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BEVEZETÉS 
 
A 19. század elejétől kezdve a halántékcsont anatómiája szorosan a 
fülgyógyászathoz kapcsolódott. A fület érintő klinikai kórképek 
sokszínűsége és nem ritkán halálos kimenetelű szövődményei 
hívták életre a halántékcsont normális és kóros felépítésének minél 
alaposabb megismerését. Egyre gyakrabban boncoltak és keresték 
a betegségek morfológiai hátterét. Ebben az időben a 
fülgyógyászat és annak anatómiája kéz a kézben jártak; az 
anatómia, mint önálló diszciplína, nem fektetett nagy hangsúlyt a 
koponya ez kicsiny területére. A fülgyógyászat nagyjai (Wilde, 
Toynbee, Stacke, Jansen, E. Cheatle, stb.) felismerték a dobüreg és 
a csecsnyúlvány kapcsolatát, és egyre gyakrabban végeztek 
mastoidektomiát a dobüregi gennyesedés kezelésére. A 19. század 
közepéig kellett várni a homloktükör megjelenésére (Tröltsch), ami 
mérföldkövet jelentett mind a fülgyógyászatban, mind a fül 
anatómiájában. Ennek segítségével rutinszerűen lehetett vizsgálni a 
külső hallójárat mélyét a dobhártyával és egyre gyakrabban 
végeztek paracentesis-t is a gennyes középfülgyulladás 
gyógyítására. 

Egészen a 19. század végéig kellett várni, amikor Schwalbe 
és Siebenmann megjelentették önálló munkáikat a halántékcsont 
anatómiájáról. Monográfiái részletesen tanulmányozzák a 
halántékcsont anatómiáját, hosszú oldalakat szentelve a legkisebb 
csontnyúlványoknak is. Azt is mondhatnánk, hogy a halántékcsont 
klasszikus leíró anatómiája általuk öltött testet és alapos 
munkájuknak köszönhetően megjelenésével el is érte csúcspontját. 
A 20. század közepéig nem látunk jelentős fejlődést a fül csontos 
morfológiájának további tanulmányozásában, majd 1949-ben 
napvilágot látott egy könyv a belsőfül fejlődéséről Anson és Bast 
írásában. Több száz magzati, gyermek és felnőttkori halántékcsont 
alapos vizsgálata után felállították a szerzők a labyrinthus 
csontosodási mintázatát. Térbeli modellek segítségével 
tanulmányozták a fejlődő üregrendszereket és elméleti jóslásokat 
tettek a dobüreg fejlődésére. 
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Bár a fülhöz szorosan kapcsolódó klinikai kórképek száma 
jelentősen megnőtt, azonban az anatómia ismeretek feltárása 
intenzitásában nem követte a klinikai fejlődést. Számos patológiai 
és kórélettani kérdés megválaszolatlan maradt, s a mindennapi 
fülsebészeti gyakorlat csak töredékében volt képes újabb 
morfológiai eredményeket felmutatni. A fülpatológia valamint a 
belsőfül morfológiai és molekuláris kutatása egyre gyorsuló 
ütemben fejlődtek, de a középfül és halántékcsont-sebészet 
anatómiai alapjai még mindig a klasszikus, általános anatómiai 
leírásokra támaszkodtak. Bár néhány halántékcsont-anatómiai 
könyv (Anson, Donaldson, Gulya, Proctor, Schuknecht) célzottan 
foglalkozik a sebészeti anatómiával, de a kor nyújtotta technikai 
lehetőségek optimális kihasználásához nem biztosítanak részletes 
leíró, fejlődéstani és szövettani morfológiai alapokat. Bollobás 
Béla volt az első, aki könyvet jelentetett meg a dobüreg 
mikrosebészeti anatómiájáról. Külön fejezetet szentelt a dobüreg 
jelentősebb struktúráinak és nemcsak a felnőttre jellemző formai 
variációkat ismertette, hanem a magzati kortól lépésről lépésre 
követte azok fejlődését is. 
 
CÉLKITŰZÉSEK 
 
A halántékcsont sebészi anatómiájának nemzetközi irodalma 
meglehetősen szegényes, ezért célkitűzésem az volt, hogy a 
mindennapi klinikai életben felmerülő számos, eddig 
megválaszolatlan kérdések közül néhányra választ találjak a 
dobüreg fejlődésének tanulmányozása által. 
 
1. A középfül egyetlen természetes nyílása a tuba auditiva, s 
rajta keresztül valósul meg a középfül ventillációja. Különösen 
gyermekkorban figyelhetjük meg a csatorna funkcionális zavarait, 
következményes recidiváló középfülgyulladást okozva. 
Tanulmányok sorozata foglalkozott a tuba auditiva porcos 
szakaszával, azonban a csontos szakasz (protympanum) részletes 
anatómiai leírása, és annak fejlődéstana ezidáig hiányzik az 
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irodalomból. Vizsgálódásaim során arra kerestem választ, milyen 
embrionális telepekből fejlődik a protympanum falait alkotó 
csontszövet, s ebből következően milyen tulajdonságokkal 
rendelkezik. További célom volt a canalis caroticus fejlődésének 
megismerése. Ez a csontcsatorna a protympanum medialis falának 
jelentékeny részét alkotja, és a csatorna rendellenes lefutása 
feltételezhetően nemcsak műtéttani problémát okozhat, hanem a 
protympanum szűkületét, és a dobüreg ventillációs problémáját is 
eredményezheti. 
 
2. A dobüreg medialis falának jelentős, nagy kiterjedésű 
képlete a promontorium. Idegi eredetű nagyfokú halláscsökkenés 
vagy süketség esetén végzett hallásjavító műtét, az un. cochlearis 
implantáció során a promontorium-on készítenek egy furatot, 
amelyen keresztül egy elektródát juttatnak a csigába. Bár a 
cochlearis implantáció több mint 40 esztendeje végzett műtét, nem 
található az irodalomban olyan tanulmány, amely pontosan 
meghatározná a csiga kanyarulatainak helyzetét a promontorium 
mögött. A furat minél precízebb elhelyezését segítendő, célomul 
tűztem ki a csiga és a dobüreg medialis falán található 
csontstruktúrák egymáshoz viszonyított topográfiai viszonyának 
feltérképezését az anatómiában használt három alapsíkban 
(horizontális, frontális és sagittális) és a sebészeti megközelítések 
irányából. 
 
3. Ismeretlen eredetű fájdalmakat a halánték területén (Costen 
szindróma) a chorda tympani érintettségével is magyaráznak. 
Hasonló panaszok jelenhetnek meg állkapocsízületi műtétek után 
is. A jelenség magyarázatául a chorda tympani topográfiai helyzete 
szolgált, amely tankönyvi adatok szerint a Glaser hasadékon lép ki 
a dobüregből. Mivel az irodalomban fellelhető volt néhány 
tanulmány egy önálló csatornáról a chorda tympani elülső szakasza 
körül is („anterior chordal canal”), fejlődéstani vizsgálatomban 
arra kerestem választ, mi a kapcsolat az ideg és annak környezete 
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között, és következésképpen mekkora a chorda tympani 
mechanikai sérülésének veszélye a dobüregtől ventralisan. 
 
4. A kerekablak a dobüreg kisméretű, de nagy jelentőséggel 
bíró területe. Több mint egy évtizeddel ezelőtt, cochlearis 
implantáció során az aktív elektródát még a kerekablakon keresztül 
jutatták a csigába. Napjainkban az ablak jelentősége elsősorban a 
perilympha-folyás és következményes süketség, valamint az idegi 
eredetű nagyfokú halláscsökkenés lokális gyógyszeres kezelésében 
található. Az irodalmi adatok különböző véleményeket mutatnak a 
kerekablak formájáról és szerkezetéről. Több száz halántékcsont 
tanulmányozása során arra kerestem választ, hogyan alakul ki a 
csontos fossulae fenestrae cochleae, melyik a leggyakoribb forma 
és melyek a típusos variációk. 
 
5. A tegmen tympani egy választófal a dobüreg és a középső 
koponyaárok között. Folytonos határfelületet képez a középfül és 
az intracraniális tér között, azonban bizonyos esetekben csonthiány 
figyelhető meg benne, ezzel akár életet is veszélyeztető klinikai 
kórképet előidézve. Az esetek jelentős részében a csonthiány oka 
koponyasérülés vagy iatrogén (sebészi beavatkozások 
következtében), és kb. 10%-ban un. „non-traumatic”. Ebbe az 
utóbbiba soroljuk a veleszületett csonthiányt is, amely 
kialakulásának okára csak elméletek léteznek. A tegmen tympani 
fejlődésének tanulmányozásával arra próbáltam választ találni, 
hogyan alakul ki a veleszületett tegmen defektus, és hogyan lehet a 
többi típustól elkülöníteni hiányzó vagy hiányos anamnézis 
esetében is. 
 
ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK 
 
A halántékcsont fejlődéstani vizsgálataihoz 948 halánték-csontot 
használtam fel. Ezek jelentős része macerált koponyák és izolált 
halántékcsontok voltak a Semmelweis Egyetem Anatómiai-, 
Szövet- és Fejlődéstani Intézetében, a Humánmorfológiai és 
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Fejlődésbiológiai Intézetben, valamint az Igazságügyi Intézetben. 
A szövettani vizsgálatok kiegészítéséhez a Harvard University és a 
Pittsburgh University szövettani halántékcsont gyűjteményét 
tanulmányoztam. A humán szövetek vizsgálatához szükséges 
engedélyt a Regionális Tudományos és Kutatásetikai Bizottság 
(TUKEB 83/1999) állította ki. 
 
Macerálás: A formalinban nem fixált gyermek és felnőtt 
halántékcsontokat 56 °C-on 2-3 hónapig vízfürdőben tartottam. 
Magzati csontok esetében a lágyrészek bomlása lényegesen 
gyorsabb, így már néhány napos macerálás után lágyrész-mentes 
csontokat kaptam. A csontokat benzinben áztatva zsírtalanítottam, 
és kimosás majd szárítás után 3%-os H2O2-dal fehérítettem. 
 
Csontpreparálás: A macerált csontok különböző üregeit sebészeti 
fúróval nyitottam meg. A fúráshoz a fülsebészetben alkalmazott 
eszközöket használtam; úgymint különböző átmérőjű rózsafúrót és 
gyémántfúrót, valamint ezek befogására alkalmas egyenes 
kézidarabot és könyökdarabot.  
 
Csiszolás: A csiszoláshoz az adott csontot egy fahasábra 
ragasztottam, amely pontosan illeszkedett egy négyszög átmetszetű 
fémcsőbe. A fahasábot a vizsgálandó csonttal 0,5 mm-es 
előtolással mozgattam a fémházban, s a túlnyúló csontréteget 
mindig lecsiszoltam. Minden csiszolati felszínt lefotóztam és 
identikus pontok segítségével egymásra vetítettem. Ennek 
eredményeként a csiszolás végeztével egy háromdimenziós 
térképrajzolatot kaptam az adott csont belső szerkezetéről, amelyen 
tizedmilliméter pontosságú mérések is lehetővé váltak a térben. 
 
Preparálás: A formalinban fixált preparátumokat 24 órás vízben 
áztatás után átfixáltam Patonay-féle oldatban. Az anatómiai 
boncolás klasszikus leírásától eltérően az esetek túlnyomó 
többségében binokuláris operációs mikroszkóp alatt végeztem a 
preparálást. A precíziós preparáláshoz szemészeti lándzsát és 
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különböző méretű órás csipeszeket használtam. A műtéti 
szituációkat követve réteges preparálást végeztem, s minden 
rétegről fotódokumentációt készítettem. Az erek jobb 
szemléltetését báriumszulfátos feltöltéssel értem el. A nagyobb 
erek óvatos kipreparálása után az ereket megkanüláltam, s állandó 
nyomás alatt, a preparátum típusától függően higított bárium-
szulfát oldattal feltöltöttük az erek lumenét. 
 
Korrózió: A halántékcsont ereinek és üregeinek ábrázolásához 
feltöltéses készítményeket készítettem. A nagyobb erek óvatos 
kipreparálása után az ereket megkanüláltam, s állandó nyomás alatt 
Tensol-cementtel töltöttem fel, amelynek polimerizálódási ideje 24 
óra. A teljes polimerizáció után a preparátumot tömény sósavba 
helyeztem és 2-3 napon keresztül előmaratást végeztem. Ezt 
követően naponta cseréltem a sósav-oldatot a maratás 
végállapotáig. Végezetül a kapott öntvényből folyamatos vizes 
mosással távolítottam el a savat. Az üregek ábrázolásához Wood-
fémet használtam. Ez a fém optimális öntvények készítésére, mert 
56°C-on olvad. Olvadás után nyomás alatt feltöltöttem vele az 
adott üregrendszert, ezt követően lehűtöttem a csontot, majd 
sósavas maratással távolítottam el a környező csontstruktúrákat. 
 
Szövettan: A szövettani vizsgálatokhoz 24 órán belüli 
szövetdarabokat használtunk, melyeket 4%-os pufferelt 
paraformaldehidben fixáltunk. A fixálás ideje a szövetdarab 
méretétől függően 1-4 hét között változott. Mivel szövettani 
vizsgálataink jelentős része csontot tartalmazó struktúrák voltak, 
ezért a fixálás után mésztelenítést kellett végeznünk. A 
mésztelenítéshez 5%-os salétromsavat illetve 0.23%-os 
hangyasavat használtunk. A szövettani minta méretétől függően a 
dekalcinálás időtartama 5 nap és három hét között változott. 
Alkoholos víztelenítés után a klasszikus parafin-beágyazást 
alkalmaztunk. Az elkészült szövettani blokkokból szánkamikrotóm 
segítségével szövettani sorozat-metszeteket készítettük. A 
szövettani blokk méretétől függően a metszetek vastagsága 7-
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10µm volt. Metszés során minden ötödik illetve tizedik metszetet 
vettük fel tárgylemezre, s tájékozódási céllal először csak minden 
tizedik metszetet festettük meg hematoxilin-eozin festéssel. Azon 
esetekben, ahol a szövettani sorozat a vizsgálat célja 
szempontjából hasznos információkat mutatott, minden páratlan 
metszetet hematoxilin-eozin festéssel, míg minden páros metszetet 
azán festéssel tettünk láthatóvá. 
 
Endoszkópos vizsgálat: A halántékcsont különböző üregeinek 
ideális vizsgálati eljárása az endoszkópia. Vizsgálataimhoz 1,9mm 
és 4mm átmérőjű 0° és 30°-os Olympus rigid endoszkópokat 
használtam. Mivel az endoszkóp egy nagy látószögű optika, ezért 
az adott struktúra közvetlen közelében is lehetséges a vizsgálat. Ezt 
a tulajdonságot kihasználva az optikát három különböző irányból 
vezettem a dobüregbe. Leggyakrabban használt megközelítési út a 
külső hallójárat. A dobüreg közelében, a tuba auditiván ejtett 
haránt irányú metszést követően a tuba üregén keresztül elölről 
vizsgáltam a dobüreget. Végezetül a fülsebészetben alkalmazott 
műtéti eljárást, az un. mastoidektomiát követően az aditus ad 
antrum biztosított behatolási kaput a dobüregbe dorsal felől. 
 
EREDMÉNYEK 
 
1. A protympanum fejlődésének első jelei a 21. magzati héten 
figyelhetők meg, amikor a canalis caroticus ugyancsak fejlődésnek 
indul. A canalis caroticus két (superior, inferior) csontlemezből 
alakul ki. A lamina superior nemcsak a canalis caroticus-t hanem 
annak felső nyúlványa a protympanum lateralis falát is felépíti. Az 
annulus tympanicus mindössze a protympanum lateralis falának 
hátsó peremét alakítja ki. 
 
2. Az emberi csiga bazális kanyarulata egy bonyolult lefutású 
csontcső. Legfelületesebb pontja a promontorium mögött az un. 
apex promontoii-nál található, míg ventralisan a canalis caroticus-
tól 1-2 mm vastag csontréteg választja el. A lamina spiralis ossea 
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kb. 90°-os csavarulatot végez a bazális kanyarulatban, annak saját 
tengelye körül. A csavarodás mértéke nem egyenletes; a 
canaliculus tympanicus területén a legintenzívebb. Az emberi 
cochlea-t topográfiai szempontból három részre osztottam: pars 
promontorialis, pars muscularis és pars geniculo-tegmentalis. A 
teljes csiga kb. 8,5 mm széles, de a sebészi irányokból, a relatív 
elfordulás miatt, csak keskenyebb szakaszok láthatók. A külső 
hallójáraton keresztül a csiga 6,0 mm, míg a „facial recess” felöl 
4,3 mm. 
 
3. A chorda tympani nem a Glaser hasadékon keresztül hagyja 
el a dobüreget, hanem a dobhártya előtt is rendelkezik egy önálló 
csontcsatornával. Ez a csatorna a 2. életévben indul fejlődésnek s 
az 5. évre épül fel teljesen. Hasonlóan a canalis caroticus-hoz ez is 
két lemezből alakul ki. A csatorna kimeneti nyílása egy foramen az 
os sphenoidale dorzális nyúlványában. 
 
4. A kerekablak egy 2-3 mm hosszú és kb. 1,5 mm átmérőjű 
csatorna, melynek fejlődése a 16. magzati héten indul el. Fejlődése 
szoros kapcsolatban van a capsula otica egyik porcnyúlványával, 
az un. „cartilage bar”-ral. A kerekablak elülső és felső fala 
dezmálisan, hátsó és alsó fala döntően chondrálisan csontosodik. A 
fejlődés a születés pillanatára befejeződik, s nyolc, a klasszikus 
formától eltérő típust különítettem el a felnőttkori variációkban. 
 
5. A tegmen tympani egy vékony csontlemez, amely az 
antrum, a dobüreg és a protympanum tetejét alkotja. A 
halántékcsont két embrionális telepéből alakul ki, nevezetesen a 
pars squamosa-ból lateralisan, és a pars petrosa-ból medialisan. A 
lateralis telep dezmálisan csontosodik, míg a medialis telep, mint a 
capsula otica közvetlen nyúlványa, chondrálisan. Ez utóbbi a 25. 
magzati héten egy sarló formájú csontlemez, amely a ganglion 
geniculi előtt visszakapcsolódik a belsőfülhöz. A két embrionális 
telep határán egy csontgerenda (tignum transversum) alakul ki, 
amely a fő erősítő eleme a tegmen-nek. Ennek dorsalis folytatása 
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egy vertikális csontlemez (Körner septum), amely a processus 
mastoideus két embrionális telepe közötti határt jelöli. A tignum 
transversum a Glaser hasadékig húzódik, s ott medial felé 
megtöretve az un. „cog”-ot alkotja. 
 
KÖVETKEZTETÉSEK 
 
1. A protympanum területén csak a 18. héten figyelhetők meg 
csontszigetek, és a további csontosodási folyamat nemcsak a csiga 
körüli csonthéjat, hanem a protympanum medialis falának teljes 
egészét felépíti. Mivel majdnem a teljes protympanum a pars 
petrosa nyúlványaiból alakul ki, ezért a protympanum fejlődése 
túlnyomórészt a pars petrosa csontosodásától függ. 
Következésképpen állíthatjuk, hogy a csontos protympanum 
fejlődése a 18. magzati héten veszi kezdetét. Ellentétben az eddig 
leírtakkal, az általunk végzett tanulmány egyértelműen 
bizonyította, hogy a protympanum jelentékeny része kizárólagosan 
a pars petrosa-ból épül fel és csak a lateralis fal dosalis pereme 
származik a pars tympanica-ból. 

A canalis caroticus fejlődése szoros topográfiai viszonyban 
van az ACI-val és a 18. héten meginduló csontosodás végül egy 
komplett csonthéjat képez az artéria körül. Ha az ACI nem fekszik 
közvetlenül a capsula otica-n, akkor nem tud csontcsatorna 
kialakulni az ér körül. 

Bár az artéria egy folytonos csontcsatornában helyezkedik 
el, azonban az esetek 7%-ban a csatorna dehiscens. A 40 évnél 
idősebb egyénekben a csonthiány okát a csont folyamatos 
felszívódásával magyarázzák, de a fiatalkori csonthiányok okát 
nem tudták magyarázni. A jelen tanulmány azt mutatja, hogy a két 
évnél fiatalabb gyermekekben található csonthiány a canalis 
caroticus felső és alsó lemezének elégtelen záródása miatt alakul 
ki. 
 
2. A klasszikus anatómiai illusztrációk anterolateral irányból 
ábrázolják a cochlea-t, azonban annak sebészi megközelítése 
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(cochlearis implantáció) a külső hallójáraton keresztül, vagy 
teljesen dorsalis irányból, az un. ’facial recess’-en keresztül 
történik. A dobüreg medialis fala és a külső hallójárat tengelye kb. 
45°-os szöget zárnak be egymással, következésképpen a külső 
hallójáraton keresztüli sebészi megközelítés esetében a cochlea, 
annak viszonylagos elfordulása miatt, valós hosszának 
kétharmadát mutatja a sebész felé. Hátsó megközelítésből a csiga 
további elfordulása miatt annak relatív szélessége csak kb. 4,3 mm, 
vagyis kevesebb, mint a fele a teljes hossznak. 
 A csigát jelentős vertikális kiterjedése miatt sebészi 
szempontból 3 fő részre tagoltam. A pars promontorialis és a pars 
muscularis a dobüreg medialis falát alkotják, és azok sebészi 
megközelítése a dobüreg felől a legoptimálisabb. A pars geniculo-
tegmentalis a dobüreg felett helyezkedik el, és szoros topográfiai 
viszont mutat a belsőfül képleteivel. 
 A csiga első kanyarulatának alsó fele sebészileg mind a 
külső hallójárat, mind a ’facial recess’ felöl megközelíthető és 
megnyitható az elektróda számára cochlearis implantáció során. A 
második és harmadik kanyarulatok szintén megközelíthetőek a 
dobüreg felől, azonban azoknak csak kicsiny részei válnak 
felületessé közvetlenül a semicanalis alatt. Ezen kanyarulatok 
széles feltárása a musculus tensor tympani és a semicanalis teljes 
eltávolítását igényli. Az első kanyarulat felső fele a semicanalis 
felett és a tegmen tympani alatt található, ezért ennek megnyitása 
csak a középső koponyaárok felől lehetséges. 
 
3. Széles körben elterjedt az információ, hogy a chorda 
tympani a Glaser hasadékon keresztül lép ki a dobüregből, majd a 
fossa mandibularis felszínén haladva eléri a n. lingualis-t. A chorda 
tympani a dobüregből való kilépése után is, hasonlóan a dobüreg 
és a canalis facialis közötti szakaszához, egy önálló 
csontcsatornában halad. Későbbi munkákban ezt a csatornát, mint 
elülső chorda csatorna (anterior chordal canal) találhatjuk meg. A 
második postnatális év végére az elülső chorda csatorna kimeneti 
nyílása az os sphenoidale által teljesen felépített és a csatorna 
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bemeneti nyílása is alapvetően meg van határozva a Glaser 
hasadékban, de a csatorna maga még lateral felé nyitott. A csatorna 
teljes fejlettségét csak az ötödik életévben éri el, amikor a chorda 
tympani-nak már nincs közvetlen kapcsolata a fossa mandibularis-
szal. Klinikai tanulmányok alapján azt feltételezik, hogy ok-
okozati összefüggés van a caput mandibulae mozgása, a Costen 
szindróma és a chorda tympani között, mert az ideg a Glaser 
hasadékon keresztül belép az állkapocsízület vápája által alkotott 
üregbe. Az elülső chorda csatorna létezése ezt a hipotézist elveti, 
hiszen a csatorna lateralis fala teljesen elválasztja az ideget az 
állkapocsízület vápájától. Csak abban az esetben jöhet létre az ideg 
mechanikai irritációja, ha az idegcsatorna két lemeze nem 
megfelelően fejlődik ki, s a két lemez között lateralisan, vagyis a 
fossa mandibularis felé, egy keskeny rés marad. Ez a „csontablak” 
lehetőséget biztosít a chorda tympani tartós vongálására a rágás 
folyamata során vagy mechanikai sérülésére állkapocsízületi 
műtétek esetében. 
 
4. A kerekablak helye és a fejlődő másodlagos dobhártya már 
nyolchetes korban megfigyelhető, de a csontos ablak kialakulása 
csak a 16. magzati héten veszi kezdetét. Ekkor a csontosodási 
folyamat olyan intenzív, hogy a rákövetkező néhány hétben szinte 
a teljes kerekablak kifejlődik. A kerekablak falai úgy chondrális 
mint dezmális csontosodás együttes eredményeként épülnek fel, 
azonban a csontosodási formák az egyes falakban különböző 
arányban oszlanak meg, s ez fogja eredményezni a kerekablak 
formájának nagy variabilitását. A kerekablak hátsó és alsó fala 
döntően chondrálisan csontosodik, csak a felszínén alakul ki egy 
vékony dezmális csontréteg. A kerekablak felső és elülső fala, mint 
chondrális csontelemek kezd fejlődni, de néhány hét után, mint 
dezmális csontlemezek fejlődik tovább. A dezmális csont gazdag 
vérerekben és nagyobb formai és méretbeli változatosságot mutat, 
mint a chondrális csont, amelyet, mint avascularis területet tartunk 
számon a halántékcsontban. A felső és elülső fal fejlettsége alapján 
a kerekablak bemeneti síkja háromféle lehet: horizontális, dorsalis 
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és lateralis. A kerekablak fejlődése két fő szakaszban valósul meg. 
Az első szakasz a 8. és 15. magzati hét között található, amikor a 
teljes kerekablak a porcos capsula otica által épül fel. A második 
szakasz a 16. magzati héten indul az első csontosodási mag 
megjelenésével és a születésig tart. A kerekablak születés után 
megfigyelhető formáiban kilenc típust lehetett megkülönböztetni: 
normál, extrém szűk, lenyúlt tegmen, anterior septum, 
csontmembrán, nyitott fundus, exostosis, magas bulbus venae 
jugularis és trabekulák. 
 
5. Az általánosan elfogadott nézettől eltérően, miszerint a 
tegmen tympani pusztán egy vékony csontlemez a dobüreg fölött, a 
tegmen tympani egy meglehetősen bonyolult felépítésű 
csontlemez. Funkcióját tekintve határfelületet képez a középfül és 
a középső koponyaárok között, és segít a kalapács, valamint az üllő 
mechanikai rögzítésében. A tegmen tympani megjelenésekor a 
hallócsontok már porcosan preformáltak és elkezdődött azok 
csontosodása. A tegmen tympani ebben a korban csak a 
hallócsontok fölött található meg, vagyis a hallócsontok 
mozgásához szükséges üreg már a terhesség felénél leválasztásra 
kerül az intracraniális tértől. A halántékcsont csontosodási 
folyamatával párhuzamosan, vagyis a légtartó csontsejtek 
számának növekedésével arányosan, a tegmen tympani is 
folyamatosan növekszik anterior, posterior és lateral irányokban. 
 A tegmen tympani egy precízen megtervezet, nagy 
teherbírású csontlemez a középfül fölött. A processus mastoideus-
tól indulva egy mestergerendához hasonló csontgerinc (tignum 
transversum) húzódik végig a Glaser hasadék felé hosszanti 
irányban. Ez a csontgerenda a legfontosabb merevítő eleme a 
tegmen-nek, és gátolja a dura mater előboltosulását a dobüregbe. A 
tegmen tympani mechanikai terhelhetősége nemcsak az előbb 
említett tignum transversum-tól függ, hanem annak medialis és 
lateralis nyúlványaitól is. Ezek a tignum-mal együtt a levél 
erezetéhez hasonló alakzatot alakítanak ki, így egy egyenletes 
mechanikai erősítést biztosítva a tegmen tympani vékony, időnként 
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perforált csontlemezének. Következésképpen a tegmen mechanikai 
ellenálló képessége elsősorban nem az őt alkotó csontlemez 
vastagságától, hanem az alatta található csontgerenda-hálózat 
épségétől függ. 
 A tegmen tympani un. „nem-traumás” eredetű 
csontdefektusának patofiziológiája még nem teljesen felderített, de 
létezik két teória, amelyek a középső koponyaárok és a dobüreg 
közötti csonthiányt igyekeznek megmagyarázni (arachnoid 
granulation theory és congenital defect theory). A jelen tanulmány 
mutatja, hogy a tegmen tympani medialis telepe egy sarló formájú 
csontnyúlványként a ganglion geniculi-t lateral felől megkerüli, és 
azután újra kapcsolódik a capsula otica pars cochlearis-ához. 
Amennyiben ez a kapcsolódás nem megfelelő, egy csonthiány 
marad a ganglion geniculi területen. Ez a tény azt sugallja, hogy a 
veleszületett tegmen defektus oka a pars petrosa tegmentalis 
nyúlványának elégtelen fejlődésére vezethető vissza. A csontlyuk 
már a porcos tegmentalis nyúlványban kialakul, és a csontosodási 
folyamat késlekedése idézheti elő a gyermek, illetve felnőtt korban 
felfedezett tegmen tympani defektust. 
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