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A Vándorgyűlésen elhangzott előadások
absztraktjai

01. DOBHÁRTYA-REGENERÁCIÓ VIZSGÁLATA 
ÁLLATKÍSÉRLETES MODELLEN

Bakó Péter1, Gerlinger Imre1, Bock-Marquette Ildikó2

1Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, 1Fül-Orr-Gégészeti 
és Fej-, Nyaksebészeti Klinika, 2Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet,
Szentágothai János Kutatóközpont, Pécs

A dobhártya-perforáció létrejötte legnagyobb részt traumás vagy infektív eredetre (otitis
media suppurativa acuta maradványállapota, myringitis granulosa utáni állapot) vezet-
hető vissza. A záródás ezen esetekben mintegy 80%-ban spontán létrejön. A három
hónapon túl meglévő perforációt már krónikusnak tekintjük, amelynek zárása műtéttel
oldható meg. A gyakorlatban számos anyag, illetve sebészi módszer használatos erre
a célra. A klasszikus graftok, mint a fascia, porc, porchártya mellett az utóbbi időben
más biológiai anyagokkal, például a celluláris kollagénnel is reménykeltő eredményekről
számoltak be. Azonban a legnagyobb igyekezet ellenére sem sikeres a gyógyulás min-
den esetben. Így felmerült az igény olyan anyagok használatára is, amelyek aktívan elő-
segítik a dobhártya sejtjeinek migrációját, proliferációját. Vizsgálatunk során egy TB ne-
vű fehérjét használtunk, amelynek regenerációt elősegítő hatását már leírták más
szervrendszerek tekintetében. Kisállat-modellünkben egér dobhártyákat távolítottunk
el, majd in vitro körülmények között vizsgáltuk a fehérje hatását a dobhártya sejtjeire.
A dobhártyákat egy kollagént tartalmazó mátrixra helyeztük, majd a dobhártyák 1
csoportját megkezeltük a TB-fehérjével. A kísérletünkben a kollagén mátrixba migrált,
illetve proliferált sejtek mennyiségét, illetve a migráció nagyságát vizsgáltuk. Előadá-
sunkban kísérletünk kezdeti lépéseit, valamint eredményeit mutatjuk be.

02. A TINNITUS, MINT FEDŐTÜNET

Barcsi Beatrix, Harmat Kinga, Németh Adrienne, Gerlinger Imre
Pécsi Tudományegyetem, Klinikai Központ, Fül-Orr-Gégészeti 
és Fej-Nyaksebészeti Klinika, Pécs

A Pécsi Tudományegyetem Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinikára érkező,
fülzúgásról beszámoló betegek számára nagyon fontos, hogy az otoneurológiai kivizs-
gálás mellett minél előbb megtörténjen a pszichológiai konzultáció is. Tapasztalataink
szerint gyakran már az első találkozás során felszínre kerülhetnek olyan pszichés ál-
lapotok és problémák, amelyek szükségessé tehetik a rendszeres pszichoterápiás és
gyakran pszichofarmakoterápiás kezelést, esetleg akár az azonnali pszichiátriai kon-
zultációt. Sajnos előfordul, hogy a tinnitus hátterében komoly pszichiátriai kórképek is
meghúzódnak és a fülzúgás, mint fedőtünet funkcionál. Ennek oka az, hogy a valós
betegséggel a páciensnek egyedül megterhelő lenne szembenéznie és megküzdenie,
így az egyén bizonyos testi betegségek formájában próbál megküzdeni ezekkel. Eset-
bemutatásokon keresztül ismertetjük azokat a pszichiátriai kórképeket (pl. Paranoid
zavar, Borderline személyiségzavar), amelyekkel eddig találkoztunk a tinnitus kivizs-
gálása során és beszámolunk azokról a kezelési módokról és terápiás technikákról,
amelyeket eredményesnek ítélünk a páciens pszichés jólléte megteremtésében.

03. PERKUTÁN BAHA CONNECT CSONTVEZETÉSES 
IMPLANTÁTUMOK TRANSZKUTÁN 
BAHA ATTRACT RENDSZERRÉ TÖRTÉNŐ 
ALAKÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI EGY ESET KAPCSÁN

Bere Zsófia, Vass Gábor, Perényi Ádám, Dimák Balázs, Nagy Roland,
Jarabin János, Kiss József Géza, Rovó László
Szegedi Tudományegyetem Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti 
Klinika, Szeged

A csontvezetéses hallásjavító implantátumok (BAHA) egyre szélesebb körben elter-
jedtek a féloldali siketség, vezetéses, illetve kevert típusú halláscsökkenés rehabilitáci-

ójában. Az egyre nagyobb teljesítményű beszédprocesszorok, illetve az implantációs
rendszer rohamos fejlődésével a korábban alkalmazott perkután szisztéma (BAHA
Connect) helyett ma már lehetőség van a teljesen fedett, biztonságosabb, kevesebb
lágyrész szövődménnyel járó és jobb esztétikai eredményt biztosító transzkután im-
plantátumok alkalmazására (BAHA Attract). A korábban alkalmazott perkután rend-
szerek esetén gyakori szövődményként jelentkező periimplant lágyrész infekció, gra-
nuláció és hipertrófia kiküszöbölésének így egy lehetséges módja a korábbi perkután
rendszer transzkutánra történő alakítása.
A szerzők egy 13 éves, kétoldali súlyos fokú hallójárati atrézia és fülkagyló-malfor má -
ció miatt, 2010-ben perkután csontvezetéses hallásjavító rendszerrel (BAHA BP
100) ellátott gyermek esetét mutatják be. Az orvoshoz fordulás oka a periimplant bőr-
területen visszatérően jelentkező, ezért az eszköz rendszeres használatát akadályozó
lágyrész infekció volt.
Az audiológiai kivizsgálás alapján a beteget alkalmasnak találtuk transzkután BAHA
Attract rendszerrel történő ellátásra. Tekintettel, hogy a korábbi protokolloknak meg-
felelően a periimplant területen a lágyrész hipertrófia megelőzésének érdekében a
szövetet dermatommal elvékonyították, a mágnes ideális fedése és a megfelelő seb-
gyógyulás érdekében a korábbi abutment környéki lágyrészt reszekáltuk, valamint az
eredeti csontba ágyazott implantátumhoz képest postero-superior pozícióban új im-
plantátum behelyezése történt. A kialakult szövethiányt az arteria occipitalisra nye-
lezett temporo-parietális skalp lebennyel fedtük. A temporális régió nagyobb artériáit
a beavatkozás előtt Doppler-ultrahang segítségével feltérképeztük az új implantátum
megfelelő pozicionálása, valamint a lebeny kialakításának érdekében. Posztoperatív
szakban parenterális antibiotikum-terápiát indítottunk, a beteget a 5. posztoperatív
napon emittáltuk. A gyermek beszédprocesszorral történő ellátását a műtétet követő
5. héten végeztük, az audiológiai eredmények a vártnak megfelelően alakultak, a
gyermek hallás rehabilitációja sikeresnek bizonyult.
Esetünk egy lehetséges megoldást nyújt a perkután-transzkután csontvezetéses hal-
lásjavító rendszerek konvertálására, amely komplikáltabb, resectioval járó esetekben
is jó eredménnyel alkalmazható.

04. 10 ÉVES A MAGYAR COCHLEARIS IMPLANTÁLTAK
EGYESÜLETE (MACIE)

Bonecz Ervin
Magyar Cochleáris Implantáltak Egyesülete

A közhasznú nonprofit egyesület 2007-ben alakult, s az első olyan civil kezdeménye-
zés Magyarországon, ami kifejezetten a cochlearis implantáltakért jött létre. Gyár-
tóktól függetlenül, a cochlearis implantáltak és jövőbeli implantáltak érdekeiért és az
alábbi legfontosabb célokért száll síkra: érdekvédelem kormányzati szinten, hiteles tá-
jékoztatás, rehabilitáció elősegítése, újszülött kori hallásszűrés, együttműködés a négy
CI-centrummal.
A Magyar Cochleáris Implantáltak Egyesülete teljes jogú tagja az EURO-CIU-nak,
amely 23 ország 31 tagszervezetének ernyőszervezete. 2014-ben a MACIE és
Budapest volt a házigazdája és szervezője az európai szervezet éves konferenciájának
és közgyűlésének. Ennek sikere is hozzájárult ahhoz, hogy az idei, Helsinkiben meg-
rendezett közgyűlésen a MACIE elnökét választották meg az EURO-CIU alelnökének.
A prezentációban a MACIE elmúlt 10 évét és a jelentősebb szakmai mérföldköveket
ismerhetik meg.

05. BELSŐFÜL-VIBROPLASZTIKA – ÚJ LEHETŐSÉG 
AZ ELŐREHALADOTT OTOSCLEROSIS KOMBINÁLT
MŰTÉTI MEGOLDÁSÁBAN

Burián András, Tóth Tamás, Gerlinger Imre
Pécsi Tudományegyetem, Klinikai Központ, Fül-, Orr-, Gégészeti és Fej-,
Nyaksebészeti Klinika, Pécs

A kengyelfixációval járó közepes és súlyos fokú kevert típusú halláscsökkenések – úgy-
mint előrehaladott otosclerosis, osteogenesis imperfecta – kezelését korábban a
stapedectomia vagy stapedotomia jelentette hagyományos hallásjavító készülékkel
történő ellátással együtt. A betegek számára azonban sok esetben problémát jelent-
het a hagyományos hallásjavító készülékek viselése (illesztési nehézségek, okklúziós
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effektus, fokozott cerumen felhalmozódás, akusztikus feedback), ezen készülékek nél-
kül azonban a vezetéses halláscsökkenés stapedotomiával történő megoldása önma-
gában nem feltétlenül eredményez kielégítő hallásjavulást. A passzív középfül-implan-
tátumok (pistonok, protézisek) rohamos fejlődésével párhuzamosan egyre növekvő
igény mutatkozott az idegi halláscsökkenés javítását célzó középfül-sebészeti megol-
dások iránt. Az aktív középfül-implantátumok (pl. Vibrant Soundbridge) megjelenése
új utakat nyitott a tisztán idegi, illetve kevert típusú halláscsökkenések kezelésében.
Ily módon a stapes fixatioval járó közepes vagy súlyos fokú kevert típusú halláscsökke-
nések idegi komponensének megoldásában a hallásjavító készülékek szerepét egyre
inkább az aktív középfül-implantátumok veszik át. A stapedotomia és az együlésben
történő Vibrant Soundbridge beültetés – az ún. belsőfül-vibroplasztika – az előreha-
ladott otosclerosis kezelésének egy egyre szélesebb körben elterjedő megoldását kí-
nálja, együttesen javítva a kevert típusú halláscsökkenés mindkét komponensét.
A 2014 szeptembere és 2014 decembere közötti időszakban a Pécsi Tudományegye-
tem Klinikai Központ Fül-, Orr-, Gégészeti és Fej-, Nyaksebészeti Klinikáján a szerzők
négy alkalommal végeztek belsőfül-vibroplasztika műtétet: KTP-lézerrel asszisztált
stapedotomiát NiTiBOND, illetve Nitinol piston beültetéssel és Vibrant Soundbridge
implantatioval egy ülésben. A szerzők az implantátumnak az incus hosszú szárához
való csatlakoztatása mellett a bemutatott négy eset egyikében az ún. rövid nyúlvány-
hoz való kapcsolását is kipróbálták. A betegek panaszainak hátterében az anamnézis,
klinikum és a preoperatív eszközös audiológiai vizsgálatok alapján nagy valószínűséggel
előrehaladott otosclerosis állt. Mind a négy bemutatott esetben sikerült a betegek
számára megfelelő hallásjavulást elérni, az elért eredmények a nemzetközi szakiro-
dalomban fellelhető eredményekkel is összhangban állnak.
A szerzők ismertetik a belsőfül-vibroplasztica lépéseit, az eljárás indikációs körét, elő-
nyeit, illetve a műtéti technikával kapcsolatban szerzett kezdeti tapasztalataikat.

06. HALLÓCSONTLÁNCOLAT REKONSTRUKCIÓJA
GLAS-IONOMER CEMENTTEL LABYRINTH FISTULÁT
OKOZÓ KRÓNIKUS CHOLESTEATOMÁS OTITISBEN

Csanády Miklós, Tóbiás Zoltán, Rovó László
SZTE, Fül-orr-gégészeti és Fej-nyaksebészeti Klinika, Szeged

Az otitis media chronica cholasteatomatosa a fülfolyás és vezetéses halláscsökkenés
jellemző tünete mellett a hámzsák kompressziója következtében a laterális ívjárat
lézióját okozhatja, amely labyrinth sipolyhoz vezethet.
A szerzők bemutatnak egy korábban már operált recidív krónikus cholesteatomás
otitis miatt, kezelt beteget, akinél a fülfolyás mellett szédülés jelentkezett spontán
(harmonikus) vestibularis tünetekkel.
Tympanoplasztika során a korábbi mastoidectomia üregét kitöltő cholesteatomát el-
távolították, a laterális ívjárat sipolyát fedték. A vaskos dobhártyán a hátsó-felső kvad-
ránsban lévő hámzsákot szanálták, az incus hosszú szára elpusztult. A hámzsákot a
hallócsontokról, azokat megőrizve leválasztották, majd az incus hosszú szárát glas-
ionomer cemetből felépítve összekötötték a stapes fejeccsel, helyreállítva a
hallócsontláncolat folytonosságát. A perforáció zárására temporalis fasciát használtak.
A posztperatív időszakban a beteg szédülése megszűnt, gyógyulás után a preoperatív, kis-
fokú vezetéses hallácsökkenését a cholasteatoma szanációja után is sikerült megőrizni.

07. ÚJ KORSZAK A CSONTVIBRÁCIÓS HALLÓKÉSZÜ-
LÉK-ELLÁTÁSBAN (CÉGES ELŐADÁS ÖSSZEFOGLALÓ)

Csetneki Csilla
Belsound Kft.

A nagyon elhanyagolt és magára hagyott betegkörnek a legjobb megoldást találtuk meg:
BMH Contact Star-a digitális szemüvegszáras csontvezetéses készülék ismertetése, kinek
jó, miért jó, hogyan jó, közgyógy áron. Én beleszerettem, és azok is, akik kipróbálták!

08. KI MONDJA AZT, HOGY AUDIOLÓGUS 
ASSZISZTENSNEK LENNI UNALMAS, RUTINMUNKA…?
(ASSZISZTENSI ÖSSZEFOGLALÓ)

Csontos Fatime, Rákos Adrienn, Gáborján Anita
Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar, Fül-Orr-Gégészeti,
Fej-Nyaksebészeti Klinika, Audiológia, Budapest

Az újszülöttkori objektív hallásszűrés megvalósulása új feladatok elé állította
audiológiánkat. „Diagnosztikai centrumként”, napi feladataink közé tartozik a hallás-
csökkenés gyanújával kiszűrt újszülöttek további fül-orr-gégészeti és hallásvizsgálata.
Bemutatjuk azt a folyamatot, amely a diagnózis felállításáig, illetve a hallás-rehabili-
táció megtervezéséig tart, kiemelve a csapatmunka jelentőségét és az audiológus
asszisztens feladatait. Röviden összefoglaljuk az általunk használt objektív és szub-
jektív hallásvizsgálati módszereket a gyermekek életkori és mentális sajátosságainak
figyelembevételével.

09. A BESZÉD AUDIOMETRIA SZEREPE A HALLÁS 
DIAGNOSZTIKÁBAN, A HALLÓKÉSZÜLÉK 
KIVÁLASZTÁSÁBAN ÉS A REHABILITÁCIÓ EREDMÉ-
NYESSÉGÉNEK IGAZOLÁSÁBAN – ESETBEMUTATÁSOK
(ASSZISZTENSI ÖSSZEFOGLALÓ)

Deményné Marada Gyöngyi
D&M Gyöngyszem – Medilearn Akadémia Kft.

Bevezetés: A beszéd audiometria múltja és jelene, jogszabályi környezete
Témabemutatás: Beszéd audiometria diagnosztikai szerepe

Gyermekek beszédvizsgálata
n Megfelelő típusú beszédvizsgálat kiválasztása, életkor, illetve fejlettségi színt alapján
n Különböző típusú beszédvizsgálatok bemutatása

Felnőttek beszédvizsgálata
n Fejhallgatós mérések
n Szabadhangteres mérések
n Beszéd vizsgálat fontosságának igazolása esetbemutatások révén 

Beszéd audiometria szerepe a hallókészülék kiválasztásában és illesztésében
n Beszédvizsgálat szerepe a gyermekek hallás-rehabilitációjában
n Beszédvizsgálat eredményének hatása a páciensprofil és az illesztési algoritmus

meghatározásában – Esetbemutatás

Beszédvizsgálat szerepe a felnőttek hallás-rehabilitációjában
n Beszédvizsgálat eredményének hatása a páciensprofil és az illesztési algoritmus

meghatározásában – Esetbemutatás
n Hallás-rehabilitációs eszközök illesztése során alkalmazott beszédvizsgálatok

Beszéd audiometria szerepe a hallásrehabilitáció eredményességének igazolásá-
ban
n Hallókészülékes szabadhangteres mérések kivitelezése, eredmények értékelése
n Hallókészülékes szabadhangteres mérések eredményének hatása a finomhan-

golásra
Összegzés: Beszédvizsgálat szerepének összegzése
Új beszédvizsgálatok bevezetésének szükségessége

10. AKUSZTIKUS HALLÁSSEGÍTŐ RENDSZER 
ILLESZTÉSÉVEL SZERZETT TAPASZTALATAINK

Dimák Balázs, Nagy Roland, Tóth Ferenc, Perényi Ádám, 
Jarabin János András, Rovó László, Kiss József Géza
Szegedi Tudományegyetem ÁOK, Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ,
Fül-, Orr-, Gégészeti és Fej-, Nyaksebészeti Klinika, Szeged

Bevezetés: A WHO szerint a Földön 328 millió felnőtt és 32 millió gyermek él súlyos
fokú halláskárosodással. Amikor a hagyományos erősítés a beszédfejlődéshez, be-
szédértéshez nem biztosít megfelelő szintű hallás élményt, az implantálható hallás-
segítő rendszerek segíthetnek. A klinikánkon alkalmazott középfül-implantátum
rendszerek a külső forrásból érkező hangokat mechanikus vibrációvá alakítják, ezzel
stimulálva a mobilis hallócsont láncolatot, majd a belsőfület. Indikációjuk
sensorineuralis, továbbá kevert típusú, mérsékelt-nagyfokú halláskárosodásokra terjed
ki.
Anyagok és módszerek: Klinikánkon leginkább a MET (Middle Ear Transducer), illetve
a Carina (teljesen implantálható MET) rendszerekkel foglalkozunk, mind beültetés,
mind rehabilitáció terén.
Beteganyagunk: 13 fő MET (átlagéletkor: 55,51±9,91; nemek aránya: 6 férfi/8 nő),
továbbá 2 fő Carina (átlagéletkor: 52,32±16,77; nemek aránya: 1 férfi/1 nő) rend-
szert használó páciens.
Eredmények: A készülékek beállítása az in situ audiogram segítségével történik. Ekkor
az elektromosan kiváltott hallás- és komfortküszöb értékeket határozzuk meg szub-
jektív módszerekkel, amelyek függnek a beteg kooperációjától. Néhány páciensnél
ezen küszöbértékek a magas frekvencia-tartományban meghaladták a készülék di-
namikai tartományának határait, mely torzítást, gerjedést okozhat, ugyanakkor a be-
szédfrekvencia-tartományban halk hangérzet jelentkezhet.
Következtetések: A rehabilitációs folyamat szerves részét képezi a rendszer finom-
hangolása. Célunk ezen illesztési folyamat bemutatása, a program nyújtotta lehető-
ségek feltárása, illetve az elért eredmények prezentálása. A megfelelő általános és
audiológiai indikáció fennállása esetén beültetett középfül-implantátumokkal a lég-
vezetéses hallókészülékeknél jobb tiszta hangküszöb és beszédértés is elérhető. A
módszer nemcsak a közepes, hanem a nagyfokú halláscsökkenések és kevert hallás-
csökkenések esetén is alkalmazható.



11. A BESZÉD AUDIOMETRIÁN TÚL – HALLÓKÉSZÜLÉK ÉS
KOGNITÍV TERHELÉS (CÉGES ELŐADÁS ÖSSZEFOGLALÓ)

Enreiter Ádám1, Nicolas Le Goff2

1Mediszintech Audiológia Kft., Budapest
2Oticon A/S, Smørum, Dánia

Az utóbbi években a hallásjavító eszközök hatékonyságának vizsgálatában széleskö-
rűen elterjedtek a beszéd audiometrián belül a beszéd zajban való értésének vizsgá-
lata. Az 1980-as években megjelent mondattesztekről az utóbbi években a hallással
foglalkozó kutatók figyelme a megértést mélyebben befolyásoló paraméterek felé for-
dult. Az előadás röviden ismertet két módszert a kognitív terhelés vizsgálatára. A pu-
pilla dilatáció maximális értékének mérésével, illetve mondat végi szavak megértésé-
nek és visszaidézésének vizsgálatával sokkal mélyebb betekintést kaphatunk a halló-
készülékek jelfeldolgozási stratégiáinak hatékonyságával, életminőséget befolyásoló
hatásával kapcsolatban. Ismertetésre kerülnek a fenti módszerek felhasználásával az
Oticon legújabb generációs Opn 1 hallókészülékével elért eredmények.

12. „KIS LÉPÉS A BETEGNEK, HATALMAS UGRÁS AZ
AUDIOLÓGIÁNAK”, AZAZ MINEK MENNÉK AZ
AUDIOLÓGIÁRA UTÁNÁLLÍTÁSRA (CÉGES ELŐADÁS
ÖSSZEFOGLALÓ)

Fekete Zoltán1, Selyem Sándor2

1Belsound Kft., Veszprém
2Danavox-H Kft., Budapest

Hatalmas fejlődési ütemben fejlődnek a hallókészülékek, minden évben jönnek a ki-
sebb/nagyobb lépések a technológiában. Most viszont hatalmas ugrás, változás jön,
olyan, mint az analóg/digitális ugrás…
Legyen az elsők között, aki hallhatja, láthatja, átélheti…

13. TINNITUS COACHING SZEREPE A FÜLZÚGÁS
CSÖKKENTÉSÉBEN (CÉGES ELŐADÁS ÖSSZEFOGLALÓ)

Flamm Gergely
TTC (Tinnitus Tréning Centrum), Budapest

A fülzúgás (tinnitus) évezredes probléma. Egyet kell értenünk abban, hogy e tünet el-
mulasztása – ha a krónikus fázisba kerül – szinte lehetetlen. Ami viszont igenis ma
már megoldható, hogy a beteg szenvedésnyomását különböző eszközökkel, gyógysze-
rekkel, tréningekkel csökkentsük.
A cél: mihamarabbi habituáció, elfogadás, figyelemelterelés.
Előadásomban a Tinnitus Coaching folyamatát fogom bemutatni. Ezt a személetmó-
dot és hozzá tartozó módszereket az Egyesült Államokban öt éve, Németországban
két éve alkalmazzák. A tinnitus coaching alkalmazhatóságának kritériuma, hogy a tü-
nettől szenvedő (előzetesen teljes szervi, pszichiátriai és pszichológiai kivizsgálás alap-
ján), egészséges, illetve kompenzált, karbantartott állapotú legyen.
Röviden bemutatom a folyamat lépéseit, az alkalmazott technikákat, és egy konkrét
eseten keresztül ismertetem a tinnitus coaching pozitív hatását, eredményességét.

14. ÁTTÖRÉS A LÁGYLÉZER KEZELÉSEKBEN: 
A MEGTÖBBSZÖRÖZÖTT TELJESÍTMÉNY!

Fülöp Györgyi1, Nagy Tamás2, Rózsa Károly†3, Rózsa Tamás4

1Czeizel Intézet, Budapest
2Belsound Kft., Veszprém
3WIGNER Fizikai Kutató Központ – MTA, Budapest
4Safe Laser Optikai és Lézer Laboratórium

Hosszú ideje alkalmazunk lágylézert a fül-orr-gégészeti kórképekben is. A közelmúltban,
egy magyar fejlesztés kapcsán, nagy áttörésnek lehetünk részesei, mivel a megsokszoro-
zott teljesítménnyel a korábbiaknál gyorsabb, hatásosabb eredményeket látunk szakmán-
kon belül és szélesebb körben is. A lézertechnikai adatainak, hatásmechanizmusának is-
mertetése mellett kezdeti tapasztalatainkról szeretnénk beszámolni a fülzúgás, akut hal-
láscsökkenés, felső légúti és az arcbőrt érintő gyulladásos megbetegedések kezelésében.

15. PROTONE ORGANX 16,  BESZÁMOLÓ HAZAI HALLÓ-
KÉSZÜLÉK FEJLESZTÉSÜNKRŐL

Garai Réka1, Garai András2, Fehér Lajosné2, Szirmai Ágnes4, Tóth László3

1Semmelweis Egyetem 1 sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest
2Protone Audio Kft., Budapest
3Ceva Phylaxia Pharma Nyrt., Budapest
4Semmelweis Egyetem Fül -Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika, Budapest

Hallásunk minősége életünk számos jelentős területét befolyásoló faktor, amelynek
csökkenése jól érzékelhető életminőségbeli csökkenést okoz. Napjainkban ennek elle-
nére minden olyan 7 emberből, akiknek haszna lehetne a hallókészülék vásárlásból,
csak 1 dönt a vétel mellett az Egyesült Államok felmérései szerint (1).
2015 őszén Barack Obama tanácsadói testülete szerint a legnagyobb gát a hallóké-
szülék-vásárlással kapcsolatban a vételár volt. Megállapították, hogy míg az utóbbi
20 év során az elektronikai iparágban jelentős fejlődéseket lehetett tapasztalni, emel-
lett a vételárak is igen nagymértékben csökkentek, ez a jelenség a hallókészülék-pia-
con nem következett be. A testület véleménye szerint ez a sikertelenség a piac kon-
centráltságának tulajdonítható, amelyben az innovatív új vállalatoknak nem jók a ki-
látásaik, mivel az össz-hallókészülék szám 98%-át 6 nagyvállalat gyártja le (1).
Felmerülhet tehát a kérdés, hogy akkor mégis miért vágtunk bele a hazai hallókészü-
lék hardware- és software fejlesztésbe?
Célunk a hallókészülékek adatnaplózása által rendelkezésre álló adatok feldolgozása
és elemzése alapján nyert információk felhasználása az automatikus finomállításban.
Pályázatunkat a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési És Innovációs Alaptámogatásra érde-
mesnek találta, a klinikai vizsgálatokban partnerünk a Debreceni Egyetem Fül-Orr-
Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinikája.

Irodalom: 1. Opening the Market for Lower Cost Hearing Aids: Regulatory Change Can
Improve the Health of Older Americans. Blustein J Weinstein BE 2016. Am J Public Health old.:
106(6): 1032–5.

17. BILATERÁLIS VESZTIBULOPÁTIÁK

Garai Tibor, Tamás T. László, Tompos Tamás
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Fül-orr-gégészeti és Fej-nyaksebészeti
Osztály, Győr

A bilaterális vesztibulopátia mindkét oldalon jelentkező, az egyensúlyozó szerv és/vagy
az egyensúlyozó ideg részleges vagy teljes funkciózavara. A betegség valamivel több,
mint 50%-a idiopátiás. A szerzők áttekintik a kórkép etiológiáját, tüneteit, diagnosz-
tikus lépéseket, valamint a terápiás lehetőségeket. Vizsgálataik során 7 bilaterális
vesztibulopátiában szenvedő beteget diagnosztizáltak, akik közül egy 59 éves nőbeteg
kórtörténetét, vizsgálatainak eredményeit ismertetik.

18. TÜKÖRHALLÁSTÓL AZ EGYEDI HALLÁSTERVEZÉSIG
– SZEMLÉLETVÁLTÁS A HALLÁSGONDOZÁSBAN

Garay Zsolt
Heim Pál Gyermekkórház, Budapest

A lineáris erősítés az analóg készülékek korszakában azt a célozta meg, hogy minden
apró részletet visszaadjon a környezet hangjaiból. A digitális platform a beszéd kieme-
lésre fókuszált, illetve a hallókészülékek már odafigyeltek a környezet zajaira. A kü-
lönféle zajcsökkentő mechanizmusokkal elérhetővé vált egy olyan „tükörhallás”, amely
minden részletre kiterjedő hangélményt volt képes nyújtani a teljességre törekedve.
Az évek során azonban kiderült, hogy az ügyfeleket bizony sok esetben zavarta ez az
egyedi részletgazdag (zajokra is kiterjedő) hangélmény. Ahogy a hallásuk az évek során
romlott megfeledkeztek környezetünk zavaró zajairól (zajszennyezés). Ezt visszaadva,
már a próbahordás is kellemetlen élményeket teremthetett. Ezért a hallásgondozó
centrumokban a digitális készülékeket mesterségesen, átmenetileg „lebutították”, hogy
megszokható legyen az ügyfélnek a mindennapi viselet. Megjelentek a készülékprog-
ramozásban a hozzászoktató szoftverek, amelyek fokozatosan emelték a hangnyo-
mást a kívánt erősítésre. Az időszakonkénti finomhangolás így is egyre nagyobb sze-
repet kapott a tökéletesebb hallásélményhez. A mért elvárásokat és az ügyfelek nö-
vekvő egyéni igényeit néha nehezen lehetett összefésülni.
Jelen előadásunkban egy új platformra szeretnénk felhívni a figyelmet, amely során
nem törekszünk a továbbiakban a hallásélmény tükör jellegű visszaadására, hanem
az egyén egyedi igényeit igyekszünk oly módon megvalósítani, hogy a beszédértésen
túl a komfortélmény is tökéletesedjen.  Lehetővé válik ez által, a megalkuvások nélküli,
örömteli, mindennapi készülékhasználat.

19. TYMPANOMASTOIDEALIS PARAGANGLIOMÁK
(GLOMUS TYMPANICUM TUMOROK) SEBÉSZI 
KEZELÉSE ÉS AUDIOLÓGIAI REHABILITÁCIÓJA

Gerlinger Imre1, Tóth Tamás1, Molnár Krisztián2, Révész Péter1, 
Bakó Péter1

Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar, 1Fül-, orr-, 
gégészeti és Fej-, nyaksebészeti Klinika, 2Radiológiai Klinika, Pécs

A glomus tympanicum tumorok (tympanomastoidealis paragangliomák) a középfülben
előforduló leggyakoribb, lassan növekvő, jóindulatú daganatok. Jelen előadásunk célja,
hogy eddigi tapasztalataink alapján összefoglaljuk a kezelési stratégiánkat, s útmuta-
tót adjunk a management szempontjait illetően.
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2012 januárja és 2017 januárja között 10 beteget operáltunk szövettanilag igazolt
glomus tympanicum tumor miatt. A betegek felvétele során a leggyakoribb tünetek a
következők voltak: halláscsökkenés, pulzáló tinnitus, vertigo. A panaszok az A1-, A2-
és B1-tumorok eseteiben (8 beteg) átlagosan 1,38 éve (±0,75 év) álltak fenn. A két
subtotalis petrosectomián átesett betegünk (B3-tumorok) a műtéteik előtt 8, illetve
16 évig panaszolták tüneteiket. Betegeink átlagos követési ideje 4,5 év (±1,5 év) volt.
A tumorok megoszlása a Sanna által módosított Fisch–Mattox-klasszifikáció szerint a
következő volt: A1-típus 2 eset (20%); A2-típus 2 eset (20%); B1-típus 4 eset (40%);
B3-típus 2 eset (20%). Mind a 4 A-típusú tumort a stapedecto miák/stape do tomiák
során begyakorolt endauralis behatolásból  vagy retroauricularis-transcanalis behatolás-
ból operáltuk. Négy B1-típusú tumorral jelentkező betegünknél trans mastoid behatolást
alkalmaztunk. Két betegünknél, akik B3 tumor miatt subtotalis petrosectomián estek
át, a hallójáratot lezártuk, a fülkürtszájadékot obliteráltuk, a műtét üregét hasfali zsírral
töltöttük fel. Mind a 10 esetünkben teljes tumoreltávolítást értünk el. Mindezidáig sem
klinikailag, sem radiológiailg tumor reziduumot/recidívát nem tapasztaltunk.
Az egyik B1-típusú betegünknél a műtét utáni sebgyógyulás elhúzódó volt, a hallójá-
ratban észlelt granuláció több lézeres kezelést követően gyógyult. Egyik subtotalis
petrosectomiát átesett betegünk 6 hónap elteltével hallását sajnos elvesztette.
Ugyanez a betegünk a preoperative embolizácót követően 6 hétig átmeneti arcideg-
gyengeségről számolt be, amely maradéktalanul meggyógyult. Az A1-, A2- és B1-tí-
pusú betegek (8 eset) valamint a 2 subtotalis petrosectomián átesett beteg hallását
külön elemeztük. A műtéti beavatkozásokat követően mind a két csoportban mérsé-
kelt halláscsökkenést tapasztaltunk.
A glomus tymapnicum tumorok sebészi kezelése biztonságos és hatásos megoldásnak
bizonyult eddigi gyakorlatunkban. A betegek követése során tumor reziduumot/reci-
dívát nem észleltünk, az okozott morbiditás és a komplikációk aránya elfogadható
mértékű volt. Alapvetően fontosnak tartjuk az alapos preoperatív tervezést és a tu-
morok klasszifikációját meghatározó rendszer – esetünkben a Sanna által módosított
Fisch–Mattox-beosztás (6) – konzekvens alkalmazását. A glomus tympanicum tu-
morok sebészi kezelése kombinálható a legkorszerűbb implantológiai hallásrehabilitá -
ciós módszerekkel.

20. AZ ELŐREHALADOTT OTOSCLEROSIS SEBÉSZI 
ÉS AUDIOLÓGIAI DILEMMÁI

Gerlinger Imre, Tóth Tamás, Németh Adrienn, Révész Péter, 
Bakó Péter
Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar, Fül-, Orr-, 
Gégészeti és Fej-, nyaksebészeti Klinika

Az ép dobhártya és légtartó dobüreg mellett észlelt vezetéses halláscsökkenések hátteré-
ben leginkább a stapes fixációját okozó betegségek húzódnak meg, leggyakrabban
otosclerosis állhat a háttérben. Természetesen gondolnunk kell a hallócsontláncolat meg-
szakadására is, ritkán pedig az ún. „harmadik ablak szindróma” lehetőségére. A lehetséges
okok elkülönítésében a részletes anamnézis mellett a multifrekvenciás tympanometria, a
HRCT (esetleg conbeam CT), valamint a VEMP-vizsgálatok állnak a rendelkezésünkre.
Az előrehaladt (advanced) otosclerosist House and Sheehy írták le 1961-ben. Az ere-
deti definíció szerint ilyenkor a légvezetéses küszöb átlaga legalább 85 dB, a csont-
vezetés pedig mérhetetlen (természetesen a korabeli audiométerekkel). Napjainkban,
a cochlearis implantáció korában a beszédértés %-os aránya alapvető indikációs té-
nyezővé lépett elő a küszöb audiometria mellett, ezért előrehaladott otosclerosisról
akkor beszélünk, ha idegi komponens is megfigyelhető az audiogrammon, ugyanakkor
a beszédértés kevesebb mint 100%.
Az előrehaladt otosclerosis rehabilitációját illetően nincsenek egységesen elfogadott
irányelvek. Alapvetően egészen a közelmúltig 3 lehetőség közül választhattunk:

1. csupán hallókészülék, sebészi beavatkozás nélkül,
2. stapedotomia és hallókészülék kombinálása,
3. cochlearis implantáció.

Az elmúlt néhány évben a terápiás paletta a belső fül vibroplastica (power stapes mű-
tét), a teljesen beültethető hallókészülékek (Carina) és a DACS (direct acusticus
cochlearis stimuláció) megjelenésével tovább bővült.
A különböző beavatkozásoknak meg vannak az előnyei és hátrányai, következéskép-
pen előrehaladt otosclerosis esetén manapság nem könnyű dönteni a helyes műtét
indikálása illetve a megfelelő rehabilitációs megoldás kiválasztása tekintetében.
Előadásunkban egy olyan sebészi algoritmust szeretnénk felvázolni, mely a beszédér-
tés, a csont-légköz, az egy-vagy kétoldali folyamat fennállta valamint a HRCT ered-
ményének ismeretében segíti a klinikust a megfelelő rehabilitációs lehetőség kiválasz-
tásában. Egy-egy eset kapcsán példát mutatunk a belső fül vibroplasztikára és a
DACS-műtétre is.

21. VIDEOOKULOGRÁFIA – A FEJ-IMPULZUS TESZT
(HIMP) ÉS A SZUPPRESSZIÓS FEJ-IMPULZUS TESZT
(SHIMP) JELENTŐSÉGE A GYAKORLATBAN

Harmat Kinga, Háromi István, Németh Adrienne, Gerlinger Imre
PTE KK, Fül-, Orr-, Gégészeti és Fej-, Nyaksebészeti Klinika, Pécs

A perifériás vesztibuláris rendszer vizsgálata néhány évvel ezelőtt kiegészült egy új
eszközzel, a videookulográffal, amelynek segítségével a szédüléssel jelentkező betegek
kivizsgálása mind akut, mind krónikus esetben, objektíven, nagyobb biztonsággal és
rövidebb idő alatt lehetséges, mint korábban. A belsőfület érintő műtétekre váró be-
tegeknél a videookulográf segítségével végzett preoperatív vizsgálatokkal csökkenthetők
a műtét utáni szövődmények. A video fej-impulzus teszt (HIT = head impulse
test/HIMP = head impulse paradigm) rendkívül érzékeny a félkörös ívjáratok funkci-
ójának csökkenésére, izoláltan vizsgálható vele a 6 ívjárat. A szuppressziós fej-impul-
zus teszt (SHIMP = suppression head impulse paradigm) a fej-impulzus teszt kiegé-
szítéseként használható vizsgálat, amellyel a károsodott ívjáratok reziduális funkciója
ítélhető meg. A két teszt összehasonlításával és klinikai esetek segítségével bemutatjuk
a vizsgálatok, legfőképpen a még kevésbé ismert és elterjedt SHIMP-teszt kivitelezés-
ének módját és ismertetjük azokat a kórképeket, ahol ezek a tesztek hatékonyan
használhatók.

22. A HYPACUSIS GENETIKAI HÁTTERÉRŐL EGY ESET
KAPCSÁN

Horváth Éva1, Gál Anikó2, Molnár Judit2, Kecskeméti Nóra2,3

1Karolina Kórház, Fül-orr-gége Szakrendelő Mosonmagyaróvár
2SE, Genomika Medicina és Ritka Betegségek Intézete, 3Fül-orr-gége 
Klinika, Budapest

Ismert tény, hogy világszerte a súlyos fokú halláscsökkenéssel világra jött újszülöttek
aránya 2 ezrelék körül mozog. Hátterében kb. 60%-ban találunk genetikai okot, míg
40%-ban ototoxikus gyógyszerek, bakteriális és virális fertőzések (rubeola, CMV)
okozzák a kórt.
A genetikailag öröklődő formák 70%-ban nem szindrómásak, míg a 30% szindró-
más eset, amelyben előfordulhatnak látási rendellenességek, arc- és nyaki deformi-
tások, endokrinológiai eltérések, kardiológiai tünetek, bőr és neurológiai fejlődési va-
riánsok is. 
Felmerül fel a kérdés, hogy az idegi halláscsökkenéssel született gyermekek származ-
hatnak-e ép hallású, ép genetikájú szülőktől?
Tehetünk-e valamit a veleszületett halláscsökkenések fogantatást követő felismerése
érdekében?
Milyen genetikai tanácsot adhatunk a már halláscsökkenéssel gondozott gyermekek
szüleinek későbbi gyermekvállalásuk előtt?
A három, idegi halláscsökkenéssel született fiú-testvér esetbemutatásával a halláská-
rosodással világra jött gyermekek hallás-diagnosztikai nehézségeire és hallás-rehabi-
litációs gondozásuk dilemmáira mutatunk rá.
Különös tekintettel a családi halmozódásra, hallás-genetikai vizsgálatok okán a SE
Genomika Medicina és Ritka Betegségek Intézetével vettük fel a kapcsolatot. A család
hallás-genetikai vizsgálatának eredményeiről jelen előadásunkban számolunk be.

23. A COCHLEARIS IMPLANTÁCIÓ HATÁSA 
A PERIFÉRIÁS VESTIBULARIS FUNKCIÓKRA – OBJEKTÍV
EGYENSÚLYSZERVI ELEMZÉS, PILOT STUDY

Jarabin János András, Hézső Tamás, Rovó László, Kiss József Géza
SZTE ÁOK, Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika, Szeged

Bevezetés: A cochlearis implantáció évtizedek óta szerves részét képezi mind a gyer-
mek-, mind a felnőttkori hallásrehabilitáció eszköztárának. Az implantátum rendsze-
rek külső-, és belső egységein egyaránt végzett számos technikai fejlesztés, továbbá
a műtéti technikák adaptálása folyamatos indikációs területbővüléssel járt együtt ha-
zánkban is. A helyes módszert és eszközt megválasztva egyre jobban alkalmazkod-
hatunk az individuális anatómiai adottságokhoz, illetve elektrofiziológiai elvárásokhoz.
Az eltérő műtéti technikák, továbbá a változatos fizikai paraméterekkel jellemezhető
elektróda sorok reziduális hallásra gyakorolt hatása mellett esetlegesen előforduló
egyensúlyszervi eltérések lokalizációját, gyakoriságát saját beteganyagunkban még
nem tisztáztuk és a rendelkezésre álló nemzetközi irodalom is szegényes.
Anyag és Módszerek: Vizsgálati protokollunk kidolgozását segítendő 10 fő cochlearis
implantáción átesett felnőtt betegünk objektív, teljes körű vestibularis funkció pilot
elemzését végeztük el. A teljes vizsgálati csoport implantációja kerekablak behatolás-
sal, perimodiolaris elektródasorral történt.
A félkörös ívjáratok működését video fej-impulzus tesztekkel (video-HIT), míg az
otolith funkciókat vestibularisan kiváltott myogen potenciál vizsgálatokkal (VEMP) ér-
tékeltük.
Eredmények: Az általunk vizsgált 10 fő esetében mind a video-HIT, mind a VEMP-
vizsgálatok kivitelezhetők voltak. Az általunk vizsgálat populációban érdemi egyen-
súlyszerv-károsodás nem volt megfigyelhető.
Következtetések: A kis esetszám miatt óvatos következtetések vonhatók le. Ugyan-
akkor vizsgálati eredményeink alátámasztják azt a klinikai megfigyelést, mely szerint
a cochlearis implantáció biztonságos módszer. A következményes vestibularis funkció-
csökkenés esélye minimális. Az általunk alkalmazott módszerek jól használhatóak az
objektív egyensúlyszervi funkcióelemzésekhez cochlearisan implantált betegcsoport-



ban is. További vizsgálatok szükségesek az eltérő műtéti technikák és implantátum tí-
pusok részletes összehasonlításához.
A kutatás az EFOP-3.6.2-16-2017-00009 azonosító számú projekt keretében, az
Európai Unió támogatásával valósult meg.

24. BAHA CONNECT, BAHA ATTRACT 
– SZÖVŐDMÉNYEK ÉS MEGOLDÁSUK

Katona Gábor1, Novoth Béla2

Heim Pál Gyermekkórház, 1Fül-orr-gégeosztály, 2Sebészeti osztály,
Budapest

A BAHA-implantációs műtéteket 2002-ben, hazánkban elsőként vezettük be osztá-
lyunkon. Az elmúlt 15 év során összesen 215 beavatkozás történt. Az első 10 évben
kizárólag percutan, az implantátumot bőr átfúrásával és egy közbeiktatott csavarral
(abutment) kapcsoltuk a csontvezetéses készülékhez, eleinte a klasszikus ívmetszést
és subcutan szövetredukciót alkalmazva, majd később a lineáris metszést és az új tí-
pusú hydroxilapatit bevonatú, új geometriájú abutmentet használtuk, szöveti redukció
nélkül (BAHA Connect). Az utóbbi 3-4 évben már kizárólag a transcutan, mágneses
kapcsolatot alkalmazó, BAHA Attractot használtuk. Utóbbi bevezetésének egyik fő
indoka az volt, hogy így elkerülhetővé vált a Connect esetében gyakran észlelt bőrfer-
tőzés, granuláció, nekrózis. Szövődmény azonban mindkét módszernél előfordulhat.
2-2 ilyen esetet ismertetünk anyagunkból, és bemutatjuk a szövődmények megoldá-
sait is.

25. TAPASZTALATAINK HELYI ÉRZÉSTELENÍTÉSBEN
VÉGZETT COCHLEARIS IMPLANTÁCIÓVAL

Kecskeméti Nóra, Küstel Mariann, Szőnyi Magdolna, Gáborján Anita,
Tamás László, Répássy Gábor
Semmelweis Egyetem, Fül-Orr-Gége és Fej-Nyaksebészeti Klinika,
Budapest

A cochlearis implantáció az utóbbi években rohamszerű fejlődésen ment keresztül,
szélesedett a műtéti indikáció spektruma, mely miatt súlyosabb társbetegségekkel
rendelkező illetve idős betegek is műtétre kerülhetnek. Ezen betegeknél az általános
anesztéziában végzett műtéti beavatkozások fokozott kockázatot jelentenek.
A SE Fül-Orr-Gégészeti- és Fej-Nyaksebészeti Klinikán 2016 februárja óta 3 betegnél
végeztünk helyi érzéstelenítésben sikeres cochlearis implantációt. Egy betegnél prog-
resszív, kétoldali súlyos fokú percepciós halláscsökkenést, egy betegnél kétoldali prog-
resszív otosclerosist és egy esetben unilateralis, akut halláscsökkenést követően. A be-
tegek átlagéletkora 79,3 év (73–84 év). Mindhárom esetben, tekintettel az életkorra,
illetve súlyos kardiális és endokrin társbetegségeikre általános anesztéziai
kontraindikáció állt fenn. Azonos műtéti technika (suprameatal approach) és rövid
műtéti idő mellett szövődménymentes intra-, illetve posztoperatív időszakról számol-
hatunk be.
Eseteink alátámasztják, hogy a helyi érzéstelenítés reális alternatívája az általános
anesztéziában végzett cochlearis implantációnak, ezzel csökkentve a műtéti kocká-
zatot és biztosítva a hallásrehabilitációt ezen betegek esetében is.

26. AZ INNOVÁCIÓ MEGÉRKEZETT – RESONANCE 
(CÉGES ELŐADÁS ÖSSZEFOGLALÓ)

Kohári Péter1, Roberto Signori2
1Belsound Kft., Veszprém
2Resonance, Timisoara

Ma már nem elég a vizsgálathoz audiométer, tympanométer és egyéb vizsgálatokban
gondolkozni egyenként! Mi rendszerben gondolkozunk, mint ahogy az eszközeink is
így lettek tervezve. Elég csak egyszer bevinni a beteg adatokat és mindent, azaz még
az OAE eredményeket, video-otoszkóp képeket is egybe tudjuk kezelni. Teljes rend-
szerek és 5 év garancia a Resonance audiológiai eszközök azoknak, akik minőséget,
kevés adminisztrációt és rugalmas lehetőséget keresnek.

27. HIRTELEN HALLÁSCSÖKKENÉS ESETÉN 
ALKALMAZOTT KEZELÉSI PROTOKOLLOK 
– VAN-E IDEÁLIS KEZELÉSI TERV?

Kovács Márton, Bakó Péter
Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, Fül-Orr-Gégészeti és Fej-,
Nyaksebészeti Klinika, Pécs

Hirtelen halláscsökkenésnek (sudden sensorineural hearing loss, SSNHL) nevezzük a
3 egymást követő frekvencián létrejövő legalább 30 dB-es halláscsökkenést, amely
kevesebb, mint 72 órán belül alakul ki. A kórkép az Egyesült Államokban évente 66

ezer beteget érint, németországi incidenciája 160/100 000 lakos. A kórkép kezelé-
sében leggyakrabban alkalmazott terápiás módszer a szteroid alkalmazása, amelynek
fajtája, bevitelének módja, adagja, alkalmazásának időtartama a szakirodalomban
végtelenül szerteágazó.
PTE-KK Fül-Orr-Gégészeti és Fej-, Nyaksebészeti Klinikán 2012.02.01. és
2016.12.31. között 421 beteget kezeltünk hirtelen halláscsökkenéssel, melyből 207
nő és 214 férfi volt, átlagos életkoruk a tünetek megjelenésekor 54 év volt. Minden
betegünknél részletes fül-orr-gégészeti és otoneurológiai státuszt vettünk fel, emellett
részletes audiológiai kivizsgálást végeztünk. A betegek szisztémás metilprednizolon
kezelésben részesültek. Az intravénás 250 mg kezdő dózist 2 nap után feleztük, majd
64 mg-ról lecsengő dózisban folytattuk a terápiát per os alkalmazás formájában. Be-
tegeink emellé Thiogamma-t, B1-, B6-vitaminokat kaptak, valamint egy részük kerin-
gésjavító infúziós kezelésben is részesült.
Előadásunkban a beteganyag részletes áttekintése során nyert demográfiai, etiológiai
adatokat, valamint audiológiai eredményeinket ismertetjük. Emellett a nemrégiben
Klinikánkon indult kombinált (egy időben indított intratympanalis + intravénás)
prospektív, randomizált, kontrollált szteroidkezelés protokollját mutatjuk be.

28. ÚJSZÜLÖTTKORI OBJEKTÍV HALLÁSSZŰRÉS 
UTÁNI PONTOS HALLÁSDIAGNOSZTIKA A PTE KK
FÜL-ORR-GÉGÉSZETI ÉS FEJ-NYAKSEBÉSZETI KLINIKÁN 
(ASSZISZTENSI ÖSSZEFOGLALÓ)

Márton Zoltánné, Tóth Tamás, Németh Adrienn, Gerlinger Imre
PTE KK, Fül-Orr-Gége és Fej-Nyaksebészeti Klinika, Pécs

Hazánkban a tavalyi évtől törvényileg kötelező minden újszülött osztályon a gyerme-
kek hallását szűrő BERA-berendezéssel vizsgálni. Amennyiben a 35 dB-es intenzitá-
son adott ingerre nem váltható ki az agytörzsi elektromos válasz, a gyermeket pon-
tosabb hallásvizsgálat érdekében tovább kell küldeni a helyileg illetékes fül-orr-gégé-
szeti klinikára. Az újszülöttkori hallásszűrés ellenére is még sok kisgyermeknél 1, 2,
vagy akár 3 évesen merül fel először a halláscsökkenés gyanúja.
A klinikánkra érkező kisgyermekek először fül-orr-gégészeti vizsgálaton mennek keresz-
tül, majd objektív hallásvizsgálatot megkísérlünk spontán alvásban végezni. Ha ez
nem sikerül, a vizsgálatokat a műtőben végezzük el intratrachealis narkózisban. A fü-
lészeti státusz felvétele sokszor nehéz a kisgyermek közreműködésének hiányában.
Többször észlelhető, hogy a dobhártya behúzódott, dobüregben savó van. A fül kitisz-
títása, paracentézis, vagy akár az adenotomia, is elvégezhető egy ülésben az objektív
hallásvizsgálatokkal együtt, hogy minél kevesebbszer kelljen altatásnak kitenni a gyer-
meket.
Az objektív hallásvizsgálat során agytörzsi kiváltott válaszpotenciálok (BERA), közepes
látenciájú válaszpotenciálok (MLR), auditoros steady-state response (ASSR), valamint
otoakusztikus emisszió (OAE) mérésére kerül sor. Az előadás során részletesen be-
számolunk a vizsgálat menetéről, állomásairól és a mérések kiértékelésének módjáról,
valamint mindezek információtartalmáról, megbízhatóságáról.

29. RETROCOCHLEARIS LÉZIÓK DIAGNOSZTIKÁJÁNAK
BUKTATÓI

Matievics Vera, Rovó László, Kiss József Géza
SZTE, Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika, Szeged

A szerzők 10 beteg kórtörténetén keresztül ismertetik a retrocochlearis léziók diag-
nosztizálásának nehézségeit, a szubjektív és objektív audiometriai vizsgálatok lehe-
tőségeit és korlátait bemutatva.  Körvonalazzák a retrocohlearis léziók változatos tü-
nettanát, elsősorban az auditorosan kiváltott agytörzsi válaszok vizsgálata során talált
szerteágazó eltérésekkel. A vizsgálatban 6 betegnél vestibularis schwannoma, 2 be-
tegnél trauma miatt, 1 betegnél hemangioma 1 betegnél meningeoma miatt alakult
ki halláspanasszal járó retrocochlearis lézió. A szerzők választ keresnek az objektív
audiometriai vizsgálatok szerepének tisztázására az egyre modernebb képalkotó vizs-
gálati lehetőségek korában.

30. JÁTÉK-AUDIOMETRIA ÚJ LEHETŐSÉGE 3 ÉVES 
KORTÓL (ASSZISZTENSI ÖSSZEFOGLALÓ)

Molnár Gabriella, Ponyi-Lázár Gabriella, Tóth Pálné, Matievics Vera,
Kiss József Géza
Szegedi Tudományegyetem, Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti 
Klinika, Szeged

A gyermekek nem objektív szempontok alapján történő hallásvizsgálata, mindig ko-
moly kihívást jelent a hallásvizsgálatot végző személy számára.
A gyermek figyelmének lekötése, érdeklődésének fenntartása, időigényes, türelmet és
kitartást igénylő folyamat, közben a gyermek hallásáról és kommunikációs képessé-
géről is minél pontosabb információkat szeretnénk szerezni. 
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Az évek során a különböző ún. „Játék-Audiometriai” módszerek elterjedésével több le-
hetőség kínálkozott.
A technikai fejlődés, az asztali számítógépek, laptopok később a tabletek megjele-
nése a hétköznapi gyakorlatban, lehetővé tette képek, rajzok, animációk, hangok
rövid videók közvetlen megjelenítését, ami segíthet a gyermekek játékos módon tör-
ténő figyelmének lekötéséhez és lehetőséget ad a játékos bevonásukba a vizsgála-
tokhoz.
Az Audiológiánkon lehetőségünk volt kipróbálni egy „Tablet” jellegű (Resonance R-17A)
„Játékaudiométert” és az előadásunkban ezzel szerzett eredményeinkről számolunk
be.
Bemutatjuk a vizsgálat lehetőségeit, előnyeit és hátrányait.

31. NONSYDROMIC HEARING LOSS: 
THE ROLE OF GENETIC TESTING, AND ITS PRACTICE
IN THE CLINICAL ENVIRONMENT

Attila Nagy1,2, József Géza Kiss1

1University of Szeged, 1Department of Oto-rhino-laryngology 
and Head and Neck Surgery, 2Department of Medical Physics and Medical
Informatics, Szeged, Hungary

Hearing disorders are one of the most abundant sensory deficits. It is estimated to
occur once in one or two thousand births. It can prevent normal social development,
and can significantly deteriorate the quality of life of the individual.
The cause cannot be identified in about 40% of the cases, and around 30% is said
to be caused by genetic disorders. The rest is mostly caused by infection, trauma or
some problem during the birth, like hypoxia for example. In cases, where the genetic
defect causes a so-called syndromic disease can be diagnosed on time.
This is not true, however, when the genetic defect causes a nonsyndromic hearing loss.
These are hard to diagnose due to more reasons. Diagnostically, technical, financial
difficulties all play a role. Their low abundance is responsible for being expensive and
hard to screen for. Laboratory and financial background is a must as is the availability
of trained professionals in multiple fields.
We introduce how these cases are handled at the University of Szeged. What are the
difficulties of such diagnoses and also, how cooperation evolved between multiple
departments here at the University making this kind of patient care available in the
whole country.
A kutatás az EFOP-3.6.2-16-2017-00009 azonosító számú projekt keretében, az
Európai Unió támogatásával valósult meg.

32. NEM SZINDRÓMÁS HALLÁSKÁROSODÁSOK 
– A GENETIKAI VIZSGÁLATOK ÉS SZEREPÜK 
A KLINIKUMBAN (GENETIKAI HALLÁSSZŰRÉS 
KEREKASZTAL ÖSSZEFOGLALÓ)

Nagy Attila1,2, Kiss József Géza1

Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, 
1Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika, 2Orvostudományi Kar, 
Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet, Szeged

A halláskárosodások a leggyakoribb érzékszervi rendellenességek közé tartoznak,
becslések szerint előfordulási arányuk 1/1000-2000 születésre tehető. Az így szü-
letettek a szocializáció, az életminőség tekintetében később, életük során kihívások-
kal küzdenek.
Az esetek mintegy 40%-ában a halláskárosodás oka ismeretlen, körülbelül 30%-ban
genetikai eredetű, a többi esetben fertőzés, vagy születéskori trauma (például
hypoxia) áll a háttérben. Hallásproblémát okozó szindrómás betegségek esetében a
diagnózis viszonylag egyszerű, és időben felállítható.
Azonban az úgynevezett nem szindrómás halláskárosodások esetében ez nem mond-
ható el. Nehéz őket diagnosztizálni, ebben technikai, financiális, valamint molekuláris
biológiai okok is közrejátszanak. Az alacsony előfordulási arányuk, és a sok potenciá-
lisan érintett gén miatt a screening drága. A laboratóriumi és anyagi háttér, valamint
az orvosi genetikusi együttműködés lehetősége nélkülözhetetlen ezekhez a vizsgála-
tokhoz.
A Szegedi Tudományegyetemen zajló kutatások vezettek ahhoz a jelenlegi állapothoz,
hogy a hallásgenetikai vizsgálatokat klinikánkon rutinszerűen, ha szükséges genetikai
tanácsadással egybekötve végezzük.
Előadásunkban bemutatjuk ennek nehézségeit, a hátterét, valamint szót ejtünk arról,
hogy az országban zajló újszülöttkori hallásszűrés programhoz hogyan kapcsolódha-
tunk. Bemutatjuk továbbá, hogy az egyetemek közötti együttműködés milyen formá-
ban valósul meg a kiszűrt újszülöttkori hallásvesztések genetikai hátterének felderítése
érdekében.
A kutatás az EFOP-3.6.2-16-2017-00009 azonosító számú projekt keretében, az
Európai Unió támogatásával valósult meg.

33. KLINIKÁNK GYAKORLATÁBAN ALKALMAZOTT 
KÖZÉPFÜL-IMPLANTÁTUMOK: COCHLEAR® MET™ 
ÉS CARINA™ (POSZTER)

Nagy Roland, Tóth Ferenc, Dimák Balázs, Jarabin János András, 
Perényi Ádám, Rovó László, Kiss József Géza
Szegedi Tudományegyetem, Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti 
Klinika, Szeged

Bevezetés: A klinikánk gyakorlatában alkalmazott részlegesen, továbbá teljesen be-
ültethető hallásjavító implantátum rendszerek (Cochlear® MET™ és Carina™) direkt
mechanikai hallócsont vibrációt alkalmazva, elsősorban közepes-nagy fokú
sensorineurális típusú halláscsökkenésben szenvedő felnőtt (>18 éves) páciensek szá-
mára nyújtanak hallásrehabilitációs lehetőséget. Tapasztalatunk alapján reális alter-
natívát jelentenek a hagyományos erősítési módszerekkel nehezen korrigálható esetek
egy részében, például a zavaró akusztikus gerjedés, torzítás vagy okklúziós hatás ki-
küszöbölésében.
Anyag és módszer: A Cochlear® MET™ egy részben beültethető hallószervprotézis,
amelynek egységei biztosítják az akusztikai jel előbb elektromos impulzusokká, majd
annak további mechanikai rezgésekké történő átalakítását.
Teljesen implantálható társa, a Cochlear® Carina™ eszköz önmagában, külső egység
nélkül is működőképes. Saját beültetett akkumulátora szolgáltatja a szükséges ener-
giát a subcutan elhelyezkedő mikrofonnal, jelfeldolgozó processzorral ellátott implan-
tátum számára. Az implantátum mechano-transzducer végződését (aktuátort) tar-
talmazó egység tympano-mastoidectomiát követően a kerül rögzítésre a csontágy pe-
reméhez. Az aktuátor, hasonlóan a MET-rendszerhez, ebben az esetben is az incus
fejecsét stimulálja.
Klinikánkon ezidáig 13 fő MET, továbbá 2 fő Carina-rendszer implantációja történt.
(Életkor átlag: nemek aránya:).
Intraopeartív szövődmény nem volt. A posztoperatív időszakban két esetben tapasz-
taltunk szövődményt.
Eredmények: Audiológiai kontrollok során pszichofizikai mérés segítségével állapítható
meg az elektromosan kiváltott legalacsonyabb energiaszinten detektálható halláskü-
szöb. Ugyanezen módszerrel megadható a fájdalomküszöböt el nem érő, legmaga-
sabban adható ingerintenzitás, a komfortküszöb. Emellett az egyén adottságait, igé-
nyeit figyelembe vevő számos finomhangolási metodika ismert.
Következtetések: Mérési eredményeink, továbbá a betegek szubjektív visszajelzései
alapján fenti eszközök fontos szereppel bírnak a hallásrehabilitációban. Elsősorban
azon esetekben, melyek konvencionális erősítési módszerekkel érdemben nem, vagy
nehezen korrigálhatók.

34. KÖZÉPFÜL-IMPLANTÁTUMOK COCHLEAR®

MET™ ÉS CARINA™ ESZKÖZÖK EGYEDI 
HALLÁSKÜSZÖB KIALAKÍTÁSA – ESETTANULMÁNY

Nagy Roland, Tóth Ferenc, Dimák Balázs, Jarabin János András, 
Perényi Ádám, Rovó László, Kiss József Géza
Szegedi Tudományegyetem, Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti 
Klinika, Szeged

Bevezetés: A közepes-nagy fokú sensorineuralis típusú halláscsökkenésben szenvedő
felnőtt (>18 éves) páciensek számára hallásrehabilitációs lehetőséget biztosító esz-
közök lehetnek a Cochlear® MET™ és Carina™ rendszerek. Ezen eszközök részle-
gesen, vagy teljesen beültethető hallásjavító középfül-implantátum rendszerek. Direkt
mechanikai hallócsont vibrációt alkalmazva segítik elő a minőségibb hangélmény el-
érését. Néhány esetben az implantátum rendszer viselői torzításra, gerjedésre, to-
vábbá egyéb zavaró tényezőkre panaszkodva sarkalták a készülékbeállítás megszokott
metódusának irreálisnak tűnő módosítását.
Anyag és módszer: A készülék beállítása rutinszerűen az elektromosan kiváltott hal-
lás-, és komfortküszöb meghatározását jelenti in situ audiogram segítségével. Vizsgá-
lataink során a küszöbértékek a magas frekvencia-tartományban a készülék dinamikai
tartományán kívülre estek. Ezt a betegek torzításként, akusztikus gerjedésként élték
meg, ugyanakkor a hasznos beszédhangokat aránytalanul halknak érzékelték.
Esetismertetés: B.T. 73 éves MET-rendszert viselő férfi betegünk krónikus szecernáló
külső hallójárat-gyulladás miatt került műtétre. Hallásküszöbe a készülék dinamikai
tartományán kívül esett a vizsgált 2, 3, 4 és 6 kHz frekvenciákon. Amennyiben a
hangerőszabályzó potenciométert a legmagasabb tartományba állítottuk, ezzel ki-
használva a készülék maximum teljesítményét, mások számára is jól hallható sípoló
hangot hallatott az eszköz. Ezen felül a közeledő tárgyak gerjedést váltottak ki.
K.M. 44 éves MET-rendszert viselő nő szintén krónikus hallójárati problémák miatt
ragaszkodott ezen implantátum rendszerhez. Élelmiszerüzletben bolti eladóként szá-
mos esetben okozott diszkomfortérzést a zajos környezet (pl. hűtőgépek, pénzcsörgés
stb.). Hallásküszöbe ugyan a készülék illesztési tartományán belül esett, ugyanakkor
komfortküszöbe meghaladta azt.
Eredmények: Az említett esetekben és további hasonló problémával küzdő páciensek
beállítása során a hallás- és komfortküszöbértékek közötti dinamikai tartomány ki-



szélesítése mellett a küszöbértékek 10-20%-kal történő csökkentése pozitív, minő-
ségbéli javulást hozott komfortérzetükben, kommunikációs készségükben. Tisztább
hangzásról, jobb beszédértésről tettek említést.
Következtetések: Betegek szubjektív visszajelzései alapján fenti eszközök fontos sze-
reppel bírnak a hallásrehabilitációban. Elsősorban azon esetekben, amelyek konvenci-
onális erősítési módszerekkel érdemben nem, vagy nehezen korrigálhatók. Ám számos
esetben előfordulhat az indikációs tartomány okozta zavaró tényezők megjelenése,
amelyek apró módosítások segítségével igen jól csökkenthetők, megszüntethetők.

35. SZOFTVER AZ IMPLANTÁLHATÓ HALLÁSJAVÍTÓ
ESZKÖZT KAPOTT EREDMÉNYEK RÖGZÍTÉSÉRE, 
FELDOLGOZÁSÁRA

Nagy Roland, Tóth Ferenc, Dimák Balázs, Jarabin János András, 
Nagy Attila, Rovó László, Kiss József Géza
Szegedi Tudományegyetem, Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti 
Klinika, Szeged

Bevezetés: Az implantálható hallásjavító eszközök gyártóinak szoftverei nem adnak
lehetőséget a mérési eredmények megfelelő feldolgozására. Korlátozott hozzáférést
biztosítanak korlátozott mennyiségben, amelyben saját tapasztalatainkat és ered-
ményeinket nem rögzíthetjük, elemezhetjük.
Célkitűzés: A cél, egy olyan adminisztrációs platformfüggetlen szoftver létrehozása,
amelyben nemcsak személyes adatokat és kezelési módszereket rögzíthetünk egy pá-
ciensről, hanem vizsgálati eredményeit, illusztratív dokumentumait tárolható egyazon
rendszerben.
Anyag és módszer: Egy implantálható hallásjavító eszközzel rendelkező páciens ada-
tainak felvételével létrejött betegkartonhoz csatolhatjuk a szükséges leleteit, a képal-
kotó vizsgálatok eredményeit, az implantációs műtét videofelvételeit, pre- és
posztoperatív audiogramját, valamint az elektromosan kiváltott hallás- és komfortkü-
szöb értékeinek időbeni változását. Mindezen felül saját megjegyzéseinket, vélemé-
nyünket fűzhetjük, majd a későbbiekben naptári előjegyzésben rögzíthetjük. Számos
esetben szükséges lehet leltáradatbázisra új eszközök számontartására, vagy a cse-
rekészülékek adminisztrációs kezelésére, amelyet az elkészített szoftver képes bizto-
sítani. Ezen felületek adatvédelmi jogokat szem előtt tartva, így az alkalmazható funk-
ciók engedéllyel, egyéni jogosultsággal rendelkező személyek használhatják.
Következtetések: A program elkészítését audiológiai esetek indikálták, így a telepített
moduljai ezen terület eseteire fókuszált önmagukban is helytálló kisebb applikációk,
amelyek elősegítik a klinikumban betegellátás és tudományos munkát.

36. SEBESSÉGET VÁLTOTTUNK (CÉGES ELŐADÁS 
ÖSSZEFOGLALÓ)

Nagy Tamás
Belsound Kft., Veszprém

A Belsound 3,5 év alatt a Beltone termékek képviselete mellett, a Resonance
audiológiai vizsgáló eszközök, Arató csendeskabinok, BHM speciális hallókészülékek,
Pluggerz zajvédők, Audinell ápoló és tisztító termékek, valamint az OlrVision eszközök
képviseletét és átvette. Így a legszélesebb és nagyon minőségi termék és szolgáltatás
palettát kínál partnereinek. Most jön az újabb nagy durranásunk! – Ülj be és hallgasd
meg!

37. KÉPALKOTÓ ELJÁRÁSOK JELENTŐSÉGE 
AZ EGYOLDALI SÜKETSÉG DIAGNOSZTIKÁJÁBAN

Németh Adrienn1, Harmath Kinga1, Molnár Krisztián2, Tóth Tamás1,
Gerlinger Imre1

PTE KK, 1Fül-Orr-Gége és Fej-Nyaksebészeti Klinika, 2Radiológia Klinika,
Pécs

Az utóbbi években már lehetőségünk van OEP finanszírozottan rehabilitálni az egy-
oldali süketségben szenvedőket, fontos tehát tudnunk kivizsgálásuk pontos menetét
valamint buktatóit is. Veleszületett és szerzett esetekben egyaránt elengedhetetlen a
különböző képalkotó eljárások, a szubjektív valamint objektív audiológiai és
vesztibuláris vizsgáló módszerek ismerete és alkalmazása.
Egyik esetünkben 2016 őszén egy 10 éves kislányt vizsgáltunk jobb oldali süketség di-
agnózisával. A gyermeket óvodás korában szűrte ki a védőnő, anamnéziséből 1 hó-
naposan lezajlott skarlát, illetve egyensúlyozási problémák emelendőek ki. Az ekkor
készült koponya MR kórosat nem talált, (bár megemlítette a n. cochlearis
hipopláziáját) így felmerült akár a cochleáris implantáció lehetősége is. Az implantá-
ciós teambe tartozó radiológus kollégával újra áttekintettük a felvételeket, aki belső-
fülre centrált MR-vizsgálatot javasolt. Ezzel a vizsgálattal már biztosan látszott a jobb
oldali n. cochlearis apláziája és a belső hallójárat kissé szűkebb volta. Szubjektív és
objektív audiológiai vizsgálatainkkal megerősítettük az egyoldali süketség diagnózisát.

Tekintettel az említett egyensúly problémákra szubjektív és objektív vesztibuláris vizs-
gálatokat végeztünk, amelyek ép vesztibuláris funkciót mutattak, kivéve a vHIT szem-
üveges vizsgálatot, ahol minimális aszimmetria mutatkozott a hátsó ívjáratok műkö-
désében. Természetesen a kislánnyal kipróbáltattuk a BAHA-készüléket softband-el,
amellyel hallásának javulásáról számolt be. 2017. március elején elvégeztük a BAHA
Attract implantációját a jobb oldalon. Az audiológiai vizsgálatokat műtét előtt, majd
a készülék bekapcsolása után végeztük. Tisztahang küszöb audiometriás vizsgálata-
inkkal 70 dB-es funkcionális nyereséget mutatkozott. Beszédhallás küszöbében 60
dB javulást mértünk. Beszédértése 1m-ről, 65 dB-lel mérve 80%-ot javult. A kislány-
nál a csontvezetéses implant volt az egyetlen rehabilitációs lehetőség.
A második esetben egy 9 éves kislánynál az egyoldali süketség felfedezése teljesen
hasonló, a különbség az, hogy a süket oldalon a n. vestibulo-cochlearis épnek mutat-
kozott. Szubjektív és objektív hallásvizsgálatokkal a bal fülön súlyos fokú, süketséggel
határos halláscsökkenést mértünk. Cochlearis implantáció mellett döntöttünk – te-
kintettel a nemzetközi tapasztalatokra – amelyet 2017.05.30-án elvégeztünk. A be-
kapcsolást követően a cochlearis implantátummal szabad hangtérben a beszédfrek-
venciákon átlagosan 40 dB-es tisztahang küszöböt mértünk.
Az egyoldali süketség rehabilitációjában, a nemzetközi tapasztalatok alapján ma már
egyértelműen a cochlearis implantáció javasolt, amennyiben a süketség belsőfül ere-
detű. A csontvezetéses implantátummal való rehabilitáció gyenge pontjai az irányhal-
lás és a beszédértést zajban, mivel nem javítja oly mértékben, mint a cochlearis im-
plantáció.

38. 110 ÉVES A SINOSZ

Ormódi Róbert
Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége, Budapest

n A SINOSZ rövid bemutatása.
n A tagsági viszony (feltétele, módja, a tagsági viszony létrejöttének menete, a tag-

sági viszonnyal járó kedvezmények).
n A tagfelvételi eljárásban közreműködő szakmai segítők.
n Előforduló problémák, anomáliák.
n Aggályok felvetése.
n Segítség és együttműködés kérése.
n Köszönetnyilvánítás.

39. KÜLÖNBÖZŐ PERIMODIOLARITÁSÚ COCHLEARIS
IMPLANTÁTUM ELEKTRÓDÁKKAL ELÉRT KORAI 
SZUBJEKTÍV ÉS OBJEKTÍV EREDMÉNYEINK

Perényi Ádám1, Tóth Ferenc1, Dimák Balázs1, Schoerg Philipp2, 
Jóri József1, Kiss József Géza1, Sprinzl Georg2, Rovó László1

1SZTE ÁOK, Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika, Szeged
2Universitätsklinikum St. Pölten, HNO Abteilung, Ausztria

Bevezetés: A Slim modiolar cochlearis implantátum aktív elektróda (Cochlear,
Ausztrália) a jelenleg rendelkezésre álló legvékonyabb, perimodiolaris elektróda. Mivel
a beszédértést jelentősen javítja, ha az elektródasor minél közelebb kerül a
modiolushoz, célunk volt megállapítani, hogy ugyanazon elektronikával rendelkező, de
különböző aktív elektródával szerelt cochlearis implantátumok aktív elektródasora a
modiolushoz viszonyítva milyen pozíciót vesz fel.
Anyagok és módszerek: Két vizsgálati centrumban egymást követő 159 implantált
fület vizsgáltunk, ebből 54 (26 gyermek, 26 felnőtt) implantációja CI532-vel (Slim
modiolar elektróda), 51 (10 gyermek, 41 felnőtt) CI522-vel (Slim straight elektróda)
és 54 (35 gyermek, 19 felnőtt) CI512-vel (Contour advance elektróda) történt. A kö-
vetési idő készülék típusonként 34,09±18,15, 56,04±23,96 és 99,67±25,10 hó-
nap volt. Vizsgáltuk az intraoperatív ESRT-t, T-NRT-t, a beültetés után, illetve 2 hó-
nappal a C-levelt, a beültetés után 2 hónappal a T-NRT-t, és az energiafogyasztási
értékeket. A posztoperatív röntgenfelvételeken meghatároztuk az elektródák
modiolushoz viszonyított pozícióját.
Eredmények: Az elektródák beültetése minden esetben szövődménymentesen tör-
tént, 98%-uk a kerek ablakon került bevezetésre. Az elektród sor a scala tympanin
belül nem hajlott vissza vagy tört meg. Az intracochearis elektródahurok átmérője
szignifikánsan kisebb volt a Slim modiolar elektródánál (4,2±0,5 mm), tehát a
modiolushoz közelebb került, mint a Contour advance elektróda (4,9±1,1 mm). A
Slim modiololar elektróda esetében alacsonyabb volt az intraoperatív ESRT és T-NRT.
A posztopreatív C-level szignifikánsan magasabb volt az egyenes elektródasor eseté-
ben, míg nem észleltünk szignifikáns különbséget a Slim modiolar és a Contour
advance csoportok között. A Slim modiolar elektróda ugyanazon stimulációs szinthez
kevesebb energiát használt fel.
Következtetés: Ugyanazon implantátumcsalád mindhárom elektródatípusa sikeresen
beültethető. A Slim modiolar elektróda a jelenlegi legvékonyabb elektródaként opti-
málisan, a modiolushoz legközelebb pozícionálható, és általa hatékonyabban és ala-
csonyabb energiafogyasztással stimulálható a hallóideg.

88

OTORHINOLARYNGOLOGIA HUNGARICA

ABSZTRAKTOK



89

OTORHINOLARYNGOLOGIA HUNGARICA

ABSZTRAKTOK

40. HALLÁS GENETIKAI SZŰRŐVIZSGÁLATOK 
A SZEGEDI KLINIKÁN

Posta Bálint1, Nagy Attila1,2, Nagy Nikoletta3, Török Dóra3, 
Széll Márta3, Rovó László1, Kiss József Géza1

1Szegedi Tudományegyetem, 1Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti 
Klinika, 2Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet, 3Orvosi Genetikai 
Intézet, Szeged

Bevezetés: A súlyos fokú szenzorineurális halláscsökkenés a legmagasabb prevalenciájú
veleszületett, érzékszervi rendellenesség, amely hozzávetőleg minden ezredik gyerme-
ket érinthet. Ezen esetek genetikai hátterében leggyakrabban a GJB2-, GJB3- és GJB6-
gének mutációja áll, amely korábbi tanulmányaink alapján befolyásolhatja a betegek
hallás rehabilitációját, későbbi beszédértését. Mindezek miatt úgy gondoljuk, hogy a
hallás genetikai szűrővizsgálatok is a rutin klinikai gyakorlat részét kell képezniük.
Módszer: Hazai viszonylatban is egyedülállóan Klinikánkon a SZTE Orvosi Genetikai
Intézettel együttműködve, 2013 óta a súlyos fokú hallássérült betegeknél, és
cochlearis implantátum jelölteknél, tájékozott beleegyezés alapján, protokoll szinten
végrehajtjuk a genetikai vizsgálatokat.
Eredmények: Összesen eddig 100 betegnél végeztük el a szűrővizsgálatot a fent em-
lített három génre. 45 esetben találtunk eltérést, melyből 32-nél a GJB2-gén a
35delG mutációja homozigóta vagy heterozigóta formájában fordult elő.
Következtetés: A vizsgált betegpopulációban előforduló mutációk gyakoriságára te-
kintettel fontosnak tartjuk a rutinszerű hallás genetikai szűrést, amely által jobban le-
het prognosztizálni a hallás rehabilitáció eredményét. Továbbá az Orvosi Genetikai
Intézettel való együttműködésünk révén a genetikai tanácsadás kiterjeszthető hallás-
csökkenéssel járó örökletes betegségekre is.
A kutatás az EFOP-3.6.2-16-2017-00009 azonosító számú projekt keretében, az
Európai Unió támogatásával valósult meg.

41. A SZIKLACSONT MALIGNUS TUMORAINAK 
KOMPLEX KEZELÉSI ALGORITMUSA

Révész Péter, Gerlinger Imre
PTE KK, Fül-, Orr-, Gégészeti és Fej-, Nyaksebészeti Klinika, Pécs

A sziklacsont tumorai ritka és igen eltérő szövettani típusú daganatok, amelyek vo-
natkozásában nincs nemzetközileg elfogadott és standardizált stádiumrendszer. A
külső hallójárat laphám-karcinómái esetén alkalmazott módosított Pittsburgh-klasszi-
fikáció ma már további finomításra szorulna. A legfrissebb irodalmi adatok tükrében
az előadók bemutatják a sziklacsont anatómiai és patológiai sajátosságait, a tumorok
viselkedési jellemzőit, a preoperatív képalkotás fontosságát, a műtéti és az adjuváns
kezelés szerepét, valamint a hallás rehabilitáció lehetőségei is szóba kerülnek. A kli-
nikánkon legutóbb kezelt 4 páciens esetismertetésén keresztül pedig bemutatják a
hallójárat-karcinómák esetén alkalmazott műtéti eljárásokkal szerzett kezdeti tapasz-
talataikat, részletezve a műtéti technika lépéseit.

42. COCHLEA IMPLANTÁLT GYERMEKEK HABILITÁCIÓ-
JÁNAK HOSSZÚ TÁVÚ NYOMONKÖVETÉSE

Szamosközi Alice, Jóri József, Czigner Jenő, Tóth Ferenc, 
Kiss József Géza, Rovó László
SZTE-ÁOK, Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika, Szeged

A cochlea implantált gyermekek habilitációjának eredményességét számos tényező
befolyásolja. Első helyen az implantátum megfelelő működése, a készülékkel való hal-
lás milyensége áll, amelyet audiológiai vizsgálatokkal viszonylag egyszerű tisztázni. Ki-
elégítő hallásküszöb esetén lehetségessé válik a hallásalapú beszédfejlődés; a beszéd-
értés és produkció. Ennek révén legtöbbször nemcsak az oktatásba, hanem a hallók
társadalmába való integráció is lehetővé válik, s a súlyos fokú hallássérült/siket gyer-
mekek számára olyan életpálya lehetőségek is megnyílnak, amelyek korábban alig vol-
tak elképzelhetők.
A habilitáció eredményességére azonban egyéb tényezők is hatnak:
n a hallássérülés korai (időben történő) felismerése, a pontos diagnózis felállítása,
n a szakszerű korai, majd életkornak megfelelő intenzív fejlesztés,
n már az implantáció előtt megfelelő segédeszközök (hallókészülék) biztosítása,
n az implantáció lehető legkorábbi elvégzése,
n egy- vagy kétoldali implantáció,
n az implantációs rendszer szakszerű programozása, rendszeres ellenőrzés,
n a szakemberekkel együttműködő szülői háttér,
n a (re)habilitációs jogokat (kötelességeket) biztosító törvények,
n a rehabilitációra, integrációra felkészült, felszerelt intézmények,
n a szülői érdekképviseletek, egyesületek,
n a gyermek egyéni képességei.

Jelen vizsgálatunkba azokat a fiatalokat vontuk be, akik gyermekkorukban, több mint
tizenöt évvel korábban kapták meg a készüléküket.
Klinikánkon 1995. szeptember 29. és 2002. december 5. között összesen 105
cochlearis implantációt végeztünk, 77 esetben gyermeken.
Az implantált gyermekek fele négy- és hétéves kor közötti volt. Ebben az időszakban
csak 4 gyermek volt három éves kor alatti, a legfiatalabb egy éves és tíz hónapos. Ez-
zel szemben 9 gyermek tíz éven felüli volt, a legidősebb több mint tizenhat éves. A
legfiatalabb és legidősebb gyermek műtéte egyaránt 2001-ben történt, amikor a ko-
rábbi tapasztalatok alapján az életkor szerinti indikáció kibővült.
Több mint tizenöt év távlatából kérdőíves módszerrel értékes tapasztalatokat nyertünk
a rehabilitáció eredményességét befolyásoló tényezőkről, azok fontossági sorrendjéről.
Összességében megállapíthatjuk, hogy bár az egyes faktorok egyénenként és szélső-
séges esetben döntő hatással lehetnek a habilitáció kimenetelére, annak sikerességét
mégis, a legtöbb befolyásoló tényező hatását felülírva, alapvetően a gyermek egyéni
képességei határozzák meg.

43. OBJEKTÍV TINNITUS KEZELÉSE ENDOSZKÓPOS
FÜLSEBÉSZETI MÓDSZERREL

Szanyi István
PTE KK, Fül-, Orr-, Gégészeti és Fej-, Nyaksebészeti Klinika, Pécs

Fülzúgás alatt a beteg által külső hangforrás nélkül észlelt hangélményt értjük. A fül-
zúgás nagyon gyakori panasz, a felnőtt lakosság 10%-a élete során megtapasztalja.
Az esetek többségében a tinnitus szubjektív, azaz a hangélményt csak a páciens ér-
zékeli, ritkán azonban mások által is érzékelhető hangról van szó. Ez utóbbi esetben
objektív tinnitusról beszélünk, amelynek oka lehet a fej és a nyak ereinek kóros elvál-
tozása, vagy akár a középfül és lágyszájpadi izmok myoclonusa. Függetlenül a kiváltó
októl, a fülzúgás tartós fennállása nagymértékben ronthatja a betegek életminőségét,
sokan közülük pszichológiai gondozásra szorulnak, így minden esetben törekednünk
kell a lehetséges kiváltó okok igazolására. Egy 48 éves, jól halló férfi jelentkezett klini-
kánkon, 2016 őszén, 9 éve fennálló, folyamatos, elviselhetetlen objektív fülzúgással.
A negatív koponya CT és belső fül MR negativitása, valamint az elvégzett audiológiai
vizsgálatok felvetették tinnitusa hátterében a középfül izmainak myoclonusát.  Az en-
doszkópos fülsebészeti beavatkozás során a musculus tensor tympani és a musculus
stapedius ina került átvágásra. A műtétet követően a beteg folyamatos, intenzív fül-
zúgása nagymértékben javult, jelenleg neurológiai és pszichiátriai gondozás alatt áll.
Előadásunkban az eset bemutatása mellett nemzetközi irodalmi adatokra támasz-
kodva összefoglaljuk a középfül myoclonus klinikumát.

44. AZ OTOSZKÓP ÚJRA GONDOLVA

Szegedi Szilvia
Otonet Kft., Budapest

Az előadás célja bemutatni azt, hogy a magyarországi audiológiai ellátásban mél-
tánytalanul mellőzött videó otoszkóp milyen lehetőségeket kínál a betegellátásban az
audiológusok kezében. Nemcsak szakmai szempontokat, hanem értékesítési szem-
pontokat is vizsgálunk egy minőségi, de megfizethető német videó otoszkóp (OrlVision)
és a vele nyújtott ellátás segítségével.

45. EGYOLDALI SZENZORINEURÁLIS 
HALLÁSVESZTÉS REHABILITÁCIÓJA KLINIKÁNKON
COCHLEARIS IMPLANTÁCIÓVAL

Szőnyi Magdolna, Küstel Marianna, Kecskeméti Nóra, Gáborján Anita,
Répássy Gábor, Tamás László
Semmelweis Egyetem, Fül-Orr-Gégészeti, Fej-Nyaksebészeti Klinika,
Budapest

Postlingualis betegek esetén az akut féloldali szenzorineurális hallásvesztés jelentősen
rontja az irányhallást, az érintett oldal felől a beszédértést illetve a beszédértést
zajban. Ezen kívül a jelentős mértékű fülzúgás is nagyban befolyásolja az életminő-
séget. Amennyiben a beteg hallása fél év elteltével sem regenerálódik a kezelések
ellenére, az egyoldali szenzorineurális hallásvesztés cochlearis implantációval reha-
bilitálható. A betegek a beszédértés, az irányhallás és a fülzúgás jelentős javulásáról
számoltak be.
Amennyiben több mint 10 év telik el a hallásvesztés és a műtéti rehabilitáció között,
ez alatt a beteg érintett oldali hallóidegét nem használta, akkor a csontvezetésen
alapuló készülékek, a BAHA és a bonebridge ajánlhatók, ezekkel jobb eredmények
várhatók.
Prelingualis féloldali súlyos fokú halláscsökkenéssel diagnosztizált gyermekek esetén is
kétoldali esetekhez hasonlóan amennyiben ez beszédértési, tanulási nehézséget okoz,
a minél korábbi implantáció javasolt.



46. HALLÁSSÉRÜLTEK IONHÁZTARTÁS 
VÁLTOZÁSÁBAN FONTOS KÁLIUM IONCSATORNÁK
EXPRESSZIÓJÁNAK KIMUTATÁSA (POSZTER)

Szűts Viktóra1,4, Jarabin János2, Ötvös Ferenc1, Nagy Attila2,3, 
Kovács András1,2, Fazekas Piroska2, Deák Péter1, Véha Antal4,
Vágvölgyi Csaba5, Halasy Katalin6, Rovó László2, Kiss József Géza2

1MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont, Növénybiológiai Intézet 
és a Biokémiai Intézet, Szeged
2Szegedi Tudományegyetem, Orvostudományi Kar, Für-Orr-Gégészet 
és Fej-Nyaksebészeti Klinika, Szeged
3Szegedi Tudományegyetem, Orvostudományi Kar és Természettudományi
és Informatikai Kar, Orvosi Fizika és Orvosinformatikai Intézet, Szeged
4Szegedi Tudományegyetem, Mérnöki Kar, Élelmiszermérnöki Intézet, Szeged
5Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kar,
Mikrobiológiai Intézet, Szeged
6Állatorvostudományi Egyetem, Anatómiai és Szövettani Tanszék, Budapest

Háttér: Hazánkban a hallássérültek száma minden korosztályban megemelkedett
az utolsó két évtizedben, amelynek oka részlegesen ismert. A hallószervben a kálium
forgalom sérülése a cochleában súlyos következménye akár süketséggel járhat, amit
feltehetően a kálium-ioncsatornák megváltozott működése jelez. A hallásban a nor-
mál és a kóros folyamatok ioncsatornára vonatkozó molekuláris háttér még nem tel-
jesen tisztázott. A kifelé egyenirányító kálium ionáramok (Ito) meghatározzák a sej-
teken mérhető akciós potenciáljuk (AP) első szakaszát és a befelé egyenirányító ká-
lium ionáramok (IK1) biztosítják a sejt nyugalmi membránpotenciálját, valamint az
AP utolsó terminációs fázisát. Ismeretes, hogy a Kv4.x ioncsatornák az Ito áramért
és a Kir2.x csatornák az IK1 ionáramért felelősek. A Kir2.1 csatornákról kimutatták,
hogy Andersen–Tawil-szindrómában halláskárosodást okoznak.
Cél és módszerek: Feltételezzük, hogy egyes kálium-ioncsatornák megváltozott mű-
ködése kitüntetett szerepet játszik a halláskárosodás kialakulásában. Ebben a tanul-
mányban a hallásvesztéses betegeket disztorziós kombinációs hangemisszióval
(DPOAE) és tympanometriával vizsgáltuk. Továbbá összehasonlítottuk a Kv4.3, Kir2.1
és Kir2.2 csatornák fehérje kifejeződését és mintázatát különböző életkorú, cochlearis
implantátum beültetést megelőzően hallásvesztett betegeknél. Megvizsgáltuk
immunfluoreszcenciás technikával, hogy a Kv4.3, a Kir2.1 és Kir2.2 ioncsatornák szá-
ma és elrendeződése hogyan változik süketséggel járó betegségben vérsejteken.
Eredmények: Objektív vizsgálatokkal kimutattuk, hogy a betegek hallásvesztése a
cochlea és az idegrendszer-kapcsolat sérülésének következtében alakult ki. Konfokális
mikroszkópos vizsgálataink azt mutatják, hogy a Kir2.1 ioncsatorna fehérje mennyi-
sége lecsökken a betegek vérsejtjeiben, azonban a Kir2.2 mennyiség változó bizonyos
életkorban. A Kir2.x ioncsatornák eloszlása a sejtfelszínen nagyon eltér a normális
mintázattól. A Kv4.3 csatorna protein denzitása lecsökken, és eloszlása a vérsejt
plazmamembránban megváltozik, amely hasonló a magi sejtmembránban kimutat-
ható változáshoz.
A Kv4.3 ioncsatorna prezentációja jelentősen meghatározhatja a cochlea káliumfor-
galmának biztositását együttesen a Kir2.1 és Kir2.2 ioncsatornákkal, ahol az utóbbiak
változására eddig semmilyen ismeretünk nem volt. Feltehetően a hallás kialakulásá-
ban jelentős szerepet játszanak a Kv4.3 és Kir2.x ioncsatornák a cochlea Ito és IK1
ionáram kialakításában, amely detektálása diagnosztikai értékű lehet patofiziológiás
kórképekben már a betegség korai stádiumában. Ennek fontos patofiziológiai és te-
rápiás vonatkozásai lehetnek a jövőben.
Ez a munka a GINOP-2.3.3-15-2016-00006 s a GINOP-2.3.2-15-2016-00012
pályázatok támogatásával készült. 

47. CSONTVEZETÉSES VEMP-VIZSGÁLATOKKAL 
SZERZETT KLINIKAI TAPASZTALATAINK

Tamás T. László1, Garai Tibor1, Tompos Tamás1, Szirmai Ágnes2

1Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Fül-orr-gégészeti és Fej-Nyaksebészeti
Osztály, Győr
2Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Fül-orr-gégészeti
és Fej-Nyaksebészeti Klinika, Budapest

A „vesztibulogram” kifejezés a perifériás vesztibuláris végkészülékek kvantitatív és
objektív vizsgálatára alkalmas vHIT- és VEMP-vizsgálatok eredményeinek grafikus
ábrázolását jelenti. A VEMP-vizsgálatokat lég- és csontvezetéses ingerlés segítsé-
gével végezhetjük el. Eddigi megfigyeléseink szerint a légvezetéses oVEMP-vizsgálat
volt a „vesztibulogram”Achilles-sarka, mivel időskorban az elektromiográfiás hullá-
mok kiválthatósága jelentősen csökkent. Otoneurológiai ambulanciánkon bevezetett
csontvezetéses ingerlő („minishaker”) segítségével tapasztalataink szerint a karak-
terisztikus oVEMP P1-N1 hullámok kiválthatósága javult a légvezetéses vizsgálatok-
hoz képest. A csontvezetéses ingerlés további előnye, hogy a légvezetéses VEMP
tesztet meghiúsító vezetéses halláscsökkenés esetén is elvégezhető és informatív a
vizsgálat.

48. OBJEKTÍV HALLÁSVIZSGÁLAT CSECSEMŐ 
ÉS GYERMEKKORBAN (NEHÉZSÉGEI, MÓDSZEREI, 
HIBALEHETŐSÉGEK) (ASSZISZTENSI ÖSSZEFOGLALÓ)

Tombáczné Dobó Márta, Herczeg Csilla, Matievics Vera
Szegedi Tudományegyetem, Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti 
Klinika, Szeged

Az újszülöttkori objektív hallásszűrés, törvényi úton való bevezetése, újra felszínre hoz-
ta a vizsgálatokkal kapcsolatos mindennapi problémákat, előnyöket, nehézségeket va-
lamint az új lehetőségeket.
Előadásunkban az alábbi szempontokról szeretnénk beszélni:
n hallásvizsgálat csecsemő- és gyermekkorban (nehézségei, módszerei, hibalehe-

tőségek).
n Hallásvizsgálat csecsemő- és gyermekkorban a mi módszereinkkel (eredménye-

ink, tapasztalataink).
n Felmerülő problémák és hibalehetőségek a csecsemő- és gyermekkorban végzett

objektív hallásvizsgálatok során.
n Objektív hallásvizsgálatok kivitelezése csecsemő- és gyermekkorban, a minden-

napi gyakorlatban.
n Asszisztensi szemszögből a csecsemő- és gyermekkori objektív hallásvizsgálatokról.

49. VIHAROS VÁLTOZÁSOK ELŐTT, AZAZ A JÓ 
ILLESZTÉK MÉG MINDIG FONTOS! (CÉGES ELŐADÁS
ÖSSZEFOGLALÓ)

Tóth Attila
Auditus Kft., Budapest

Az illeszték minőségi gyártása, a különböző hatósági elvárásoknak való megfelelés, a
széles paletta, a rövid gyártási határidő komoly kihívás! Viszont kiváló minőségben
gyártott versenyképes áru fül illesztékekre szomjas a szakm. A ReSonic most bemu-
tatja azt a forradalmi megoldást, ami mindezen elvárásoknak tökéletesen megfelel –
mert a jó illeszték még mindig fontos.

50. CÉLKERESZTBEN A HALLÁSVÉDELEM 
(CÉGES ELŐADÁS ÖSSZEFOGLALÓ)

Tóth Balázs
Victofon Kft., Budapest

Az előadás során bemutatkozik a dörejártalom ellen használható, a Victofon Kft. által
forgalmazott hallásvédelmi eszköz. A terméket digitális funkciói támogatják a kom-
munikációt akár extrém zajos hangkörnyezetben is. Segítségével és használatával egy-
aránt megelőzhető a zajártalom miatt kialakuló akut és krónikus hallásvesztés.

51. COCHLEARIS IMPLANTÁLT BETEGEK HALLÁSÁNAK
MONITOROZÁSA HEARLAB-RENDSZERREL

Tóth Ferenc, Balogh Norbert, Szakáll, Beáta, Dimák Balázs, 
Nagy Roland, Szamosközi Alice, Perényi Ádám, Jarabin János, 
Matievics Vera, Jóri József, Rovó László, Kiss József Géza
Szegedi Tudományegyetem, Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti 
Klinika, Szeged

A coclearis implantátumok elterjedésével világszerte exponenciálisan nő az implan-
tátummal rendelkező betegek száma. Az ilyen implantátummal rendelkezőknél az
implantáció óta eltelt időtől függően különböző mértékű és gyorsaságú beszédértés-
javulást tapasztalhatunk. A munkánk célja az volt, hogy megállapítsuk a kortikális ki-
váltott válaszok vizsgálatára alkalmas HEARLab rendszer alkalmazhatóságát egyol-
dali, illetve kétoldali cochlearis implantátummal rendelkezők betegeken.
Vizsgálataink első fázisában egy cochlearis implantátummal rendelkező alany kérgi
kiváltott válaszait hasonlítottuk össze egy referencia alany értékeivel, valamint a már
korábban a HEARLab készülékkel felállított standard paraméterekkel. Ezt követően
12 bilaterálisan implantált beteg kiváltott válasz paramétereit vizsgáltuk az implan-
táció óta eltelt idő függvényében.
Az először vizsgált páciensnél megfigyelt P1-N1-P2 komplex hullámai jól reprodukál-
hatók voltak és nem mutattak szignifikáns eltérést a korábbi standard értékektől. A
bilaterális implantátummal rendelkezőknél is jól detektálhatóak voltak a kiváltott vá-
laszok. A hullámok látenciaideje az irodalmi adatoknak megfelelő tartományban je-
lentkezett. A vizsgálatok eredményei alapján a kiváltott válaszok paraméterei szoros
korrelációt mutatnak az implantátum behelyezése óta eltelt idővel. A HEARLab-ké-
szülékkel végzett vizsgálatok eredményei azt mutatják, hogy a készülék jól alkalmaz-
ható a klinikumban coclearis implantátummal rendelkező betegek esetén.
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52. VARIÁCIÓK VIBRANT SOUNDBRIDGE-RE

Tóth Tamás, Kellényi György, Németh Adrienn, Gerlinger Imre
Pécsi Tudományegyetem, Klinikai Központ, Fül-, Orr-, Gégészeti és Fej-,
Nyaksebészeti Klinika, Pécs

Az utóbbi évek során a hallásjavító implantációk terjedésével egyre szélesebb körű al-
kalmazási módok, műtéti technikák jelentek meg. A Vibrant Soundbridge (VSB) aktív
középfül-implantátum vezetéses, idegi és kevert típusú halláscsökkenés esetén is meg-
oldást jelenthet. Idegi halláscsökkenés esetén a légvezetéses küszöb nem haladhatja
meg a 80-85 dB-t a 3-4 kHz frekvenciákon, vezetéses, illetve kevert típusú hallás-
csökkenés esetén pedig a csontvezetéses küszöb nem haladhatja meg a 45-65 dB-t
a 0,5-4 kHz közti frekvenciatartományon. Az implantátum beültetése eleinte egyfé-
leképpen történhetett, a rezgéskeltő rendszer (Floating Mass Transducer: FMT) ol-
dalán lévő rögzítő csipeszt rá kellett applikálni az incus hosszú nyújtványára.
2004-ben Coletti az FMT-t elsőként helyezte el a kerek ablak membránjára, ezáltal
kevert és vezetéses halláscsökkenés esetén is kitűnő hallás-rehabilitációt ért el. Szá-
mos olyan eset fordul elő a gyakorlatban, mikor az FMT az incusra nem applikálható
(például incus hosszúszár nekrózis; stapes fej, vagy szárak hiánya). Ezek megoldására
fejlesztették ki a különböző rögzítő elemeket (coupler). Az incusra való rögzítés több-
féleképpen történhet: hosszú nyújtvány couplerrel (Long Process Coupler: LPC), illetve
rövid nyújtvány couplerrel (Short Process Coupler: SPC). Ha csak a stapes talp van je-
len, akkor hosszú columella részeként lehet alkalmazni az FMT-t. Vezetéses és kevert
típusú halláscsökkenés esetén a kerek ablak membránjához való illesztéshez fejlesz-
tették ki a Round Window Soft Couplert (RW-SC), előrehaladott otosclerosis esetén
pedig az ún. „power-stapes” technika alkalmazása hozhat kielégítő halláseredményt.
Ez gyakorlatilag a VSB implantáció stapedotomiával kiegészített változata.
Ezek a technikák meglehetősen megnövelték az implantőr szabadságát a VSB im-
plantációban, így széles körben alkalmazott, megbízható megoldássá vált. Klinikánkon
az eddigi húsz esetből számos incus vibroplasztika történt (SPC, illetve LPC egyaránt),
de kerek ablak vibroplasztikára is több alkalommal sor került. Az előadásban példákat
mutatunk az említett technikák alkalmazására, amelyeket videodemonstrációval is
szemléltetünk.

53. CSONTVEZETÉSES SZEMÜVEGSZÁRAS 
HALLÓKÉSZÜLÉK LEHETŐSÉGEI A BETEGELLÁTÁSBAN
(ASSZISZTENSI ÖSSZEFOGLALÓ)

Várhelyi Krisztina
Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata, Budapest

A Maros utcai rendelőintézetben eddig több betegnél nagy csont-légköz esetén nem
találtunk jó megoldást audiológiánkon a megfelelő ellátásra, így nem volt más lehető-
ség támogatással, mint a BAHA-műtét javaslata. Most találtunk ennek a betegkörnek
egy másik utat, jó utat. A legújabb csontvezetéses, szemüvegszáras, közgyógyellátásra
ajánlható készülékek bemutatása és azzal való tapasztalataink.

Pre-congress’ képalkotás kerekasztalon 
elhangzott előadások absztraktjai

01. NYAKI ÉRSZEGMENTÁLÁS MR-VIZSGÁLATOKON

Nagy Antal
Szegedi Tudományegyetem, Informatikai Intézet, Szeged

Feladat: Nyaki érszegmentálás egy igen nehéz feladat MR vizsgálatokon. Ráadásul
a munkánk során olyan T2-es szekvenciákon dolgoztunk, amelyek felvételénél nem al-
kalmaztak kontrasztanyagot. A feladatot tovább nehezíti, hogy a szeletek közötti tá-
volság közel 7 mm, ami a 3D-s összefüggőség kihasználását is megnehezíti.
Megközelítés: A feladat végrehajtásakor figyelembe kell venni az MR-vizsgálatokra
jellemző artefaktumokat, mint pl. inhomogenitás, vizsgálatok közötti intenzitás elté-
réseket és természetesen a zajt is. Munkánk során felhasználtuk az érre vonatkozó
alaki és intenzitás jellemzőket, valamint egy külön munka keretében előállított atlasz
információt.
Módszer: Az inhomogenitás problémákat és a vizsgálatok közötti intenzitás eltérése-
ket a szakirodalomban jól ismert módszerekkel korrigáljuk. Az ér szegmentumok ke-
resését a carotis és jugularis az atlasz területére korlátozzuk le. Ezen a területen egy
klaszterező algoritmussal csökkentjük a zaj hatását, majd egy watershed-szerű mód-
szer segítségével egy sötét foltból indulva bővítjük a régiókat figyelembe véve az alaki
és területi tulajdonságokat. Az így kapott eredményeket utófeldolgozással korrigáljuk.
Kiértékelés: Kiértékeléskor a meglévő két radiológus által elkészített szegmentumok-
hoz hasonlítjuk a jelenlegi eredményeinket. A kiértékelést az is megnehezíti, hogy a
radiológusok szegmentumai nem minden esetben egyeznek meg. Mivel az eredmé-
nyek még nem véglegesek ezért csak vizuálisan értékeljük ki azokat. Későbbiekben
természetesen az ismert mértékekkel is jellemezni fogjuk azokat.

Eredmény: A carotis esetén elfogadható eredményeket kaptunk, amelyek a 3D-s ösz-
szefüggőséggel és 3D-ban végrehajtott utófeldolgozással tovább javíthatók lesznek
terveink szerint. Sajnos a jugularis esetén az eredmények nem elfogadhatók, ami an-
nak köszönhető, hogy nagyon változatos alakú és intenzitású érről van szó.
Köszönetnyilvánítás: Munkánkat a VKSZ_12-1-2013-0012 azonosító számú „Világszín-
vonalú Intelligens és Inkluzív Egészségügyi Információs és Döntéstámogató Keretrendszer
(Analytic Healthcare Quality User Information) kutatása” pályázat támogatta.

02. A SZIKLACSONT ELHELYEZKEDÉSÉNEK VÁLTOZÁSA
A KOPONYÁN BELÜL A GYERMEKKOR SORÁN

Nagy Attila1,2, Ódor Boglárka1, Beöthy Fehér Orsolya1, Perényi Ádám1,
Rovó László1, Kiss József Géza1

1Szegedi Tudományegyetem, Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti klini-
ka, Szeged
2Szegedi Tudományegyetem, Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet,
Szeged

A cochlearis implantációs beavatkozások egyik kritikus művelete az elektródasor belső
fülbe történő behelyezése. Ehhez segítséget nyújthat a műtét előtt készült CT-felvétel,
esetleg az abból számítógép segítségével készített 3D-rekonstrukció.
Munkánk célja az volt, hogy ne feltétlenül kelljen minden páciens esetében elvégezni
ezeket a műveleteket, hanem megpróbáljunk olyan korátlagokat meghatározni, ame-
lyek segíthetik a sebész munkáját.
Összesen 24 (13 lány, 11 fiú, kor 1–27 év), 5 korcsoportba (1–2 év, 2–3 év, 4–5 év, 
6–7 év 15- év) tartozó páciensen végeztük el a méréseket. Meghatároztunk a koponyán
egy középvonali síkot (inion-orrcsúcs), illetve a kétoldali mastoidcsúcs, és a csiga tengelyé-
nek, illetve basalis kanyarulatának egymáshoz viszonyított helyzetét a korcsoportokban.
A méréseket a 3D Slicer ingyenes, nyílt forráskódú szoftver segítségével végeztük
praeoperatív CT- és/vagy MR-felvételeken.

03. A LÉGÚTI SZŰKÜLETEK MEGOLDÁSÁT 
CÉLZÓ MŰTÉTEK HATÁSOSSÁGÁNAK VIZSGÁLATA
SZÁMÍTÓGÉPES SZIMULÁCIÓVAL

Szakács László1 , Czirják Attila2, Nagy Attila1,3, Sztanó Balázs1, 
Kiss József Géza1, Rovó László1

1Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, 
Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti klinika, Szeged
2Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai kar, 
Elméleti Fizikai Tanszék, Szeged
3Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Orvosi Fizikai
és Orvosi Informatikai Intézet, Szeged

A légúti szűkületek műtéti úton történő megoldása egyre elterjedtebb gyakorlat. Sok
módszer áll rendelkezésre, és ezek eredményeinek megítélése nehéz feladat; ennek
során napjainkban is jelentős mértékben hagyatkozunk kérdőívekre és légzésfunkciós
tesztekre. A kérdőívek erősen szubjektívek, míg a légzésfunkciós teszteket a betegek
aktuális általános állapota szignifikáns mértékben befolyásolja. Így a reprodukálható-
ság általában nem biztosított, ezáltal a módszerek eredményeinek megítélése, illetve
összehasonlításuk nehézkes.
Klinikánk hazai viszonylatban vezető szerepet játszik mind a glotticus, mind a
subglotticus és felső trachealis szűkületek kezelésében. Számos leírt, és módosított
beavatkozást, valamint újonnan bevezetett műtéti technikát alkalmazunk, amelyek
hatásosságának objektív megítélése kiemelt fontosságú.
A megoldás a számítógépes modellezés lehet. Ennek során a betegek CT-felvételei
alapján elkésztjük a felső légutak számítógépes 3D modelljét, majd végeselem-ana-
lízis segítségével modelleztük a gégekonfiguráció megváltozásából adódó légáramlás-
változásokat, valamint a hangképzést befolyásoló strukturális jellemzőket.

04. NYÍLT FORRÁSKÓDÚ SZOFTVERCSOMAGOK 
NAVIGÁLT ORVOSI BEAVATKOZÁSOKHOZ

Pintér Csaba, Ungi Tamás, Lassó András, Fichtinger Gábor
School of Computing, Queen’s University, Canada

Orvosi beavatkozások széles skálája láthatja potenciálisan hasznát a valós idejű na-
vigációnak, hála a fokozott pontosságnak, megbízhatóságnak, reprodukálhatóságnak,
és csökkentett traumának. Így a támogatott technikák köre folyamatosan bővül, be-
leértve a meglévő lehetőségek fejlesztését, és az navigáció által lehetővé tett új be-
avatkozásokat. A navigáció alapjául a preoperatív és valós idejű képalkotás, illetve a
műtétben résztvevő eszközök térben való követése szolgál. Ezeknek a valós időben ér-
kező adatoknak a háromdimenziós vizualizációja segíti az orvost a beavatkozás el-
végzésében.



Hagyományosan a navigációt támogató szoftvereket a használt eszközökhöz és kívánt
funkciókhoz kötve valósították meg, mivel egy ilyen rendszer alapjainak kifejlesztése is
jelentős erőforrásokat igényel. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a használt rendszerek
az intézmények közötti átjárhatósága minimális, vagy komoly további fejlesztést igé-
nyel. Ez amellett, hogy a technika terjedését akadályozza, a javított eljárások
validálásának és standarddá válásának akadályát is képezi. Így felmerül az igény egy
újrahasználható, teljes körű funkcionalitást kínáló, gyors prototipizálást támogató,
hardverfüggetlen szoftvercsomag iránt, ami a meglévő eljárásokat elérhetővé teszi a
központok között, és az új ötletek megvalósíthatóságának vizsgálatát is lehetővé te-
szi.
A nyílt forráskódú 3D Slicer szoftverplatform húszéves múltja alatt, számos nemzet-
közi kutatócsoport részvételével jutott el oda, hogy a világ egyik legnépszerűbb orvosi
elemző és megjelenítő alkalmazásává váljon. A kanadai PerkLab kutatócsoport navi-
gációval és sugárterápiás alkalmazásokkal kapcsolatos további fejlesztései, illetve az
ugyanott kifejlesztett Plus hardverfüggetlen adatrögzítő és kalibrációs szoftvercsomag
révén járul hozzá a nyílt forráskódú navigációs alkalmazások fejlesztéséhez. Ezen
mérnökileg megtervezett és validált platformok alkalmazásával eddig nem elérhető
idő alatt és minőségben lehetséges új navigációs technikák kifejlesztése vagy meglévők
átültetése más szervekre. A pozíciókövető és ultrahang eszközök árának rohamos
csökkenése révén ezek az általános, de könnyen testreszabható alkalmazások egyre
könnyebben válnak elérhetővé, ide értve a fejlődő országokat és kisebb, nem állami
intézményeket is.
Ezek a fejlesztések potenciálisan hozzájárulnak az orvosi navigáció terjedéséhez, és
új technikák kifejlesztéséhez és elterjedéséhez. Így a szóba jöhető beavatkozások biz-
tonságosabbá, precízebbé, gyorsabbá, költséghatékonyabbá és kevésbé traumatikussá
tehetők.

05. MRI STATISZTIKAI SZERVATLASZ GENERÁLÁSA 
ÉS KIÉRTÉKELÉSE A FEJ-NYAK RÉGIÓBAN

Tanács Attila
Szegedi Tudományegyetem, Informatikai Intézet, Szeged

Feladat: A szervszegmentálás orvosi képeken mindennapos feladat az orvosi gyakor-
latban. Előfeldolgozó lépésként képregisztrációs módszerek segítséget nyújthatnak a
szükséges interakció és végrehajtási idő csökkentésében. Ez különösen igaz a fej-nyak
tájékra MRI-vizsgálatok esetén, ahol a szervek alakja és nagysága egyénenként na-
gyon változó lehet.
Megközelítés: Amennyiben rendelkezésünkre áll egy képi adatbázis vizsgálatokból és
azokon szakértők által szegmentált szerv régiókról, gyakori megközelítés egy vagy több
statisztika atlasz generálása és használata. Az atlasz elkészítéséhez a vizsgálatokat
közös referenciatérbe kell transzformálni, amit képregisztrációs módszerekkel érünk
el. Minden szervhez a referenciatér minden képpontjában egy százalékos értéket ha-
tározunk meg, amely mutatja, hogy egy szerv milyen gyakorisággal fordult ott elő az
adatbázisban található szegmentált szervadatok alapján. Az atlasz alkalmazása szin-
tén képregisztrációval történhet, fordított irányban alkalmazva.
Módszer: Jelen munkában két nem lineáris regisztrációs megközelítést értékelünk ki
és hasonlítunk össze. Statisztikai atlaszt 6 szervről készítünk (gerincvelő, nyelőcső, fül-
tőmirigy, nyaki verőér, torkolati véna, fejbiccentő izom) 15 darab MRI T2 Fast
Relaxation Fast Spin Echo (FRFSE) vizsgálaton szakértő radiológusok által szegmentált
szervterületeket felhasználva.
Kiértékelés: Az atlaszokat 15 darab további, az atlasz készítéséhez fel nem használt
MRI T2 FRFSE képen értékeltük ki. Vizsgáltuk a képtérbe transzformált atlasz való-
színűségi értékek átlagát a valós szervterületen belül, az atlaszok verőér-véna elkülö-
nítő képességét, valamint a fordított irányú regisztrációból fakadó eltérések hatását.
Eredmény: Azt tapasztaltuk, hogy az elastix programcsomag által biztosított B-Spline
alapú, többfelbontású regisztrációs módszer jobb eredményt szolgáltat a kevésbé fle-

xibilis, csak egyszeres felbontást használó skálázott merev + B-Spline megközelítés-
nél. Bár az atlasz alkalmazása önmagában nem ad szegmentálást, de a bemutatott
keretrendszer eredménye felhasználható például automatikus célterület (ROI) meg-
határozásra tanuláson alapuló, teljesen automatikusan működő szegmentáló algorit-
musokhoz.
Köszönetnyilvánítás: Munkánkat a VKSZ_12-1-2013-0012 azonosító számú „Világ-
színvonalú Intelligens és Inkluzív Egészségügyi Információs és Döntéstámogató Keret-
rendszer (Analytic Healthcare Quality User Information) kutatása” pályázat támo-
gatta.

06. TÖBB SZABADSÁGI FOKÚ BEVITELI 
ESZKÖZ FEJLESZTÉSE SZÁMÍTÓGÉPPEL SEGÍTETT 
MŰTÉTTERVEZÉSHEZ

Vecsernyés Endre1, Nagy Attila1,2, Tóth Ferenc1, Rovó László1, 
Kiss József Géza1

Szegedi Tudományegyetem, 1Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klini-
ka, 2Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet, Szeged

Célkitűzés: Célunk egy olyan készülék megtervezése és kivitelezése, ami olcsó, a saját
igényeink szerint készül el és az orvosok számára az egértől természetesebb irányítási
módot tesz lehetővé a műtétek számítógéppel segített tervezése során.
Módszer: A legvalósághűbb irányítási módot úgy érhetjük el, ha az eszköz a kezünk
mozgását érzékeli, így a terv egy kesztyű formájában jött létre. A prototípus elektro-
nikáját egy szenzor és egy feldolgozó egység építi fel. Szenzornak egy MPU9250-es
chip-et választottunk. A szenzorból érkező adatok feldolgozásához egy Arduino Uno
panelt szereztünk be. A panel továbbítja az adatokat a számítógépnek, ahol egy JAVA
nyelvben írt program fogadja a jeleket. A prototípust a 3DSlicer program segítségével
teszteljük.
Eredmények: A prototípus összeállítása előtt készítettünk egy felhasználó felületet,
aminek a célja az volt, hogy a JAVA programunkat teszteljük. A program tesztelése
után létrehoztuk a prototípust. A mozgatás kalibrálása és tesztelése még folyamat-
ban van.
Következtetések: Jelenleg a kesztyű egy USB kábellel csatlakozik a számítógéphez,
a jövőben tervezzünk vezeték nélküli kapcsolatot létrehozni. A kesztyű jelenleg csak
mozgatni tudja a térben az objektumot, ha a későbbiekben manipulálni is szeretnénk,
akkor szükség lesz az ujjak érzékelésére is.

07. SZÁMÍTÓGÉPEN KÉSZÍTETT ÉS TÁROLT 
3 DIMENZIÓS OBJEKTUMOK MANIPULÁLÁSÁRA 
ALKALMAS SZOFTVER FEJLESZTÉSE

Vörös Csaba1, Nagy Attila1,2, Rovó László1, Kiss József Géza1

Szegedi Tudományegyetem, 1Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klini-
ka, 2Orvosi fizikai és Orvosi Informatikai Intézet, Szeged

A munka célja olyan alkalmazás kifejlesztése volt, amely képes háromdimenziós mo-
dellek megjelenítésére és módosítására. A programot Java programozási nyelven írtuk,
melynek Java3D könyvtárát használtuk a térbeli alakzatok megjelenítéséhez.
A megvalósított szoftver képes objektív állományok megjelenítésére és mentésére, va-
lamint azokat három módon képes módosítani. Lehetőség van a modell pontjainak
egyenként történő̋ módosítására, a modell egy darabjának áthelyezésére, valamint a
felület behorpasztására egy megadott sugarú gömb mentén.
A munka távlati célja olyan szoftver kifejlesztése, amellyel egy nagyobb programcso-
mag részeként műtéti beavatkozások végezhetők el, és szimulálhatók le virtuális tér-
ben, különös tekintettel a fül-orr gégészeti és fej-nyak sebészeti alkalmazásokra.
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