
. 



A fül részei

Helix
Crus helicis
Tuberculum auriculae 
(Darwin-csomó)
Anthelix 
Crus anthelicis superior et 
inferior
Tragus
Antitragus
Concha auriculae
Lobulus



A fül mely részeinél fordul elő 
leggyakrabban variáció ? 

Irodalmi megfigyelés szerint a helix crus, a 
Darwin csomó, a fossa triangularis
(háromszögletű árok), anthelix (belszegély), 
tragus (fülcsap),  concha auriculae (kagylóüreg), 
antitragus (ellenoldali porcos dudor) és incisura
intertragica (fülközi bevágás) variációi a 
leggyakoribbak.



A helix (csiga, karima, fülszegély) 
variációs formái-sátorszerű

A sátorszerű 21%-ban
fordul elő, nagy 
karimájával takarja a 
belszegély lábak 
disztális végeit, a 
háromszögletű árkot, s 
néha teljesen eltakarja 
a fülbarázdát.



Műszeres segítség a sátorszerű karima 
által takart fülbarázda kezelésénél.

Ez esetben a pontok 
megkeresése a takarás 
miatt nehéz, műszeres 
segítségre van szükség.
Az ábrán eltakart 
scapha pont 
lokalizációjánál 
alkalmazott műszeres 
segítség 



A helix (csiga, karima, fülszegély) variációs 
formái-tipikus

A tipikus helix
66%-ban fordul 
elő



A helix (csiga, karima, fülszegély) 
variációs formái- redukált

Redukált fülszegély 
13%-ban fordul elő. 
Leszálló szárától kezdve 
nem kanyarodik be, az 
anthelix felső szára, a 
scapha teljesen nyitott, 
a pontok 
lokalizátiójában ez 
változást nem 
eredményez



A helix (csiga, karima, fülszegély) 
variációs formái-helix hiány

Helix nélküli fül
0, 2%-ban található.
Ez esetben egyes 
pontok meghatározása 
a karimán lehetetlen. 
Pl. a máj Yang pontok 
helyett használjuk a 
csónakban levő máj 
pontot



Sátorszerű,  tipikus redukált, helix hiány





Helix crus (karimaszár) variációi

1. rövid 2. közepes 3. hosszú

• Rövid helix crus (8-10mm) kb. 33%-ban fordul 
elő.

• A közepes crus helicis 10-12 mm hosszú, kb
45%-ban található

• A hosszú c.h. 22%-ban fordul elő



Helix crus (karimaszár) variációi

• Rövid helix crus (8-
10mm) kb. 33%-ban 
fordul elő.



Helix crus (karimaszár) variációi

• A közepes crus 
helicis 10-12 mm 
hosszú, kb 45%-
ban található



Helix crus (karimaszár) variációi

A hosszú c.h. 22%-
ban fordul elő
A hosszú crus
majdnem eléri az 
anthelixet



1. rövid 2. közepes 3. hosszú



Gyomor pont meghatározás 
variáció esetén

A gyomor pont a crus 
helicis végénél van,
variácio esetben ez nem 

helytálló 
A hosszú crus majdnem 
eléri az anthelixet
Nehéz ez esetben a 
gyomor bél traktus 
pontjainak 
meghatározása. 



Tű beszúrás a Gyomor pontba

A gyomor pont a 
crus helicis végénél 
van
Rövid és közepes 
crua helicis esetén 
nincs probléma a tű 
bevezetéssel.Hosszú 
c.h. esetén mi a 
teendő?



Gyomor pont lokalizáció hosszú 
crus helicis esetén

Összekötjük az incisura
anterior aurist a trigonum
triangularis csúcsával, e 
vonaltól húzunk egy ívet a 
kis crus helicis közepén 
keresztül az anthelixig. E 
vonalat 3 részre osztjuk. A 
gyomor pont az ív 2/3-
része fölött található.





Darwin dudor

A fülszegély leszálló 
darabjának felső és 
középső harmada 
határán található egy 
apró gumószerű 
megvastagodás, ami az 
állatok fülcsúcsának 
maradványa.



Darwin dudor variációi

Kifejezett az 
emberek
12 %-nál, azaz jól 
kialakult 



Darwin dudor variációi

Gyengén kifejezett
33%-nál



Darwin dudor variációi

Nincs Darwin csomó
Az emberiség kb. felénél 
56% nincs Darwin csomó



Darwin dudor

A Darwin csomónál 
találjuk a 2 Máj Yang 
pontot, és a Helix1 
pontot. A Darwin 
csomó alsó széle és a 
fülcimpa alsó csúcsa 
között található 
egyenlő távolságra a 6 
Helix pont. 



Darwin dudor variációi

A Darwin csúcs 
területén, annak 
felső szélénél a 
karima által fedetten 
találjuk a kis 
occipitalis ideg 
pontot



Óvatosan!

Ne tévesszük össze 
az ál Darwin 
csomóval a valódit.



Hogy különböztetjük meg a 
valódit az áltól?

Húzunk egy 
függőlegest és egy 
vízszintes vonalat a 0 
ponton keresztül, az 
így kapott külső felső 
szöget felezzük, a 
felezővonal, ahol 
átszeli az anthelixet, 
ott találjuk a Darwin 
csomót





Kifejezett Kicsi hiányzik Ál csomó



A háromszögletű árok variációi

Variációi attól 
függnek, hogy 
mekkora szöget 
alkotnak 
elágazásuknál az 
anthelix szárai.



Nagy fossa trianguláris

Ha ez a szög nagy 
az árok nagy 
(19, 4%)



Közepes fossa trianguláris

Ha a szög nagysága 
csökken közepes 
méretű az árok 
(78, 3%).



Kis fossa trianguláris

Kis háromszögletű árok 
3, 3%-ban fordul elő.  
A háromszögletű árok 
belső fala legtöbbször 
fedett a karima által.
A pontok 
elhelyezkedése a kis 
árok esetén sűrített.





Nagy, Közepes Kicsi



Az anthelix (bélszegély) variációi
magas anthelix

Az anthelix törzs 3 
formája különíthető 
el: magas mely 
kiemelkedik a fül 
sikjából.



Közepes Anthelix

Közepes, mely a fül 
síkkal egybeesik



Mély Anthelix

Alacsony a fülsíkjától 
mélyebben fekszik
Nehézségek a kezelésnél 
akkor jelentkeznek, ha az 
anthelix törzs alacsony 
fekvésű, ilyenkor kézi 
segítségre van szükség, 
meg kell húzni a fület, s 
ekkor az anthelix 
kiemelkedik a fül felszín 
szintjéig. 



Magas Közepes Mély





Felső szár variációk
éles élű felsőszár

34, 5%-ban fordul elő.
A pont lokalizációnál e két 
forma lényeges 
nehézséget nem okoz. Ha 
a felső szár disztális vége 
helixel fedett, úgy a lábujj 
és sarok pontok 
kezelésénél műszeres 
segítség jön szóba.
•



Felső szár variációk-
lapos élű felsőszár

Lapos élű felső szár
65, 5%-ban fordul elő.



Lapos élű Éles élű





Az alsó szár varrációi

Az anthelix alsó szára az 
anthelix törzzsel 
legtöbbször tompa szöget 
képez. Az éle lehet 
gömbölyített. Néha a 
fülcsónakot takarja. Ekkor 
a prostata, hhólyag, 
uretra, vese pontok 
kezelése műszeres 
segítséggel valósítható 
meg.



Az alsó szár varrációi

Az anthelix alsó szára 
az anthelix törzzsel 
éles szöget képez 82, 
6%-ban. 
Gyakran az éles szélű 
alsó szár rálóg a cymba 
conchaera (fülcsónak), s 
ezzel az ott lévő pontokat 
takarja. 



Az alsó szár varrációi

Az éles él esetén az 
itt levő pontok az él 
csúcson találhatók. 
Gömbölyű él esetén 
technikailag 
könnyebb a tű 
bevezetése.







Scapha (fülbarázda, sajkaárok) 
variációk:nyitott

A helix nagyságától 
függően a scapha 
lehet nyitott 24, 7%-
ban, e formát akkor 
látjuk, ha a helix 
redukált formájú.



Scapha (fülbarázda, sajkaárok) 
variációk: félig nyitott

A scapha lehet félig 
nyitott 
(38, 8%-ban) 

ha a helix tipikus



Scapha (fülbarázda, sajkaárok) 
variációk: fedett

A scapha lehet fedett (36, 
5%-ban) a sátorszerű helix
esetén.
Fedett scapha esetén 
műszeres segítségre van 
szükség a pontkeresésnél, 
kezelésnél.





Nyitott félig nyitott Fedett



Tragus (fülcsap)

A külső hallójárat 
nyílása előtti 
porckiemelkedés, 
amely mintegy fedele a 
hallónyílásnak.

3 féle tragus variáció 
különböztethető meg.

1. egycsúcsú kifejezett 
(48, 2%) 

2. egycsúcsú nem 
kifejezett (lesimított)(26, 
9% 

3. kétcsúcsú 
(trapézformájú)(24, 9%)



Egycsúcsú kifejezett tragus

Az első tragus 
formánál a csúcs és 
lejtők kifejezettek. A 
pontok meghatározása 
nehézségbe nem 
ütközik



Egycsúcsú nem kifejezett tragus

Nehezebb a pontok 
meghatározása a lapos 
formájú tragus esetén, 
ahol a legfőbb 
orientációs támaszpont 
a traguscsúcs, nem 
kifejezett.



Kétcsúcsú trágus

A kétcsúcsú tragusnál a 
csúcs felett van még egy 
porc képződmény. Ez 
utóbbi mindenkinél 
megvan, de nagysága 
változó, meglétét úgy 
bizonyíthatjuk, ha a tragus 
bőrét az alapja felé húzzuk 
ujjunkkal, e módszerrel 
végezzük a kezelést a 
tragus belső oldalán 



Kifejezett egy csúcs    Nem kifejezett 1 csúcs   Két csúcs





Antitragus (Ellenoldali porcos 
dudor)

• Az antitragus formája 
részben attól függ, hogy 
a lobulus alappal milyen 
szöget képez lefutása, 
másrészt, lehet 
kifejezett ill. lelapult 
formájú. Az említett 
szög lehet 30 fokos, 
vagy ettől nagyobb, 
illetve kisebb. 4 féle 
antitragus különíthető 
el.

• Kifejezett, nagy szöget 
bezáró lefutású (37, 
9%), 

• Kifejezett, kis szöget 
bezáró lefutás 40, 4%,

• lelapult, nagy szöget 
bezáró lefutású 8, 6%,

• lelapult, kis szöget 
bezáró lefutású 13, 1%



Antitragus (Ellenoldali porcos 
dudor)

• Az antitragus formájának részletes elemzése 
azért fontos, mert  itt több mint 20 fontos 
pont található melyek a központi 
idegrendszerrel kapcsolatosak.a pontok 
keresésénél az orientáció alapját a homlok és 
occipitalis pont között húzott vonal képezi, e 
vonal az antitragus alapja. A szög nagysága, 
melyet ez utóbbi képez a lobulus alappal 
képez, ettól függ az antitragus lejtése.







Incisura intertragica (fülközi 
bevágás) variációk

Az incisura intertragica a 
fülcsapot alulról határoló, 
azt az ellenoldali porcos 
dudortól elválasztó 
bevágás
3 formáját különítik el.

• 1. széles (13, 8%) 
• 2. közepes (50, 9%),
• 3. szűk (35, 3%)



Széles, közepes , szűk



Incisura intertragica

Pontjai a hormonrendszerre hatnak gyakran 
alkalmazzuk a gyakorlatban. A szűk kezelése 
képez nehézséget (ld. 91 oldal felső külső kép, 
ahol kézujjal történik a szűk incisura széthúzása 
a pontokhoz történő könnyebb hozzáférés 
miatt).





Concha auriculae (kagylóüreg)

A concha auriculae (kagylóüreg) a fülkagyló fő 
bemélyedése, amelyet a fülcsap, az ellenoldali 
porcos dudor és belszegély határol. A belőle 
kiemelkedő karimaszár kettéosztja a 
1. cymba conchae (fülcsónak) kisebb, felső 
gödörre
2. cavum conchae (csésze) nagyobb, alsó és a 
hallójáratba átmenő gödörre.



Fülcsonak variációk

• Formája az öt határoló 
anatómiai elemektől 
függ. Az alsó és belső 
oldalát a helix crus és a 
helix fölfelé ívelő szára 
képezi. Felső oldalát az 
anthelix alsó szára. 
Külső oldalát az anthelix 
belső oldala.

3 féle fülcsónakforma 
különböztethető meg.
1. Nyitott (17, 9%), 
2. félig fedett (78, 8%) 
3. fedett (3, 3%)



Nyitott, Félig fedett Fedett, 



Fülcsónak variációk kezelése

Mind a három féle 
fülcsónak kezelésnél 
célszerű a műszeres 
segítség használata
Az ábrán műszeres 
segítség a fedett fülcsónak 
kezelésnél



1. nyitott          2. félig zárt           3. fedett



Cavum conchae kezelése

A nyitott csésze pontjainak kezelése tehnikailag
egyszerű. 
Komplikációt képez a félig, ill. teljesen zárt 
csésze ponlokalizáció. 
E probléma műszeres segítséggel oldható meg. 
Nehézséget jelent az is hogy a csésze alapja 
gyakran gömbölyű.







Lobulus(fülcimpa) osztályozása

A fülcimpa osztályozásánál két kritériumot 
veszünk figyelembe: a formát és méretet
A lobulus nagysága hosszával (a hossz az a vonal, 
melyet az alaptól húzunk a lobulus csúcs 
középig), valamint szélességével (a szélesség az a 
vonal melyet a lobulus alapnál húzunk, mely egy 
kicsit lennebb van a fülközi bevágás alaptól.



Fülcimpa variációk

• 1. proporcionális
• 2. széles 
• 3. hosszu 
• 4. ferde, arccal összenőtt forma 
• 5. massziv 
• 6. alpesi



Proporcionális lobulus

Egyforma a hossz a 
szélességgel az a 
proporcionális
(73,3%),



Széles lobulus

• Az a lobulus ahol a 
szélesség nagyobb a a 
hosszuságnál széles  
lobulusnak nevezzük 
(6,9%)



Hosszú lobulus

Az a lobulus ahol a 
hossz nagyobb a 
szélességnél hosszú 
(8,2%),



Masszív lobulus

Ha nagy a szélesség 
és hossz az a 
masszív 
lobulus(4%),



Alpesi lobulus

Alpesi széles alapú csúcsos 
6,2%-ban. 



Ferde, arccal összenőtt

Ferde, arccal összenőtt 
forma-az arccal 
összenőtt a lobulus
belső oldala.4,4%-ban






