
a mggmuxBM?

Érzékszerveink megbetegedése az érzékszerv károsodásá-

nak fokától függően kisebb, vagy nagyobb fokban csökkenti munka-

képességünket. Különösen vonatkozik ez a két legfontosabb érzék-

szervünkre, a látás és hallás szervére. A nagyothalló gyermek

e^emi ismereteit nehezebben szerzi meg. A beszédet nem, vagy a-

lig hallja, tehát beszélni is nem, vagy nehezen, sokszor hibásan

tanul meg. Iskolás korban különösen nagy hátrányt jelent számára

hallás csökkenése. Még ha hallja ia a magyarázatot, nagyobb fi-

gyelem összpontosításra van szüksége, mint épfülü társainak. Ha-

maraob elfárad. Pályaválasztás alkalmával is nehéz helyzetbe ke-

rül a nagyothalló. Jó hallásra van szükség csaknem minden fog-

lalkozási ágban. A gépesítés fokozódásával különösen nagy fon-

tossága van a mindennapi életben is a jó hallásnak. A gépek hi-

bás működése kezdetben rendszerint finom zörejek, hangok kelet-

kezésével jár. A biztonságos közlekedésnek is előfeltétele a jő

hallás. A felsorolásban utolsónak hagytuk, de jelentőségében i-

gen számottevő a nagyothalló jellemének kialakulása. A szokásos

társalgó beszédet nem hallja meg, s igy ismételten ujrákérdezni

kénytelen. Emiatt környezetének terhére van, nem egyszer nevetsé-

ges helyzetbe kerül. A kellemetlenségek elől csak ugy tud kitérni,

ha egyre inkább visszavonul, kevesebbet érintkezik az emberekkel,

magábazárkózott lesz. őszintén meg kell vallanunk, hogy az ép ér-

zékszervekkel rendelkezők sokkal kevésbbé elnézők, sokkal kevésb-

bé türelmesek a rosszv.1 hallókkal, mint a rosszul látókkal szem-

ben. Emlékezzünk csak arra, hogy milyen örömmel csaptuk be rosz-

szul halló nevelőinket, milyen türclmetlenil ismételtük meg mon-

danivalónkat a nagyothallónak , viszont milyen szivesen vezettünk

át az uttestén rosszul látót.

Á nagyothallás okozója leggyakrabban a fülkürt elzáró-

dása. Á betegség már kisgyermek korban kezdődik és idejében vég-

rehajtott okszsrü kezeléssel gyógyítható, vagy legalábbis javit-
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ható. Az elhanyagolt több éven át kezeletlen folyamat alig javít-

ható. Érdeme8 tehát ezzel a betegséggel részletesebben foglalkozni,

A középfül a halántékcsontba zárt üreg, melynek külső fa-

lán a dobhártya, belsőn az orális ablak helyezkedik el. Benne talál

juk a három hallócaontócskát. Névszerint: a kalapácsot, az üllőt,és

a kengyelt. A kalapács nyele a dobhártyán,a kengyel talpa pedig e.z

ovális ablakon tapad. A hallócsontok egymással nem mereven,hanem i-

zületek utján függenek össze. A dobüreg falát és a hallócsontoceká-

kat nyálkahártya fedi. A dobüreg feladata, hogy a külső fül által a

dobhártyához terelt hangrezgéseket az ovális ablakon keresztül a

hallóidegvégkészüléket magábafoglaló belső fülhöz továbbítsa.A hang,

útja tehát: fülkagyló, külső hallójárat, dobhártya, kalapács, ken-

gyel, üllő, ovális ablak, belső fül. A dobhártyát és a középfül

képleteit apró izmok, szalagok függesztik fel. A jő működéshez azoi

ban elengedhetetlenül szükséges, hogy a dobüregben és a hallójárat-1

ban a levegő nyomása egyforma legyen. Tudjuk, hogy a szervezet bár-

melyik zárt üregéből a levegő hamarosan felszívódik. így van ez a

dobüregben is. Finom szabályozó apparátusnak kell a levegő-utánpót-

lást elvégeznie. Ezt a munkát a fülkürt-/Eustach-kürt/ végzi.A fül-

kürt a dobüreget az orr-garat üreggel köti össze. Felnőttön közel

4 cm hosszú, átmetszetben függőleges irányú rést alkot, lefutása

közben függőleges fejtartás esetén a garati saájadéktdl enyhén fel-

felé halad a dobüregig, összeköttetést hoz létre a dobüreg és a kül-i

világ levegője között. A levegő-utánpótlás nyelés alkalmával törté-

nik. A levegőnek a dobüregbe jutását, ha odafigyelünk, sajátságosán

tompa hang alakjában, magunkon is észlelhetjük nyelés aliraimával.

kuisöfúi közép- be/sőfül

keresztben metszeti
dobhártya

A fül váz/a fos rajza.



1 2 . . •

Mi történik akkor, ha a dobüreg levegő-utánpótlásában za-

var keletkezik? Más szóval, mik a fülkürt részleges, vagy teljes él-

záródásának következményei? A levegő oxigénjének felszivódása kö-

vetkeztében a dobüri légnyomás kisebb lesz, mint a külvilági leve-

gőé. A dobhártya a hallójárat felől ránehezedő légköri nyomás miatt

befelé nyomódik. A hallás ebben a pillanatban eltompul. A fülben

gyenge nyomás érzése támad. Nem egyszer fülzugás keletkezik. Ha a

fülkürtön át levegőt juttatunk a középfülbe, a külső és a belső lég-

nyomás közti különbség megszűnik, a benyomódott dobhártya rugalmas-

ságának következtében a helyére kerül, és a hallás csökkenés, vala-

mint az azt kisérő kellemetlen nyomásérzés, fülzugás, egy csapásra

megszűnik. Hasonló jelenséget mindnyájan észleltünk, amikor magas

hegyről hirtelen jöttünk le. Különösen érzik ezt a magasból gyorsan

leszálló repülők. Ilyenkor ugyanis magaslati ritka légréteg alacsony

légnyomással tölti fel a dobüreget, a hirtelen magasságcsökkenéskor

az alacsonyan elhelyezkedő sürü légréteg magas légnyomása a halló -

járaton keresztül benyomja a dobhártyát mindaddig, mig meg nem nyit-

juk a fülkürtöt, és levegővel fel nem töltjük dobüregünket. Ha a

légnyomás-különbség nagyobb, mint a dobhártya ellenállóképessége,

dobhártyarepedés jön létre.

Vizsgáljuk meg, milyen következményekkel jár a fülkürt

hosszabb ideig való elzáródása! A dobüregből a levegő fokozatosan

felszivódik és a külső légnyomáshoz viszonyitva negativ lesz a nyo-

más. A negativ nyomás szivó hatást fejt ki az erek falára, vérbőség

keletkezik. A hajszálerekből vérsavó szivódik át a dobüregbe. Ezt a

folyadékot a vizsgáló orvos dobhártyán át látja. Idejében bevezetett

felszivató kezelésre, vagy esetleg a dobhártya felmetszése után,ha

a dobüregi levegő utánpótlásról gondoskodni tudunk, a betegség még

meggyógyul, a hallás visszatér. Ha azonban idejében nem érkezik se-

gitség, maradandó elváltozás jön létre. Elsősorban az erősen kife-

szitett dobhártya sorvadásnak indul. A tartós vérbőség a dobüri

nyálkahártya megvastagodásához, hegesedéaéhez vezet. Minthogy a

nyálkahártya a hallócsontokat és izületi összeköttetéseiket is be-

borit ja, hegesedése azt jelenti, hogy a hallócsont-láncolat is meg-

merevedik. Ez bizony végleges, alig javitható elváltozás. A fülkürt

elzáródás oka gyakran olyan folyamat, amelynél sok baktérium is van

jelen0 Ilyen például a garatmandula, mandula és orrmelléküreg gyul-

ladása, stbo Ebben az esetben a fülkürtön, vagy annak nyirokerein

gennykeltők hatolhatnak a dobüregbe, s az ottlévő folyadékot el-



Gennyes középfülgyulladást okoznak. Ez utóbbi már nero-

Isak a hallást, hanem az egész szervezetet veszélyezteti.

Látjuk, milyen kóros jelentősége van a fülkürt elzáródá -

ának. Soroljuk fel azokat az okokat, amelyek a fülkürt szellőzésé-

ek elégtelenségéhez vezetnek. Ilyenek; az orrlégzés bárminemű aka-

dálya, akár csak az egyik orrfélben is, mint például az elernyedt

orrcimpáknak lelapulása belégzéskor, az orrsövényferdülés, orrnyál-

kahártya-duzzanat, orrpolypok, idegen testek, az orr belsejében lé-

vő gennyedések, az orrmelléküreg gyulladások. Külön ki kell emelnünk

a mandulák és garatmandulák tultengését, ezek gyakori gyulladását.U-

tóbbiak ugyanis a leggyakoribb okozói a fülkürt elzáródásának és bak-

tériumos fertőzésre is könnyen vezethetnek. Kisgyermek korban káro -

sitják a hallást. Ebben a korban pedig a gyermek rendszerint magától

nem panaszkodik hallás-romlásáról, s ha a szülő idejében nem veszi

észre, a betegség idültté, nehezen kezelhetővé válik. A beteg garat-

és torokmandula idejében történt eltávolitása a kórfolyamat kifejlő-

dését megakadályozza. A fülkürt elzáródásához vezet még az idült szá-

raz orr-és garathurut, az iszákosok és erős dohányosok idült hurutja,

a gümőkóros és vérbajos fekélyek vagy sarjadzások, az orr és garat

daganataiv fejlődési rendellenességek, mint a farkastorok, orr-elzá-

ródás, stb.

Hogyan okoznak fülkürt-beszűkülést, vagy elzáródást a fen-

ti elváltozások? Vegyük először az orrszükitő folyamatokat / laza

orrszárny, orrnyálkahártya-duzzanat9 polyp, stb„/. A belégzés az orr-

szűkület minden fajtájában a mögötte lévő légző-\iton levegőritkulást

okoz. Ennek a levegőritkulásnak pedig az az eredménye, hogy szivóha-

tás következtében vérbőség keletkezik a megszükült hely mögötti lég-

szakasz nyálkahártyáján. Ehhez a léguthoz tartozik a fülkürt garati

szájadéka, sőt a dobüreg is. A nyálkahártya-vérbőség kilégzéskor u-

gyan megszűnik, de ujabb levegő szivásakor visszatér. Naponta körül-

belül 26.000 lélegzetet veszünk. Tehát 26ooc.-szer lesz vérbőség az

orrgaratban 24: óra alatt. Érthető, hogy ha ez az állapot hónapokon,

esetleg éveken át állandósul, nem maradhat hatás nélkül az orrgarat

és a fülkürt-középfül táplálkozási viszonyaira sem. A fülkürt fala

megvastagodik s ezáltal ez az amúgyis résszürő cső beszűkül. Rajta a-

lig, vagy egyáltalán nem jut levegő a dobüregbe. Az orrgarati nyálka-

hártya ellenállóképesség-csökkenése gyakori náthára, idült hurut ki-

fejlődésére vezet. A hurut nyálkahártya-duzzanatot és SZÍVÓS nyákkép-

iz az állapot melegágya a gennykeltőknek, s ha azok el-
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szaporodnak, kifejlődik a gennyes középfülgyulladás. A garat és

torokképletek megbetegedése /pl. garatmandula tultengés, stb./

még hamarabb okozhat fülkürtszükületet. Az orr és garat képletei

a fülkürt szakadékához közel helyezkednek el és mechanikus elzá -

ródást okozhatnak, vagy lobos folyamatuk könnyen terjedhet a fül-

kürtre. Mint a bevezetésben emiitettük, a fülkürt elzáródása ál-

tal okozott nagyothallás az összes halláscsökkenés között a leg -

nagyobb számmal szerepel, A legutóbbi statisztikák szerint: a na-

gyothallók 33?S-a fülkürthurutban - szűkületben szenved.Még nagyobb

ez a szám, ha hozzávesszük, hogy a heveny és idült középfülgyulla-

dások /ll $>/ és a középfülfolyamatok utáni hallás károsodások/2o#/

létrejöttében is szerepe van a fülkürtnek. Ha már most feltesszük,

a kérdést, gyógyitható-e a fülkürtszűkület miatt keletkezett na-

gyothallás? -Általánosságban azt felelhetjük, hogy igen. Vannak

jól kidolgozott egyszerű eljárások, melyek segitségével levegőt

tudunk juttatni a dobüregbe a fülkürtön át. Maga a befújt levegő

is tagit ja a fülkürt-szüktiletet, de finom szondával is tudjuk tá-

gitanio Miután levegővel feltöltöttük a dobüreget, szükséges,hogy

a fülkürtszükületet okozó ártalmakat is kikapcsoljuk. Az orrnyál-

kahártya lobos duzzanatát orrcseppekkel, a többi orrszűkületfolya-

matot általában műtéttel szüntethetjük meg. A garat-és torokmandu-

lák szintén műtéti utón távolithatók el„ Még az idejében észrevett

daganat ellen is tudunk műtéti és sugaras kezeléssel eredményesen

védekezni.

Mi az oka annak, hogy jelenleg a tisztán fülkürteredetű

nagyothallók száma még mindig 33 $? Egy szóval felelhetünk: az el-

hanyagolás. Igaz, hogy van egy nagyon fontos tényező, ami még a

leggondosabb észlelőt is megtéveszti. Hallószervünk ugyanis sokkal

tökéletesebb, mint amire a mindennapi életben szükségünk volna. A

hallásélesség meghatározásának még a modern elektromos hallásvizs-

gáló készülékek birtokában is egyik legjobb módszere a súgott be-

széd hallásának vizsgálata. A betegséget a hozzátartozók is leg-

gyakrabban a súgott beszéd meg nem értéséről vehetik észre a gyer-

mekeknél. A súgott beszédet szobában 7-8 méterről halljuk, a tá -

volság sokkal nagyobb annál, amire a mindennapi életben szükségünk

van. Mint érdekességet emiitjük meg, hogy hangszigetelt szobában a

súgott beszédet 2o-25 méterről, a társalgót loo méterről is meghall-

juk. Ilyen körülmények között a kezdődő halláscsökkenést - különö-

sen ha az féloldali - kezdeti szakában nehéz észrevenni,, Pedig a
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fülkürt eredetű nagyothallás gyakran kezdődik az egyik oldalon.Fel-

nőttek is gyakran jelentkeznek szakorvosi rendelésen egyik oldali

halláscsökkenés miatt és a vizsgálatok alkalmával derül csak ki,hogy

a másik fülükkel már régen nem hallanak. Természetes, hogy a fenti

okokból a kis gyermekek hallás romlása sokáig rejtve maradhat. Me-

gyénkben évente több száz fülkürt eredetű nagyothalló hallását ad-

ják vissza szakorvosaink. Azonban -mint láttuk- a korai felismerés,

sőt a megelőzés a legjobb fegyver a betegség ellen.

Melyek a megelőzés módjai:

1. A szülők, nevelők gondosan figyeljék a kis gyermekek

hallóképességét. Különösen vonatkozik ez az orrlégzési zavarban szen-i

védőkre, tehát azokra, akik nyitott szájjal lélegzenek.

2. Az iskolásokat rendszeresen szűrővizsgálatban kell ré-
sze»iteni.

3. Végül egyszerű, de jó tanács, hogy orrfuvást ne végez-

zünk fekvő, hanem ülő, vagy állóhelyzetben. Különösen vonatkozik ez

náthás egyénekre. Orrfuváskor fejünket hajtsuk előre és egyszerre

csak az egyik orrnyilasunkat zárjuk el a zsebkendővel. Az ilyen mó-

don végzett orrfuváskor a fülkürt függőleges helyzetbe kerül, orr-

garati szájadéka alul, a döbüregi pedig felül helyezkedik el. Ezál-

tal az orrfuvás alkalmával keletkező nyomásfokozódás közben nem ke-

rülhet a fülkürtbe, dobüregbe fertőzött váladék, mint fekvő helyzet-

ben történő orrfuvásnál.

Ha a fenti megelőző rendszabályokat megvalósítjuk, keve-

sebb lesz a szemüveggel még nem versenyképes hallásjavitó készülék

viselésére szorulók száma. A teljesség kedvéért emiitjük még meg,

hogy az elhanyagolt, dobüri hegesedések miatt nem gyógyitható ese-

tek műtéti kezelése is kisérleti stádiumban van és eredménnyel ke-

csegtet.

Dr. Hauk István


