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1 BEVEZETÉS 
A rhinosinusitis (RS) a leggyakoribb gyermekbetegség – etiopatho-

genezise sokat vizsgált, de máig sem teljesen tisztázott. Kialakulásá-

ban és a kórlefolyásában infekciók (virális és bakteriális), a gyermek 

lokális és általános immunitása, valamint allergiás tényezık játsza-

nak szerepet. A lefolyás általában gyors, egyszerő, sokszor kezelést 

sem igényel, míg az esetek bizonyos részében súlyos, akár életveszé-

lyes szövıdmények is kialakulhatnak. 

Munkám során az általam sok éve vezetett gyermek-allergológiai 

rendelés beteganyagára, valamint a nagy forgalmú gyermek-fül-orr-

gégészeti osztály betegei ellátása kapcsán szerzett tapasztalataimra 

támaszkodtam. 

Két fı területet jelöltem ki, ahol kutatásaimat végeztem. Az egyik a 

szövıdményes esetek komplex feldolgozása, a másik a gyermekkori 

rhinitis allergica (AR) epidemiológiai vizsgálata budapesti gyermek 

beteganyagon. Munkámmal adatokat kívántam szolgáltatni a beteg-

ség jobb megértéséhez, a kezelés tervezhetıségéhez, epidemiológiai 

vizsgálataimmal pedig a háttér pontosabb tisztázásához. 

2 CÉLKIT ŐZÉSEK 
A vizsgált kórfolyamatok jelentıségérıl 

Kórházunk nagy forgalmú fül-orr-gégészeti ambuláns betegrendelé-

sén megjelenı gyermekek akut panaszainak hátterében a leggyako-

ribb ok a felsı légúti vírusos fertızés (FLVF). A náthás esetek elı-

fordulási aránya gyermekkorban 6-8 epizód évente, ezek mintegy 5-

10%-ában számolhatunk akut bakteriális rhinosinusitis-szel (ABRS). 

A gyermekek korai közösségbe kerülése is hozzájárult a RS-ek inci-

denciájának emelkedéséhez, mert körükben gyakoribbak és hosszabb 

lefolyásúak a felsı légúti hurutok a szuperinfekciók miatt. 
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A diagnosztikai eljárások tökéletesedése, az egyre korszerőbb mőtéti 

technikák és antibiotikumok (ATB) alkalmazása ellenére az ABRS-

ek napjainkban is súlyos, akár életveszélyes szövıdményeket okoz-

hatnak. 

Az ABRS-es esetek számának folyamatos növekedése miatt kiemelt 

jelentıségő az orrmelléküreg-gyulladások mielıbbi felismerése, 

kivizsgálása és az idıben megkezdett megfelelı kezelés a betegség 

krónikussá válásának és a sokszor életet veszélyeztetı szövıdmények 

kialakulásának megelızése érdekében.  

A FLVF és az AR a sinusitis két leggyakoribb kiváltó oka. Az utóbbi 

években az allergiás-atópiás betegségek a XXI. század népbetegség-

évé váltak. Ezen belül a szénanátha ma már a gyermekek egyik leg-

gyakoribb krónikus betegsége. 

A gyermek fül-orr-gégészeti szakrendelést látogató gyermekek köré-

ben azt tapasztaltam, hogy a szénanátha tünetei nagyszámú betegben 

és már igen fiatal életkorban megfigyelhetık. Ezért merült fel ben-

nem 10 évvel ezelıtt a gyermek fül-orr-gégészeti allergológiai szak-

rendelés létrehozásának gondolata. Napjainkban egy jól mőködı fül-

orr-gége osztály és szakrendelés elképzelhetetlen allergológia szak-

rendelés nélkül. 

Klinikai megfigyeléseink alapján az AR idült betegség, amely nem 

megfelelıen kezelve életminıség romlást okozhat. A felismert és jól 

kezelt AR azonban nem gátolja a gyermeket sem a tanulásban, sem a 

pihenésben. 

Az AR prevalenciájának, megfelelı kivizsgálásának és kezelésének 

ismerete növelheti a betegellátás színvonalát. 

A gyermekkori AR prevalenciájáról hazánkban igen kevés adat áll 
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rendelkezésre, ezért határoztuk el, hogy felmérjük a budapesti 6-12 

éves tanulók körében az AR elıfordulási gyakoriságát. 

I. A rhinosinusitis vizsgálat célja volt: 

1. A Heim Pál Gyermekkórház Fül-orr-gége Osztályának 1997. ja-
nuár és 2006. december közötti beteganyagában elıforduló cse-
csemı- és gyermekkori elhúzódó, konzervatív kezelésre nem 
gyógyuló és szövıdményes sinusitisek etiológiájának, tünetta-
nának, kórismézésének legfontosabb adatait feldolgozni és ele-
mezni.  

2. Az ABRS egyes típusainak osztályozása, diagnosztikájának és 
kezelésének meghatározása. Az elhúzódó, konzervatív kezelésre 
nem gyógyuló ABRS-es esetek besorolása az említett protokol-
ba. 

3. Az ABRS orbita szövıdményeinek stádium besorolási, kivizsgá-
lási és kezelési protokoljának kidolgozása. 

4. Az ABRS intracranialis szövıdményeinek kivizsgálási és keze-
lési protokoljának kidolgozása.  

5. Az sinusitisek szövıdményeinek retrospektív elemzése során 
kapott eredményeinek összehasonlítása az osztály korábbi, 
1955. és 1978. között, 23 év alatt észlelt hasonló típusú beteg-
anyagának eredményeivel. 

6. Eredményeink összehasonlítása az Amerikai Egyesült Államok 
Dallasban mőködı, Texas-Southwestern Medical Center Fül-
orr-gége Osztályának 1995. és 2002. közötti hasonló feldolgozá-
sával. 

7. Annak megvitatása, hogy a diagnosztikai eljárások tökéletesedé-
se, az egyre korszerőbb mőtéti technikák és antibiotikumok al-
kalmazása okoztak-e változást a betegellátás eredményességé-
ben. 
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II. Rhinitis allergica felmérés célja volt: 

6-12 éves budapesti általános iskolások körében  

1. Az összes AR prevalenciáját meghatározni (a vizsgálatot meg-
elızı 12 hónapban a tünetek alapján feltételezett AR + szakor-
vos által diagnosztizált AR). Budapesten a 6-12 éves korosz-
tályban még nem határozták meg az AR elıfordulási gyakorisá-
gát, ezt a hiányt kívántuk pótolni tanulmányunkkal. 

2. A korábban Budapesten és Magyarországon végzett epidemio-
lógiai vizsgálatok adatainak összehasonlítása saját eredménye-
inkkel. 

3. A vizsgálatot megelızı 12 hónapban a tünetek alapján feltétele-
zett AR elıfordulási gyakoriságának saját vizsgálatunk során 
kapott eredményét az ISAAC III. fázisú tanulmánya során ka-
pott hasonló adatával összevetni. 

4. A vizsgált csoportban az összes atópiás betegség elıfordulási 
gyakoriságát meghatározni. 

5. Az atópiás betegségek egyes típusának prevalenciáját megállapí-
tani. 

6. Az AR rizikótényezıinek az eddigi epidemiológiai vizsgálatok-
nál szélesebb körő feltárása. 

7. Adataink összehasonlítása egy másik európai fıvárosban lefoly-
tatott ISAAC tanulmány eredményeivel.  

3 MÓDSZEREK 
I. Rhinosinusitis vizsgálat: 

Osztályunk nagy esetszámot felölelı tízéves beteganyagából tanul-

mányom során 339 gyermek kórlapját tekintettem át, akik 1997. 

január és 2006. december között elhúzódó, konzervatív kezelésre 

nem gyógyuló, illetve szövıdményes sinusitis miatt kerültek felvé-

telre. Konzervatív kezelésre nem gyógyuló, elhúzódó akut 

sinusitisek alatt azokat az eseteket értjük, akik 14–26 napon keresztül 

ATB, dekongesztáns, mukolitikum, antihisztamin, láz- és fájdalom-

csillapító adására, depletio és orrszívás alkalmazására, sebészeti 
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beavatkozás nélkül nem gyógyulnak. Célom volt, hogy e betegségek 

részletes elemzése során levont következtetésekkel közelebb jussak 

az említett kórképek eredményes kezeléséhez és megelızéséhez. 

Az elhúzódó, konzervatív kezelésre nem gyógyuló esetekben elsı-

sorban arcüregöblítést alkalmaztunk. Néhány gyermeknél FESS-t 

végeztünk. Mindkét beavatkozást elsısorban terápiás, másodsorban 

diagnosztikus céllal. Az említett eljárásokat i.v. antibiotikus kezelés-

sel, depletioval és szükség esetén antihisztaminokkal egészítettük ki. 

157 szövıdményes betegünk közül 150 esetben orbitális kompliká-

ció, 2 esetben intracranialis komplikáció, 1 esetben mucokele, 4 

esetben osteomyelitis fordult elı. 

Szövıdményes eseteink diagnosztikájában a vezetı szerep a CT 

vizsgálaté, koponyaőri komplikációk gyanújakor MRI vizsgálatot 

alkalmaztunk. Orbitakomplikációknál szemészeti, neurológiai tüne-

tek jelentkezésekor és intracranialis szövıdmény kialakulásánál 

ideggyógyászati és/vagy idegsebészeti konziliumot kértünk. Szö-

vıdményes eseteink terápiáját a 1. és 2. táblázat szemlélteti. 

1. táblázat 

Az orbitális szövıdmények kezelése 

kate-
gória diagnózis esetszám alkalmazott terápia 

I Preseptalis  cellulitis 126 
55 Highmore öblítés + i.v. ATB 
4 FESS + i.v. ATB 

67 i.v. ATB 

II Cellulitis orbitae 9 
3 Highmore öblítés + i.v. ATB 
6 FESS + i.v. ATB 

III 
Subperiostealis 
abscessus 

4 FESS + i.v. ATB 

IV Abscessus orbitae  11 

5 
FESS + endoscopos 
orbitotomia + i.v. ATB 

5 
FESS + külsı orbitotomia + i.v. 
ATB 

1 Moore mőtét + i.v. ATB 
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2. táblázat 

Az orbitán kívüli lokális szövıdmények kezelése 

Szövıdmény típusa Eset-
szám 

 Diagnózis Alkalmazott 
terápia 

Intracranialis 
szövıdmény 

1 { 

Cellulitis orbitae 
Pansinusitis 
Meningitis 

FESS 
i.v. ATB 
i.v. steroid 

Intracranialis 
szövıdmény 

1 { 
Epiduralis abscessus  
Pansinusitis 
Pott-tumor 

craniotomia 
FESS 
i.v. ATB 

Mucokele 1 { 
Sinusitis maxillae 
Ethmoiditis ac. 
Cellulitis orbitae 
Mucokele maxillae 

FESS 
i.v. ATB 
 

Osteomyelitis 2 { 
Ethmoiditis ac. 
Sinusitis frontalis 
Abscessus frontalis 
Osteomyelitis frontalis 

FESS 
Incisio 
i.v. ATB 
 

Osteomyelitis 2 { 
Ethmoiditis ac. 
Sinusitis maxillae 
Abscessus subperios-
talis maxillae 
Osteomyelitis maxillae 

FESS 
Incisio 
i.v. ATB 
 

 

II. Rhinitis allergica felmérés 

A vizsgálatok 8 budapesti kerület, 21 általános iskolájában történtek. 

2007 szeptemberében, az elsı szülıi értekezletén 6335 kérdıívet 

osztottunk szét 6-12 éves gyermekek szüleinek. A felmérés megkez-

dése elıtt részletes tájékoztatót tartottunk a vizsgálat céljáról, és a 

kérdıívek kitöltésének módjáról az iskolák igazgatói, pedagógusai és 

a szülık részére. A szülıknek a kérdıívvel együtt egyoldalas tájé-

koztatót adtunk át a vizsgálat céljáról és az engedélyekrıl, továbbá 

mellékeltük az egyoldalas beleegyezést, amelyet a szülık a helyszí-

nen aláírtak. A tanárok közvetlenül a szülıi értekezlet után, vagy 

legkésıbb egy hét múlva összegyőjtötték a kitöltött kérdıíveket. 
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A parlagfő szezon miatt választottuk tanulmányunk folytatására a 

szeptembert. Feltételeztük, hogy ebben az idıszakban a szülık fel 

tudják majd idézni gyermekeik szénanáthás tüneteit. 

Munkánkhoz az ISAAC I. fázisú protokoll magyar nyelvre fordított 

kérdıívét használtuk fel, amelyet saját tapasztalatainkon alapuló 

kérdésekkel egészítettünk ki. A kérdıív, az AR-ra vonatkozó kérdé-

sek mellett a gyermek nevének kezdıbetőire, nemére és születési 

évére vonatkozó kérdéseket tartalmazott. Egy másik, validált kérdı-

ívet is csatoltunk az elıbbihez, amelyet egy hasonló tanulmány során 

alkalmaztak Istambulban (Tamay és mtsai 2007), valamint további 

kérdéseket tettünk fel a rizikótényezıkkel kapcsolatban. 

,,Feltételezett allergiás náthások”-nak azokat a gyermekeket tartot-

tuk, akik arra a kérdésre: „Az elmúlt 12 hónapban, amikor a gyerme-

ke nem volt megfázva és nem volt influenzás, voltak-e a következı 

tünetei: tüsszögési rohamok, vízszerő orrfolyás, gátolt orrlégzés, 

orrviszketés?”- igennel válaszoltak. 

,,Megállapította-e szakorvos, hogy allergiás náthája van a gyermek-

nek?”- kérdésre igennel válaszolókat ,,ismert allergiás náthások”-nak 

tekintettük. Az AR-ban szenvedı összes tanuló számát a korábban 

említett két érték összege adta. 

Az allergiás betegségek elıfordulási gyakoriságát a ,,Van-e ismert 

allergiás betegsége a gyermeknek?” (körzeti orvos, szakorvos, ter-

mészetgyógyász állapította meg) – kérdésekre adott válasz alapján 

állapítottuk meg. Ha a válasz pozitív volt, egy további kérdést tet-

tünk fel: „Milyen allergiás betegsége van?” A válasz segítségével 

határoztuk meg az ekzemás, táplálkozási allergiás, asthmás és aller-

giás náthás gyermekek számát. A további kérdések az összes AR-ban 

szenvedı iskolásra vonatkoztak: neme; allergiás betegség elıfordulá-
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sa a családban; rendszeresen elıforduló felsılégúti hurutok és orr-

melléküreg-gyulladások; történt-e tonsillectomia; történt-e 

adenotomia; szedett-e antibiotikumot és paracetamolt az elsı életév-

ében; dohányoznak-e otthon; tartanak-e szırös állatot vagy madarat a 

lakásban; tartottak-e szırös állatot vagy madarat a gyermek elsı 

életévében a lakásban; 5 éve, vagy annál kevesebb ideje laknak-e 

Budapesten vagy több, mint 5 éve; forgalmas út van-e a lakás köze-

lében; zöldövezetben lakik-e; milyen mennyiségben fogyaszt tartósí-

tószert vagy színezéket tartalmazó italt; madártoll ágynemőben al-

szik-e; panel házban lakik-e; van-e a lakás közelében levegıt szeny-

nyezı gyár és allergiája megjelenését megelızte-e elhúzódó beteg-

ség. 

Statisztikai kiértékelés 

A rhinosinusitises esetek retrospektív elemzésében esetszámokat 

adtunk meg, a RA epidemiológiai vizsgálatban az adatokat leíró 

statisztikákkal jellemeztük: gyakoriságokat, illetve százalékokat szá-

moltunk az allergiás és nem allergiás csoportokban, a folytonos, il-

letve mennyiségi jellegő adatok esetén átlagot és szórást számoltunk. 

A csoportok közötti szignifikáns különbség megállapítására egyvál-

tozós statisztikai módszereket alkalmaztunk: a kategorikus változók 

esetén chi-négyzet próbát illetve Fisher-féle egzakt tesztet alkalmaz-

tunk a gyakoriságok összehasonlítására; mennyiségi jellegő adatok 

esetén t-próbát. A szignifikancia szint 0,05 volt. A kategórikus válto-

zók esetén esélyhányadossal és 95% -os konfidencia intervallummal 

jellemeztük, hogy hányszoros az allergiás megbetegedés egyes kö-

rülmények jelenléte esetén azok hiányához képest. 

A statisztikai feldolgozás SPSS 15 program segítségével történt. 
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4 EREDMÉNYEK ÉS MEGBESZÉLÉS 

I. Rhinosinusitis vizsgálat 

Kórházi felvétel szükséges az ABRS tanulmányomban vizsgált azon 

perzisztáló formáiban, amelyekben 10 napon túl is változatlan vagy 

romló állapot miatt 7-14 napos antibiotikum (ATB) kúra ellenére 

sem mutatkozott javulás, vagy az ezek után adott további, második 

ATB kezelésre (17-21 nap) sem gyógyultak meg. Az említett kórkép 

miatt kezelt 182 gyermek túlnyomó többségénél arcüregöblítést 

alkalmaztunk. Csak nagyon kevés esetben (3 esetben; 1,6%) tapasz-

taltuk, hogy az eddig említett terápiás eljárásokra sem javultak a 

melléküregek lezárt szájadékai miatt. Ha a CT is olyan elváltozást 

jelzett (például a rossz ventilláció miatt az ethmoid cellákban is 

nyálkahártya elváltozásokat ábrázolt), a betegség hátterében, ami ezt 

indokolttá tette, FESS-t végeztünk. 

182 konzervatív kezelésre nem gyógyuló esetünk a kórházi kezelésre 

meggyógyult. 

Ha az orrmelléküreg-gyulladás túlterjed a sinonasalis egység határa-

in, növekszik a szövıdmények kialakulásának kockázata. A gyer-

mekkori sinusitisek kezelésének egyik fı célja, hogy megelızzük a 

szövıdmények kialakulását. 

A sinusitisek komplikációinak kor szerinti megoszlása tekintetében 

tanulmányunkban azt tapasztaltuk, hogy míg az orbitális szövıdmé-

nyek csecsemı- és kisdedkorban gyakoribbak, a koponyaőri szö-

vıdmények a nagyobb gyermekeket veszélyeztetik. 

Csak ritkán fordul elı ugyanabban a betegben több, mint egy komp-

likáció. Az orbitális szövıdmények felosztásában döntı szerepe van 

a septum orbitalenak, ami a szemüreg diaphragmaszerő zárja. 

Chandler és munkatársai 1970-ben a következı klasszifikációt hoz-
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ták létre az orbitális szövıdmények súlyosság szerinti besorolására 

(3. táblázat). 

3. táblázat 

Orbitális szövıdmények Chandler és mtsai szerint (1970) 

Kategória Diagnózis Tünetek 
I. Periorbitalis (preseptalis) 

cellulitis 
A szemhéjak és a periokuláris régió 
ödémája az orbitális septum elıtti 
területen. A bulbus nem nyomódik el, a 
szem mozgáskészsége szabályos, és a 
visus nem változik. 

II.  Cellulitis orbitae 
(postseptalis) 

A periokuláris zsírszövet diffúz ödémá-
ja, a szemhéjak ödémás duzzanata, 
proptosis, chemosis, a szem mozgás-
készsége változatlan vagy korlátozott, 
a visus megtartott, tályog nincs. 

III.  Subperiostealis 
abscessus 

A szemgolyó elnyomódik (legtöbbször 
caudalisan és lateralisan), a szemmoz-
gások korlátozottak, protrusio bulbi, 
szemhéj phlegmone, a visus rendsze-
rint normális, de látásromlás is fellép-
het. 

IV.  Orbita abscessus Súlyos proptosis, teljes 
ophthalmoplegia, chemosis, 
exophtalmus, látásromlás, mely teljes 
vaksággá alakulhat, bulbus nyomása-
kor heves fájdalom. 

V. Sinus cavernosus 
thrombosis 

Orbitafájdalom, chemosis, szepszis, 
ophtalmoplegia, phlebitis hátrafelé 
terjed a sinus cavernosusra. 

 

Ebben a betegségcsoportban döntı jelentısége van a kétirányú (axiá-

lis és coronális) CT-nek a diagnózis felállításában, de ha a beteg 

neurológiai állapota progrediál, MRI indokolt. 

Szemészeti konzilium is szükséges, melynek ki kell terjednie a 

szemgolyó mozgáskészségére, a visus és a szem fundusának megíté-

lésére. A n. opticusra való ráterjedés maradandó látásromláshoz 

vezethet, ezért fontos a látás szoros obszervációja.  

Sinusitisek komplikációi miatt végzett FESS során a bakteriológiai 

mintavétel endoszkópos ellenırzés mellett a középsı orrkagyló alól, 
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a processus uncinatus mellıl direkt leszívással történik. 

Szövıdményes eseteinkbıl kitenyésztett bakteriális spektrum megfe-

lel a hasonló külföldi tanulmányok eredményeinek. A leggyakoribb 

kórokozó Streptococcus pneumoniae volt. A 19,7%-ban elıforduló 

coaguláz negatív Staphylococcusok az adott anatómiai régió hordo-

zott baktériumai vagy contaminált baktériumok. Az „egyéb” kategó-

riában szerepelnek a Moraxella catarrhalis és Streptococcus pyo-

genes baktériumok a többi kis mennyiségben kimutatott kórokozóval 

együtt. 

Az orbitaszövıdmények kezelése a betegség Chandler-féle klasszifi-

káció szerinti stádiumától függ. Az I. és II. kategória betegeinek 

nagy része gyógyszeres terápiára gyógyul. Sebészeti beavatkozás 

indikációi a szakirodalom ajánlása alapján: 

- az I. és II. stádiumban, a betegek állapota 24-48 órán át nem javul 

- látásromlás esetén azonnali beavatkozás indokolt 

- fokozódó proptosis, ophtalmoplegia 

- a CT-n orbitatályog ábrázolódik 

A sebészi beavatkozás minden esetben magába kell foglalja a mel-

léküregeket kitisztító FESS-t, amely infundibulotomiából és az elül-

sı rostasejtek kitisztításából áll. A mőtét további kiterjesztése (kö-

zépsı és hátsó rostasejtek, iköböl) a betegség kiterjedésétıl függ. 

Tályog esetén, annak elhelyezkedésétıl függıen (lateralis, inferior, 

superior) külsı feltárásból orbitotómiával egészítjük ki a FESS-t. Ha 

a CT-n medialis tályog ábrázolódik, az esetek többségében a FESS 

során endonasalis behatolásból megnyitható. 

Az intracranialis komplikációk  nagyobb gyermekekben akut vagy 

krónikus sinusitis szövıdményeként alakulhatnak ki. 
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Koponyaőri szövıdmények kivizsgálása: 1. Az MRI elengedhetetlen; 

2. Szükséges az ideggyógyászati konzílium; 3. Lumbalpunctio, hogy 

tájékozódjunk a kórokozóról és a fertızés súlyosságáról. 

A koponyaőri szövıdmények kezelése: 1. Nagy dózisú, széles spekt-

rumú, vér-agy gáton áthatoló i.v. ATB.; 2 Az érintett orrmelléküre-

geket FESS alkalmazásával szanáljuk; 3. Ha osteomyelitises csontál-

lomány alakult ki, ezt külsı feltárásból távolítjuk el.; 4. Az intracra-

niumban létrejött gyulladásos elváltozások mőtéti megoldása idegse-

bész feladata. 

Ezen betegek ellátása multidiszciplináris. Együtt kell mőködnie a 

fül-orr-gégésznek, az ideggyógyásznak, idegsebésznek, intenzív-

terápiás szakembernek, szemésznek, radiológusnak, gyermekorvos-

nak és az infektológusnak. 

Szövıdményes eseteink gyógyszeres kezelésére széles spektrumú 

béta-laktamáz rezisztens nagy dózisú antibiotikumot vagy harmadik 

generációs cefalosporint alkalmaztunk i.v. nagy dózisban. 

157 sinusitis komplikáció miatt felvett betegünk közül maradvány 

tünet nélkül gyógyult 155 gyermek. Mortalitás nem volt. Két betegen 

az infekció ráterjedése miatt neuritis nervi optici alakult ki, egyikük-

ben amaurosis maradt vissza. 

II. Rhinitis allergica felmérés 

6335 kérdıívbıl 3933 érkezett vissza értékelhetı formában, ezek 

számítógépes feldolgozásra kerültek. A válaszadók nemi megoszlása 

egyenletes volt: 1976 (50,2%) fiú és 1957 (49,8%) lány. 

Arra a kérdésünkre, hogy van-e ismert allergiás betegsége, a tanulók 

34%-a válaszolt igennel. Felmérésünkben ezek prevalenciája a kö-

vetkezı módon oszlott meg: 3,9% allergiás kötıhártya-gyulladás, 
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4,8% táplálék allergia, 6,2% asthma, 10,2% ekzema, 15% allergiás 

nátha. 

A már ismert allergiás betegségek túlnyomó többségét (72,4%) szak-

orvosok (allergológus, fül-orr-gégész, tüdıgyógyász) állapították 

meg, közel egynegyedét a körzeti orvosok (26,3%). Természetgyó-

gyászhoz csak 15-en fordultak, aki mindannyiukat allergiásnak talál-

ta. 

Vizsgálatunk adatai szerint a feltételezett AR prevalenciája 14,9%  

(n = 530), a szakorvos által diagnosztizált AR elıfordulási gyakori-

sága 11,6% (n = 413). Tehát a 6-12 éves budapesti általános iskolá-

sok körében az összes AR prevalenciája 26,5 % volt, ez a vizsgált 

gyermekek egynegyede. Az ISAAC III. fázisú tanulmánya szerint az 

AR prevalenciája 2,2% és 45,1% között változik a világ egyes orszá-

gaiban. Eredményeink ezen intervallum közepén helyezkednek el. A 

korábbi Budapesten végzett epidemiológiai tanulmányok más mód-

szerrel, más idıben és más korcsoportban történtek, ezért mért 

prevalencia értékeik valójában csak bizonyos fenntartásokkal hason-

líthatók össze eredményünkkel. 

4. táblázat 

A korábbi budapesti epidemilógiai vizsgálatok eredményei, ösz-

szevetve saját tanulmányunkéval 

szerzı év korcsoport(év) prevalencia(%) 

Márk Zs. és 
mtsai 

1995-1996 14 -18 21 

Móra Imola 1998 0 -18 13,6 

Balogh K. és 
mtsai 

2002 5 -18 17 

saját felmérés 2007 6-12 26,5 
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Megállapíthatjuk, hogy fıvárosunkban az AR-es betegek számará-

nya valószínőleg emelkedett. 

Az összes szénanáthás tanulóra vonatkoztatva vizsgáltuk az AR 

kialakulását elısegítı betegségeket, környezeti és életmódhatásokat 

és ezek összefüggését az AR elıfordulási gyakoriságával, és az aláb-

bi eredményeket kaptuk: 

Az összes AR között szignifikánsan gyakoribb a fiúk aránya. (p < 

0,001, OR=0,680, 95% CI=0,585 – 0,791). 

Az allergiás betegségek elıfordulása a családban (p < 0,001, 

OR=2,247, 95% CI=1,883 – 2,681), rendszeresen elıforduló felsı 

légúti hurutok (p < 0,001, OR=2,349, 95% CI=1,850 – 2,983) és 

orrmelléküreg-gyulladások (p < 0,001, OR=2,547, 95% CI=1,720 – 

3,773) tekintetében szignifikáns különbséget észleltünk az összes 

AR-es gyermekre vonatkoztatva. 

Tonsillectomia (p < 0,010, OR=1,496, 95% CI=1,176 – 1,902) az 

anamnézisben, adenotomia (p < 0,001, OR=1,625, 95% CI=1,377 – 

1,919) az anamnézisben, antibiotikum szedése az elsı életévben (p < 

0,001, OR=1,600, 95% CI=1,370 – 1,867) és paracetamol szedése az 

elsı életévben (p < 0,001, OR=1,517, 95% CI=1,293 – 1,780) ered-

ményeink szerint növeli az AR kialakulásának valószínőségét.  

A lakókörnyezetben lévı gyomos zöld terület (p < 0,001, OR=1,584, 

95% CI=1,170 – 2,145), tartósítószert vagy mesterséges színezéket 

tartalmazó ital fogyasztása (p < 0,040, OR=1,175, 95% CI=1,009 – 

1,368), panelházban élés (p < 0,001, OR=1,350, 95% CI=1,141 – 

1,597), légszennyezı gyár közelében élés (p < 0,001, OR=1,455, 

95% CI=1,175 – 1,801) és az allergia megjelenését megelızı, elhú-

zódó betegség (p < 0,001, OR=3,700, 95% CI=2,641 – 5,185) az AR 

rizikótényezıi lehetnek. 
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(OR: odds ratio; CI: confidencia intervallum; szignifikancia szint p < 

0.05) 

5 KÖVETKEZTETÉSEK 

I. Rhinosinusitis vizsgálat 

• Fül-orr-gégészeti szakvizsgálat és az esetek többségében kórházi 
felvétel szükséges az ABRS súlyos formájában és az ABRS 
azon perzisztáló formáiban, amelyekben 10 napon túl is válto-
zatlan vagy romló állapot miatt 7-14 napos antibiotikum (ATB) 
kúra ellenére sem mutatkozott javulás, vagy ha az ezek után 
adott további, második ATB kezelésre (17-21 nap) sincs gyó-
gyulás.  

• Az anamnézis és a klinikai kép birtokában kell felállítani az 
ABRS diagnózisát, súlyosabb esetekben viszont (szövıdmény 
gyanú) egyértelmően CT javasolt (csökkentett sugárterheléső, 
koronális síkú metszetekkel). 

• Arcüregöblítés javasolt: az ABRS súlyos eseteiben; a 
perzisztáló, konzervatív kezelésre nem gyógyuló ABRS-ben; az 
ABRS szövıdményeiben segíthet a drenázs megindításában, de 
a FESS-t nem helyettesíti; és bakteriológiai mintavétel céljából. 

• Ha az ABRS szövıdményére van gyanú, azonnali széles spekt-
rumú béta-laktamáz rezisztens nagy dózisú i.v. antibiotikum 
vagy i.v. harmadik generációs cefalosporin kezelés szükséges. 

• Az ABRS orbita szövıdményeinek stádium besorolása lényeges, 
mert a terápiát döntıen megszabja a helyesen értelmezett és al-
kalmazott klasszifikáció. Osztályunkon bevezettem a 
rhinosinusitisek orbitális szövıdményeire a Chandler-féle beosz-
tást, ezt gyermekekre hazánkban elsıként alkalmaztam. A klasz-
szifikációra támaszkodva diagnosztikai és terápiás protokollt 
dolgoztam ki, és vezettem be a klinikumba. Tanulmányomban 
157 eset feldolgozása kapcsán mutattam be a beosztás felhasz-
nálását a kezelésben. 

• A szövıdményes ABRS-ben döntı jelentısége van a kétirányú 
(axiális és coronális) CT-nek a diagnózis felállításában. 
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• Szövıdményes ABRS-ben, ha a beteg neurológiai állapota 
progrediál, MRI és neurológiai konzilium indokolt. 

• Az orbitaszövıdmények minden esetében szemészeti konzilium 
szükséges. 

• Az orbitaszövıdmények miatt végzett FES mőtét során endosz-
kópos mintavétel ajánlott bakteriológiai vizsgálatra. 

• Tályog esetén orbitotomiával kell kiegészíteni a FESS-t, kivéve, 
ha a tályog mediálisan helyezkedik el, és endonasalis behatolás-
ból megnyitható. 

II. Rhinitis allergica felmérés 

Nagyszámú iskolás gyermek kérdıíves felmérése alapján megálla-

pítható, hogy a 6-12 éves budapesti általános iskolások körében 

• Elsıként mértem fel a 6-12 éves korosztály AR prevalenciáját, 
és ennek a korosztálynak a vizsgálatot megelızı 12 hónapban a 
tünetek alapján feltételezett AR elıfordulási gyakoriságát. 

• Tanulmányomban elıször foglaltam össze hazánkban az összes 
atópiás betegség orvos által megállapított elıfordulási gyakori-
ságát gyermekkorban. 

• Az összes AR prevalenciája 26,5% (a vizsgálatot megelızı 12 
hónapban a tünetek alapján a feltételezett AR + szakorvos által 
diagnosztizált AR), ez a vizsgált gyermekek egynegyede.  

• A korábban Budapesten végzett epidemiológiai vizsgálatok 
adataival összehasonlítva a gyermekkori AR prevalenciája fıvá-
rosunkban emelkedni látszik. 

• A vizsgálatot megelızı 12 hónapban a tünetek alapján a feltéte-
lezett AR elıfordulási gyakorisága 14,9%. Eredményeink az 
ISAAC III. fázisú tanulmánya során mért intervallumon belül 
helyezkednek el. 

• A vizsgált általános iskolások 34%-ának van valamilyen ismert 
atópiás betegsége. Felmérésünkben ezek prevalenciája a követ-
kezı módon oszlik meg: 3,9% allergiás kötıhártya-gyulladás, 
4,8% táplálék allergia, 6,2% asthma, 10,2% ekzema, 15% aller-
giás nátha. 
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• Vizsgálatunkkal kimutatott rizikófaktorok közül kiemelem az 
elkerülhetıket, amelyek kiküszöbölése esetleg mérsékelheti az 
allergiás nátha megjelenését. Ezekrıl az orvosokat, sıt a szülı-
ket, gyermekeket is minden fórumon érdemes tájékoztatni, így 
az alábbi kockázati tényezıkrıl: antibiotikumok és paracetamol 
elsı életévbeni használata; a lakóhely közelében található lég-
szennyezı gyár; gyomos zöldövezetben élés; tartósítószereket és 
ételszínezéket tartalmazó üditık fogyasztása valamint panelház-
ban lakás. 

• A vizsgálatomban kimutatott, egyéb feltételezett rizikótényezı-
ket érdemes a gyermekorvosi, és az allergiás betegségekkel fog-
lalkozó valamennyi szakmában tevékenykedı orvosnak ismer-
nie, az anamnézis pontosítása, a diagnózis felállításának elısegí-
tése, prognózis mérlegelése szampontjából. A hímnemhez tarto-
zás; atópiás betegség elıfordulása a családi anamnézisben; 
ekzema; urticaria; rendszeresen elıforduló felsılégúti hurutok és 
orrmelléküreg-gyulladások; a tonsillectomia; az adenotomia va-
lamint az allergia megjelenését megelızı elhúzódó betegség 
kockázati tényezı lehet.  

• A magyar rizikófaktorok a speciális építkezési szokások (panel 
lakótelepek) és a Kárpát-medencében mérhetı – Európában 
legmagasabb – parlagfő pollen koncentráció miatt különböznek 
a többi európai országétól.  

AZ ÉRTEKEZÉS ÚJ TUDOMÁNYOS MEGÁLLAPÍTÁSAI 

Osztályunkon bevezettem a rhinosinusitisek orbitális szövıdményei-

re a Chandler-féle beosztást, ezt gyermekekre hazánkban elsıként 

alkalmaztam. A klasszifikációra támaszkodva diagnosztikai és terá-

piás protokollt dolgoztam ki, és vezettem be a klinikumba. Tanulmá-

nyomban 157 eset feldolgozása kapcsán mutattam ki a beosztás 

felhasználását a kezelésben. 

Elsıként mértem fel a 6-12 éves korosztály AR prevalenciáját, és 

ennek a korosztálynak a vizsgálatot megelızı 12 hónapban a tünetek 

alapján feltételezett AR elıfordulási gyakoriságát. 
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Tanulmányomban elıször foglaltam össze hazánkban az összes 

atópiás betegség orvos által megállapított elıfordulási gyakoriságát 

gyermekkorban. 

Hazai gyermek epidemilológiai vizsgálat kapcsán rajtam kívül még 

nem mutatták ki, hogy a rendszeresen elıforduló felsı légúti hurutok 

és orrmelléküreg-gyulladások, az antibiotikumok és a paracetamol 

használata az elsı életévben, a tartósítószereket és ételszínezéket 

tartalmazó üditık fogyasztása, az allergia megjelenését megelızı 

elhúzódó betegség fontos kockázati tényezıi lehetnek az AR kiala-

kulásának. 
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