 90 

6. táblázat. Bonebridge implantáción átesett betegeink demográfiai adatai és posztoperatív (1 és 

3 hónap) audiológiai eredményei. PTA(4): A tisztahang küszöbök átlaga 500, 1000, 2000, ill. 

3000 Hz-en mérve (pure tone average), BB: Bonebridge, FG: Funkcionális gain, ES: Egyoldali 

Siketség, BVH: Bilaterális Vezetéses Halláscsökkenés      
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3.2.3. Elektroakusztikus stimulációval szerzett kezdeti tapasztalataink  

 

Bevezetés 

 

Az alábbiakban bemutatott esetismertetések egy speciális hallásrehabilitációs módszer 

alkalmazását mutatják be. Az elektroakusztikus stimuláció (EAS) azoknál a betegnél ideális 

megoldás, ahol a mély frekvenciákon kis-, vagy közepes fokú, a magasabb frekvenciákon súlyos, 

süketséggel határos halláscsökkenés van jelen (55. ábra). Beszédértésben a legjobban beállított 

hallásjavító készülék (HJK) mellett 65 dB-en alkalmazott egy szótagú szóteszten 50 % alatti 

eredmény képezi a műtét indikációját. 

 

 
 

55.ábra. Az EAS indikációja a kék görbén belüli halláscsökkenéssel rendelkezők esetében áll 

fenn. 

 

1. számú esetismertetés 

59 éves férfi betegünknél gyerekkora óta progrediáló kétoldali idegi halláscsökkenés 

miatt mindkét fülén hallásjavító készüléket viselt, mely mellett is fokozatosan romlott 

beszédértése. Az utolsó 7 évben halláscsökkenése stabilizálódott. Műtétjére 2012. márciusában 

került sor, melynek során Nucleus Hybrid-L elektróda behelyezése történt bal oldalon, majd a 

beteget Freedom Hybrid beszédprocesszorral láttuk el. A beteg preoperatív küszöb audiogramját, 

valamint posztoperatív audiológiai eredményeit az EAS bekapcsolása előtt és után valamint a 

szó- és számpróba eredményeit a 56. ábra mutatja be. Látható, hogy a preoperatív mért sísánc-

szerű görbe posztoperatív jelentősen nem változott, a mért küszöb gyakorlatilag megegyezik, 

bizonyítva a műtét minimál invazív jellegét (56.A ill. 56.B ábra). A készülékkel végzett szabad 
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hangteres vizsgálat (56.C) a beszédfrekvenciák területén jelentős küszöbjavulást mutat, mely a 

számteszten látott 20 dB-es illetve a 65 dB-es intenzitáson elvégzett szóteszten mért 40%-os 

javuláson is visszaköszön. 

 

56. ábra. 1. számú betegünk pre- (A) és postoperatív (B) audiogramja, a készülék bekapcsolása 

utáni szabad hangteres audiogramja (C), valamint a pre- és posztoperatív szám és szótesztjének 

eredménye feltüntetve a készülék segítségével elért javulást (D). 

2. számú esetismertetés 

A 43 éves férfi betegünk anamnézisében szintén gyerekkorban kezdődő kétoldali 

szenzorineurális halláscsökkenés szerepelt. A mindkét oldalon viselt hallásjavító készülékkel a 

beszédértés nem volt a beteg számára elegendő. Műtétjét 2012. novemberében végeztük MED-

EL Flex EAS elektróda behelyezésével bal oldalon, később DUET 2 beszédprocesszorral láttuk 

el. A beteg preoperatív küszöb audiogramját, valamint posztoperatív audiológiai eredményeit az 

EAS bekapcsolása előtt és után valamint a szó- és számpróba eredményeit a 57.ábra mutatja be. 

Ennél a betegnél a mély frekvenciákon gyakorlatilag ép hallás volt mérhető preoperatívan, mely 

nem változott a műtét hatására (57.A, 57.B), így elmondhatjuk, hogy ennél a betegnél sem 

történt jelentős belső fül károsodás az implantáció hatására. A készülék bekapcsolása után 

végzett szabad hangteres vizsgálat (57.C) a magas hangok területén jelentős javulást mutat, a 
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beszédértés szempontjából kritikus 1-3 kHz-es intervallumban 35 dB-ig sikerült javítani a 

küszöböt. A szám- és szótesztnél is látható javulás: a beszédküszöb 10 dB-nek adódott, míg a 

számteszttel 65 dB intenzitáson 100%-ban visszamondta a beteg a szavakat, mely a preoperatív 

értékhez képest 60%-os javulásnak felel meg. 

 
 

57.ábra. 1. számú betegünk pre- (A) és postoperatív (B) audiogramja, a készülék bekapcsolása 

utáni szabad hangteres audiogramja (C), valamint a pre- és posztoperatív szám és szótesztjének 

eredménye feltüntetve a készülék segítségével elért javulást (D). 
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4. Megbeszélés 

 

A csiga élettanának, valamint kórélettanának pontos megértéséhez, a hallás folyamatának 

tanulmányozásához a csigán végzett kísérleteket követő szövettani feldolgozás elengedhetetlen. 

Számos próbálkozás zajlott a múltban annak érdekében, hogy olyan szövettani metódust 

dolgozzanak ki, mely amellett, hogy a szövet morfológiáját nagyfokban megőrzi, ne veszítse el 

immunogenitását és így alkalmas legyen immunhisztokémiai eljárással készült festések 

elvégzésére. Ennek kidolgozása nem egyszerű, tekintettel a hártyás csiga igen finom és 

specifikus felépítésére, valamint arra, hogy nagy folyadékterek veszik körül, a szervezet egyik 

legkeményebb csontjába beágyazva. Morfológiai vizsgálatokra széles körben elterjedt a 

paraffinnal történő beágyazás (Gillespie et al., 2003; Scheper et al., 2009), de a paraffin magas 

olvadási pontja nem teszi lehetővé a szövet immunfestését (Merchant et al., 2006). Ugyancsak jó 

morfológiát eredményez a celloidin használata, de ez később nem távolítható el teljesen a 

szövetekből, így az immunhisztokémiai festéshez elengedhetetlen szöveti epitopok nem 

szabadulnak fel (O’Malley el al., 2009), így ilyen irányú felhasználása limitált.  

A gyanta alapú beágyazásos módszerekkel kiváló morfológia érhető el, és 

elektronmikroszkópiára is alkalmas szövettani tulajdonsággal bírnak (De Groot et al., 1987; 

Shepherd et al., 1993; Glueckert et al., 2008), de a beágyazás kapcsán a polimerizációhoz igen 

magas hőmérséklet szükséges, mely rontja az immunogenitást (Ruddel, 1967). Szóba jön még 

különböző magas hőmérsékleten véghezvitt ún. antigén retrieval technikák használata (Shi et al., 

2011, Yamashita and Okada, 2014), mely valóban javítja az antigenitást, azonban a morfológia 

romlik, és a protokollt is igen bonyolulttá teszi.  

Immunhisztokémiai vizsgálatokhoz legnagyobb részt fagyasztott metszetet használnak, a 

nemzetközi irodalomban is ez a legszélesebb körben elfogadott metódus. Számos kísérlet történt 

arra vonatkozólag, hogy a morfológiai tulajdonságai ezeknek a metszeteknek javuljanak 

(Coleman et al., 2009). Alapvetően a módszer jellegéből adódóan fagyási artefakt valamint 

kristályképződés az oka, hogy az anatómiai struktúrák megőrzése romlik (Whitlon et al., 2001). 

  A kísérletünkben alkalmazott gyanta alapú beágyazó módszer, a Technovit 9100 New
® 

metil-metakrilátot tartalmaz N, N-dimetilanilin és benzoil-peroxid katalizátorokkal együtt, 

melyek segítségével a polimerizációs fázis a magas hőmérséklet helyett -8 és -20 °C-on 

végbemegy, így javítva az immunogenitást. Ezt korábban csont metszeteken vizsgálták (Yang et 

al., 2003), belső füllel kapcsolatos felmérés publikációnkat megelőzően nem zajlott. Célunk volt, 

hogy egy olyan protokollt dolgozzunk ki, mely alkalmas mind morfológiai, mind 

immunhisztokémiai elemzésre. A morfológia megőrzését olyan struktúrák integritásával 

jellemeztük, melyekre az irodalomban hivatkozást találtunk. Coleman és mtsai munkájukban 

kiemelték a Corti-szerv integritását, valamint azt, hogy a SGN sejtmagja is felismerhető. Hurley 

(2003) a Reissner-, és baziláris membrán, illetve a scala-k falának integritása mellett a szőrsejtek 

és SGN-ek minősége alapján jellemezte saját munkájának értékét. O’Malley és mtsai. paraffin, 

celloidin és poliészter wax tulajdonságait vizsgálták, és a Corti-szerv valamint a Reissner-

membrán megőrzését vették alapul következtetéseiknek levonásakor. Vizsgálatukkal mindkét 

állatfajban bemutattuk mind a Reissner-membrán, mind a scala-k megőrzött integrációját (17. 

ábra, 27. oldal), a Corti-szervet, valamint a SGN-k sejtmagjait az előbbieknél nagyobb nagyí-

tással is bemutattuk (18. ábra, 28. oldal).  
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Az immunogenitás megőrzését olyan speciális belső fül markerekkel vizsgáltuk, 

melyeket az irodalomban széles körben alkalmaznak. Neurofilamentum-200 pozitivitást 

mutattunk ki a SGN-k perifériás, valamint centrális nyúlványaiban is, mely megfelel a korábban 

közölteknek (Hafidi, 1998; Bailey, Green, 2014). Sox2 pozitivitást mutattak korábban felnőtt 

egér Corti-szerv összes támasztósejtjeiben, melyet mi szintén tudtunk reprodukálni (Oesterle et 

al., 2009). A szőrsejtek esetében Myosin7A pozitivitást mutattunk ki. Sikerült olyan festődést is 

prezentálni, ahol fajok közötti különböző festődési mintázatot említett az irodalomban. Pack és 

Slepecky plasztik beágyazást követően mutatták ki az IHC és Deiters’ sejtek calretinin 

pozitivitását tengerimalacban, míg egérben a Deiters’ sejtek nem, csak a belső szőrsejtek 

festődtek fagyasztott metszetek elemzése kapcsán (Dechesne et al., 1994).  Immunfestéseinkben 

mindkét fajban calretinin pozitív IHC-kat találtunk, azonban a Deiters’s sejtek csak a 

tengerimalac esetében mutattak festődést.  

A peripherint széles körben, mint specifikus II. típusú SGN markert használják (Huang et 

al., 2007; Hafidi et al., 1993). Hafidi így foglalta össze a II. típusú SGN jellemzőket: excentrikus 

sejtmaggal rendelkező sejtek a Rosenthal-csatorna szélén elhelyezkedve, amelyek általában 

kettesével, hármasával csoportokat képeznek. Liu és mtsai (2009) sertésben peripherin 

pozitivitást mutattak ki mind I., mind II. típusú SGN-ben. Kísérleteinkben különböző mintázatot 

találtunk a két faj között. Egérben (19. ábra, 32. oldal) 4 peripherin-pozitív sejtet találtunk, 

melyek közül 3 egy csoportban helyezkedett el a Rosenthal-csatorna szélén. Tengerimalacban 

mindegyik SGN pozitív festődést mutatott.  

Eredményeink alapján az általunk kidolgozott beágyazásos módszert alkalmasnak 

találtuk arra, hogy nem fiziológiás körülmények között is teszteljük a Corti-szerv és a 

ganglionsejtek állapotát. Így a lokális halláskárosításon alapuló kísérletünkben (3.1.2.) is ezt a 

módszert választottuk a szőrsejt lézió kimutatására, illetve a ganglionsejt sűrűség 

meghatározására. 

Állatkísérletek alkalmával a halláskárosítás leggyakrabban ototoxikus szerekkel történik. 

Erre a legalkalmasabbak a különböző aminoglikozid antibiotikumok, valamint kemoterápiás 

szerek. Az aminoglikozid antibiotikumok, mint a kanamycin vagy streptomycin még 

napjainkban is szélesen használtak, főképpen tuberculosisban. A halláskárosodás a gyógyszerek 

mellékhatásaként lép fel. Állatokban az 1950-es évek végén kezdték el az aminoglikozid 

antibiotikumok halláskárosító hatásának vizsgálatát (Hawkins, 1959). Kimutatott, hogy a külső 

szőrsejtek a legérzékenyebbek a kezelésre, de nagyobb koncentrációban a belső szőrsejtek is 

károsodnak (Hawkins, 1976). A SGN-k is érzékenyek a kanamycinre, azonban úgy tűnik, hogy 

döntőrészt csak a szőrsejtek károsodását követően, másodlagosan jön létre a ganglionsejtek 

degenerációja (Ylikoski et al., 1976). Szisztémás kanamycin adásakor azonban ismétlődő 

kezelésre van szükség a maradandó halláskárosodás eléréséhez (Song et al., 1998).   

Leírták a kacs-diuretikumok halláskárosító hatását is. Az etakrinsav vagy a furosemid az 

endocochleáris potenciált csökkenti le, monoterápiában azonban csak reverzibilis változást hoz 

létre (Ding et al., 2002). Az aminoglikozid antibiotikumok és a kacs-diuretikumok egymást 

potencírozó ototoxikus hatását klinikai alkalmazás során figyelték meg olyan betegekben, 

akiknél egy időben mindkét gyógyszertípust alkalmazták (Mathog, Klein; 1969). Kísérleti 

körülmények között West és munkatársai értek el jelentős halláscsökkenést tengerimalacokban 

etakrinsav, valamint kanamycin egyszeri kombinált alkalmazása során. Egyenként adva egyik 

szernél sem sikerült maradandó halláskárosodást elérni (West et al., 1973).  
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Napjainkban, állatkísérleti modellekben a kanamycin szubkután (általában 400 mg/kg) és 

ezt követően furosemid intravénás (a vena jugularis megpungálásával; 100 mg/kg) alkalmazása 

terjedt el, mely tengerimalacokban jelentős küszöbemelkedést okoz (Shepherd et al., 2005, 

Versnel et al., 2007). Sajnálatos módon a kanamycinnek nem csak az ototoxikus, hanem a 

nephrotoxikus hatása is erősödik a furosemid hatására, mely nem kívánatos morbiditáshoz, 

mortalitáshoz vezethet (Adelman et al., 1979, Smith et al., 1983). Emellett beszámoltak arról is, 

hogy nem minden esetben vezet a kezelés siketséghez, illetve néha a hatás reverzibilisnek 

adódott. Shepherd és munkatársai kizártak állatokat a későbbi növekedési faktorral foglalkozó 

kísérletükbe, mert nem volt megfelelő halláscsökkenésük. Aran és Darrouzet kanamycin kezelés 

után számolt be átmeneti hatásról és 40 dB-es későbbi hallásjavulásról. Fontos még megemlíteni, 

hogy az előbb idézett tanulmányok BERA vizsgálaton mérték le a különböző módszerek 

hatásosságát. Kis testű állatok esetében a BERA vizsgálat hátránya, hogy a testfelületről 

elvezetett potenciálról nem lehet pontosan megmondani, hogy melyik fülben keletkezett. 

Szisztémás halláskárosítás esetén feltételezhetjük, hogy a két fül között nem alakul ki nagyfokú 

különbség, azonban helyi kezeléskor feltétlenül szükséges az egyes fülek hallásának 

elkülönítése, hisz megvan az elméleti esély arra, hogy a nem ugyanúgy reagál a két fül a 

kezelésre. 

A kanamycin helyi alkalmazását már 1967-ben leírták. Kellerhans tengerimalacban 

transtympanálisan használt kanamycint egyszeri injekció adásával. Hashimoto és mtsai. 

mikrokatéter segítségével a kerek ablak közelébe juttatták az ototoxikus anyagot. Kanamycin és 

furosemid kombinált lokális alkalmazását patkányokban is közölték már (Murillo-Cuesta et al., 

2009). Ebben a tanulmányban a kerek ablakba helyezett zselatin szivacsot itatták át a 

halláskárosító anyaggal. 

3.1.2. kísérletünkben bemutattuk, hogy nagyfokú szőrsejt pusztulással járó süketséget 

tudunk előidézni az állatok nagy részénél. Amennyiben 200 mg/ml kanamycint és 50 mg/ml 

furosemidet tartalmazó oldatot használtunk 2 órán át, az állatok több mint 94%-ban teljes 

süketséget értünk el, mely igen hosszú távú, fél éves követés alatt sem mutatott javulást, így 

egyértelműen stabil hatásúnak gondoljuk. Hallásvizsgálataink során használt elektocochleográfia 

biztosította azt is, hogy ténylegesen a mérni kívánt fülről történt a válaszok elvezetése. Emellett 

ezzel a módszerrel az állat nincs kitéve a szisztémás kezeléskor felmerülő mellékhatásoknak.  

Szövettanilag igazoltuk a nagyfokú szőrsejt pusztulást, mely a bazális területeken szinte 

teljesnek mondható. Kimutattuk a ganglionsejtek degenerációjának dinamikáját is. Ennek fontos 

szerepe van, hisz a mind a cochleáris implantációnak mind a jelenlegi állatkísérletes kutatások fő 

targetsejtjei a ganglionsejtek.  

Megjegyezendő, hogy a módszer hatásmechanizmusát külön nem vizsgáltuk. Ilyen irányú 

tanulmányok nagyrészt a kerek ablakon át való diffundálásról számolnak be, de Mikulec és 

mtsai. beszámoltak a csontos csiga falán is a perilymphában jutott gentamicinről (Mikulec et al., 

2009; Salt, Ma, 2001). Azon állatainknál, akik nem teljesen süketültek meg, a bazális régiókban 

(magasabb frekvenciák területén) nagyobb fokú halláskárosodást találunk (38. ábra, 49.oldal). Itt 

nagyobb fokú volt a szőrsejt lézió is. Ez alapján az általunk használt halláskárosító modellnél is 

feltehetőleg a kerek ablakon való bediffundálás áll a hatás hátterében. 
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A cochleáris implantáció manapság már rutin eljárásnak számít. A klasszikus indikációs 

kör, mely kétoldali siketség volt, mára sokkal szélesebbé vált. Az implantátum behelyezése 

indokolt, amennyiben a legjobban beállított hallásjavító készülék mellett 65 dB-en alkalmazott 

egy szótagú szóteszten 50 % alatti eredményt ér el a beteg. Sokáig a malformált cochleával 

rendelkezőknél is kontraindikált volt a beavatkozás. Az első belső fül malformációval rendelkező 

beteg cochleáris implantációja 1983-ban történt (Mangabeira-Albernaz, 1983). Az azóta eltelt 

több mint 30 év során mind a képalkotó diagnosztika, mind az implantátumok jelentős mértékű 

fejlődésen mentek keresztül. Ezek a faktorok, valamint az ez idő alatt felhalmozott nagy 

esetszámok során szerzett tapasztalatok vezettek oda, hogy jelenleg a legtöbb belső fül 

malformációval rendelkező beteg számára is standard és sikeres eljárásnak minősül a cochleáris 

implantáció (Sennaroglu, 2010), és csak Michel deformitásban tekintjük a cochleáris 

implantációt kontraindikáltnak. Ezekben az esetekben az agytörzsi implantáció kísérelhető meg 

(Arnoldner, 2004).  

A képalkotó vizsgálatoknak kiemelt szerepe van abban is, hogy a lehetséges műtéti 

rizikókat időben felismerjük, erről a beteget és családját felvilágosíthassuk. Az egyik lehetséges 

szövődmény az ún. gusher megjelenése. Azokban az esetekben kell ennek a komplikációnak a 

lehetőségével számolni, amikor a belső hallójárat szélesen kommunikál a különböző fejlettségű 

belső füllel. Sok esetben nincs is csontos határ a két képlet között. A Klinikánkon elvégzett 

műtétek során két alkalommal lépett fel intraoperatív gusher (28,5%). Ez az irodalomban közölt 

40-50%-os gyakorisághoz képest alacsonyabb, ami ugyan örömteli, bár esetszámunk egyelőre 

lényegesen elmarad a citált szerzőkétől. Fontos, hogy a liquorcsorgást el tudtuk látni a műtét 

során anélkül, hogy később meningitises szövődményünk alakult volna ki. Ismételten jelentkező 

liquorcsorgások és meningitisek ellátására subtotalis petrosectomia a standard eljárás, ennek 

elvégzésére munkacsoportunk felkészült. 

Ugyancsak fontos a nervus facialis anomáliáinak lehetőség szerinti preoperatív felisme-

rése. Az arcideg rendellenes lefutása nagyrészt a cochlea malformációja miatt jön létre (Romo el 

al., 2001), de közöltek arcideg bifurcatiot is cochleáris hypoplasia mellett (Weber et al., 1998). 

Jelentősége abban áll, hogy megnehezíti a cochleostoma kialakítását. Műtéteink során nem lépett 

fel perifériás facialis parézis egyik betegünknél sem. 

Az 52.ábrán (64. oldal) bemutatott hosszútávú audiológiai eredmények azt mutatják, hogy 

még súlyos malformációk esetén is jó halláseredményt lehet elérni. Limitált esetszámunk miatt 

jelentős következtetéseket nem lehet levonni, de úgy tűnik, hogy a malformált esetekben is a 

beteg életkora nagyobb mértékben befolyásolja a későbbi audiológiai eredményeket, mint a 

deformitás fajtája. 

Nem lehet elégszer hangsúlyozni a műtét előtti magas felbontású sziklacsont CT, 

valamint a belső fül MR vizsgálatok jelentőségét. A képek birtokában tudunk csak dönteni a 

lehetséges implantációról, illetve tudjuk megválasztani az optimális feltárást, illetve elektródát. 

Lehetőség van különböző méretű (rövid-hosszú), alakú (hajlított-egyenes) implantátumok 

rendelésére a malformáció típusától függően. A „cork” típusú implantátumok a cochleaostoma 

magasságában kiszélesednek, ezzel akadályozzák meg a liqourcsorgást. Klinikánkon rutin-

szerűen minden cochleáris implantátum várományosnál elvégeztetjük a sziklacsont HRCT-t, 

valamint a belső fül MR vizsgálatot. 
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Klinikai tanulmányainkban bemutattuk a Bonebridge csontvezetéses implantátummal 

kapcsolatos első tapasztalatainkat. Értekezésünkbe főképp a miatt illik bele ez a felmérés, mivel 

a Bonebridge indikációs körébe beletartozik az egyoldali siketség is (Sprinzl et al., 2013). Ezek a 

betegek főleg zajos környezetben hallanak rosszul, a hang irányát nehezen lokalizálják, közülük 

sokan pszichés problémákkal küzdenek (pl. izoláció). A klinikai gyakorlatban az egyoldali 

siketség hátterében lévő leggyakoribb okok a következők: acusticus neurinoma műtéte utáni 

állapot, genetikai okok, Ménière-betegség, ototoxicitás, degeneratív neurológiai betegség, 

hirtelen halláscsökkenés, sebészi iatrogén vagy egyéb jellegű trauma.  

Egyoldali siketség esetében egyre inkább előtérbe kerül a cochleáris implantáció is. 

Jelenleg nincsen még egyhangú szakmai megállapodás, hogy melyik módszer lenne az 

előnyösebb (Bishop et al., 2010). Elvileg a cochleáris implantációval lehetővé válna a tényleges 

két füllel történő hallás, azonban a műtét lényegesen bonyolultabb, mint a csontvezetéses eszköz 

beültetése. Ugyancsak fontos ennek eldöntésében, hogy mi okozta a siketséget, hisz egyes 

betegségek, melyek a csigát roncsolják, eleve kizárja az cochleáris implantációt, bár beszámoltak 

már Ménière-betegség miatti labyrinthectomiával egy ülésben elvégzett implantációról is (Doobe 

et al., 2014). Ugyancsak fontos lehet a siketség fennállásának időtartama. Állatkísérletek alapján 

a szőrsejtek elhalása következményesen együtt jár a ganglionsejtek degenerációjával is. Mivel a 

cochleáris implantáció során a ganglionsejtek a target-sejtek, így ezek állapota illetve a működő 

sejtek száma alapvető a sikerességhez. Úgy tűnik, hogy emberben a szekunder degeneráció nem, 

vagy sokkal lassabban megy végbe, mint állatban (Linthicum, Fayad, 2012).  

Felmérésünkben az egyoldali siket betegek jelentős funkcionális nyereségét találtuk a 

Bonebridge-dzsal történt rehabilitáció eredményeképpen. Klinikánkon történt már cochleáris 

implantáció is egyoldali siketeknek, ezekről az eredményekről a későbbiekben tervezünk 

beszámolni. 

Ugyancsak egy speciális rehabilitációs eszköz az elektroakusztikus stimuláció (EAS). Az 

EAS előnyei a zajban történő beszédértésben, valamint a zenei élményben mutatkoztak meg 

elsősorban a hallókészülékkel szemben (Gstoettner et al., 2008). 

Lorens és munkacsoportja három különböző üzemmódban vizsgálta a DUET audio 

processzort az implantációt követően: csak az akusztikus komponens használatához képest az 

implantációs üzemmódban kisfokú, majd az EAS üzemmódra történő kapcsolást követően 

szignifikáns javulás volt megfigyelhető az egy szótagú szóteszt eredménye alapján csendben és 

zajban is (Lorens et al., 2008). 

2007-ben Skarzynski és munkacsoportja gyerekeknél egy éves utánkövetés után átlagosan 

40 %-os javulást találtak az egy szótagú szóteszten (Skarzynski et al., 2007).  

EAS implantáció esetén lényeges a mély frekvenciákon a hallás megőrzése. 2009-ben 

már Gstoettner és Lenarz is 100 %-os hallásmegőrzést dokumentáltak (Gstoettner et al., 2009; 

Lenarz et al., 2009).  Az új sebészi módszerek, a gyógyszeres kiegészítő kezelés, valamint az 

alkalmazott új elektródák egyaránt a hallásmaradvány megőrzését célozzák.  

Mindkét esetünkben jól dokumentálhatóan sikerült megőriznünk a mély frekvenciákon 

észlelt hallásmaradványt, továbbá jelentős javulás volt mérhető a beszédértésben is. A betegek 

beszámolói alapján a természetesebb hang-, és zeneélmény, valamint a zajban történő 

beszédértés-javulás azonnal észlelhető volt az elvégzett EAS implantációkat követően.  
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5. Összegzés 

 

1. Munkánk során kidolgoztunk egy szövettani protokollt, mellyel nagyfokú morfológiai 

megőrzés érhető el amellett, hogy a szövet immunhisztokémiai festésre is alkalmas marad. 

Felnőtt tengerimalacon és egéren, a belső fül kutatásban leggyakrabban használt állatfajokon 

végzett kísérleteinkkel bizonyítottuk, hogy a módszer alkalmas mind morfológiai, mind 

immunfestéses eljáráson alapuló kutatásokra. 

 

2.  Kidolgoztunk egy lokálisan alkalmazható halláskárosító modellt, mely amellett, hogy 

nagyfokú halláscsökkenést és szőrsejtléziót okoz, mentes a szisztémás kezeléskor gyakran 

tapasztalható mellékhatásoktól. Az 1. pontban kidolgozott módszerrel bizonyítottuk, hogy szinte 

teljes szőrsejt elhalás hozható létre a módszerrel amellett, hogy a ganglionsejtek csak szekunder 

degeneráción esnek át.  A módszerünkkel halláskárosított állatok alkalmasak további in vivo 

belső fül kísérletek elvégzésére, mint a cochleáris implantáció vagy növekedési faktor terápia. 

 

3. Kiegészítő vizsgálatként elvégeztük néhány tengerimalac cochleáris implantációját. 

Megfigyeltük az implantáció hallásra gyakorolt hosszútávú hatását, elektromos stimulusra adott 

válaszokat illetve megsüketített állatokon végzett implantációk követően az elektromos válaszok 

időbeni csökkenését. Szövettanilag igazoltuk, hogy az implantáció nem jár a gangionsejtek 

további károsodásával. 

 

4. Humán beteganyagon bizonyítottuk, hogy a cochleáris implantáció lehetséges cochlea 

malformációval rendelkező beteg esetében is. Jelentős hallásjavulás érhető el, melynek 

limitációja inkább függ a későbbi életkorban bekövetkezett rehabilitációtól, mint a malformáció 

fajtájától.  

 

5. Egyoldali siket betegeken hazánkban először végeztünk el csontvezetéses implantációt. 

Hosszútávú audiológiai eredményeink bizonyítják, hogy lényeges javulást lehet elérni a 

beszédértésben ezeknél a betegeknél is. 

 

6. Részleges halláskárosodásban szenvedő betegeinknél Magyarországon először 

számoltunk be kerek ablakon keresztül végrehajtott elektroakusztikus stimulációról. 

Bizonyítottuk, hogy lehetséges a cochleáris implantáció a maradék hallás megőrzésével, illetve, 

hogy jelentős hallásjavulás érhető el ezzel a kombinált stimulust alkalmazó módszerrel.   
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