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Rövidítések jegyzéke

AAR aktív anterior rhinomanometria

ANOVA varianciaanalízis

ARIA allergiás rhinoconjunctivitis és asthma therapiás irányelvei
(Allergic Rhinitis and Its Impact on Asthma)

CI confidencia intervallum

CRS chronicus rhinosinusitis

CT computer tomographia

FESS funkcionális endoscopos sinus sebészet

HUNR a szűkebb orrüreg magasabb légáramlási ellenállása
(higher unilateral nasal resistance)

LNR a bal orrüreg légáramlási ellenállása

∆LNR a praeoperatív és postoperatív nasalis resistancia különbsége
a baloldalon (LNRpraeop – LNRpostop)

LUNR a tágabb orrüreg alacsonyabb légáramlási ellenállása
(lower unilateral nasal resistance)

NBC az orrlégzés jóságának megítélését szolgáló nem validált szubjektív skála
(nasal breathing classification)

NR nasalis légáramlási ellenállás

∆NR a praeoperatív és postoperatív NR különbsége
(NRpraeop – NRpostop)

Pa pascal (nyomás mértékegysége)

Pa/cm3/s nasalis légáramlási ellenállás mértékegysége, cgs

PAMOK Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

RNR a jobb orrüreg légáramlási ellenállása

∆RNR praeoperatív és postoperatív légáramlási ellenállás különbsége a jobb
orrfélben (RNRpraeop – RNRpostop)

RSOM-31 31 kérdésből álló validált orrspecifikus életminőség-kérdőív
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SC az intranasalis statust jellemző skála, rhinoscopia anteriorral megítélve
(septum classification)

SD standard deviatio

SMR submucosus septum resectio

SNOT-22 22 kérdésből álló validált orrspecifikus életminőség-kérdőív

∆SNOT-22 életminőség-kérdőív pontszámok változása

TNR a jobb és bal orrüreg együttes légáramlási ellenállása

∆TNR a praeoperatív és postoperatív TNR különbsége
(TNRpraeop – TNRpostop)

UNR egyoldali nasalis légáramlási ellenállás

VAS vizuális analóg skála
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1. Bevezetés

1.1. Alapvető megfontolások a septumdeviáció korrekciójában

Az orrsövényferdülés a septum porcos és csontos vázának olyan strukturális

rendellenessége, amely az orrüreg térszűkítése folytán, az esetek jelentős részében, az

orrlégzés gátlásához, és egyéb járulékos panasz kialakulásához vezet. Kezelése műtéttel

lehetséges. A ma már csak szakmatörténeti érdekességet jelentő előzmények után,

jelentős előrelépést jelentett a Freer (1), vagy Killian (2) nevéhez kapcsolódó műtét, az

orrsövény submucosus „ablakresectiója”, amely máig az orrsövényferdülés

hagyományos terápiáját jelenti.

Az orrsövényferdülés számos esetében a deviatio a septumnak olyan részeit (is) érinti,

amelyek nem resecálhatóak, mivel az a tartó struktúra olymértékű károsodását, vagy

hiányát eredményezné, amely az orr összeomlásához vezetne.  Ilyen esetekben a septum

vázának korrekcióját úgy kell elvégeznünk, hogy támasztó funkcióját megőrizzük,

illetve helyreállítsuk. Supportiv funkció szempontjából a porcos septumnak van

nélkülözhetetlen szerepe. Különösen a spina nasalis aneriort a „keystone areaval”

összekötő vonal előtti részének, Mosher (3) után praemaxillának, amely a porcos orr

legfőbb tartópillére.

A fentiek miatt fontos követelménnyé vált a septumporc folytonosságának fenntartása,

következésképpen a széli részek kiegyenesítését úgy kell elvégeznünk, hogy a centrális

területekkel való összefüggésük megmaradjon. Másrészt belátható, hogy a porclemez

integritásának megőrzése jól szolgálja az elért egyenes helyzet stabilitását, a műtét

eredményességének tartósságát, kimenetelének megbízhatóságát. Ezért célszerű mindig

a cartilago quadrangularis egészének korrekciójára törekednünk.

Az orrsövényplasztika koncepciójának lényege tehát, hogy a rendellenes alakú

(elferdült, és/vagy meggörbült) orrsövény korrekciójának folyamán a septum vázának,

elsősorban a porcos vázának, minél nagyobb részét, lehetőleg az egészét őrizzük meg,

vagy állítsuk helyre. Helyreállításra akkor van szükség, ha valamilyen okból (korábbi

trauma, betegség, műtét) már előzőleg károsodott volt.
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    Az orrsövényferdülés lokalizálódhat a septum porcos, vagy csontos részére. Az

esetek zömében ezek együttes, kombinált ferdülése áll fenn. Az orrlégzési gátlás

fenntartásában, a két rész közül, a porcos septumnak van nagyobb szerepe, lévén az

orrüreg legszűkebb keresztmetszete az isthmus nasi környéke, amely az orrsövény

elülső, porcos harmadának területére esik, és amelynek ferdülése gyakran társul a külső

orr más structurális elváltozásával, leggyakrabban a septoalaris szög aszimmetriájával,

az orrszárnyak kóros állapotával, kollapszus hajlamával, amelyet a műtétnek szintén

kezelnie kell.

Ezért, és a fentiek miatt, a porcos septum korrekciója a műtét legfontosabb része, nehéz

és izgalmas feladat. Számos esetben igazi kihívást jelent a rugalmas, rendellenes alakját

újból felvenni törekvő porcot úgy modellálni, hogy véglegesen egyenes maradjon, és a

tartóerejét is megőrizze. Valóban, a fenti két követelmény egymásnak ellentmond, ezért

ismert módszereink közül csak kevés tudja egyidejűleg mindkettőt kielégíteni. Ilyen a

porcmodellálás belső feszültségek rendszerén alapuló technikája.

1.2. Történelmi áttekintés

Az orrsövényferdülés korrekciójára tett első kísérletet az angolszász nyelvterület orvosi

irodalmában Adams (4) nevéhez kötik, aki 1875-ben számolt be az orrsövény egyenesbe

töréséről és sínezéséről. Krieg (5) és Boeninghaus (6) támogatta a deformitás

nyálkahártyával együtt való eltávolítását. Asch (7) 1899-ben javasolta a porc

rugalmasságának megtörését, egymást keresztező teljes vastagságú többszörös incisio

alkalmazásával. Freer (1) és Killian (2) nevéhez kapcsolódik a submucosus resectio

(SMR) koncepciója, amely máig az orrsövényműtét arany standardjának számít, és

amelynek valamilyen módosítását számos operatőr ma is használja. Mosher (3) munkája

1905-ben ismertette meg a premaxilla fogalmát a rhinologus társadalommal, 1929-ben

pedig Metzenbaum (8) "swinging door" technikája nyitott új fejezetet az orrsövény

sebészetben. Magyar fül-orr-gégész orvosok közül Réthy Aurél (9) nevét kell itt

megemlíteni, aki 1948-ban nyílt orrplasztikai feltárásával vonult be a nemzetközi

irodalomba. A modern orrsövényplasztika korszaka 1947-ben Cottle és Loring (10)

nevével kezdődött. Az általuk „megnyitott kapun” keresztül olyan hatalmas birodalma
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tárult fel az orrsebészetnek, amelynek kihívásain munkálkodó és nagyot alkotó számos

tudós közül Hinderer (11) neve emelkedik ki, a „keystone area” fogalmának 1971-es

bevezetésével, és amelynek megoldandó problémái korunk kutatóinak is izgalmas

feladatot adnak.

1.3. Irodalmi háttér

   Gibson és Davis (12) 1958-ban, bordaporcon végzett vizsgálatok alapján, írta le a porc

szeletelés közben fellépő elhajlását/vetemedését, amelyet az egymásba kapcsolódó

belső feszültségek rendszerének tulajdonított, kialakulását a porc normál növekedési

mintája következményének tartott (1. Ábra). A jelenség, mint Gibson-Davis principium

jelent meg az irodalomban.

   Stenstrom (13) 1963-ban fülkagylóporcra is érvényesnek találta a jelenséget, és az

elálló fül korrekciójára kifejlesztett új műtéti eljárásában alkalmazta. Az ellenoldali

porchártya épségét lényegesnek hitte.
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1. Ábra: Gibson és Davis borda kísérlete

   Fry (14-17) kiterjedten tanulmányozta a humán orrsövényporc belső feszültségének

egymásba kapcsolódó rendszerét, amelynek a porcvetemedés ezen a jelenségét

tulajdonította, és amelyre a szakirodalomban Gibson – Davis – Stenstrom

princípiumként hivatkoznak. Bemutatta, hogy többszörös részvastagságú incisio az

intact porcfelszínen feloldja a feszültségeket, és lehetővé teszi a porc meghajlását.

Mechanikai, biokémiai, és szövettani megfigyelések részletes sorozatán keresztül, az

alábbi következtetésekre jutott: A porc kiegyensúlyozott erők állapotában létezik, de a

porc vetemedése, torzulása lép fel, ha az erők kiegyenlített állapota megváltozik. A

torzulás foka a porc vastagságától, és merevségétől, vagyis a húzó feszültségek

nagyságától, és az erővonalak szöveten belüli elrendeződésétől függ. Ezek a belső

feszültségek oldódnak azon az oldalon, ahol a porcot incindáljuk. Az ellensúlyozatlan

erővonalak az intact oldalon szabadon hatnak a porcra, annak az ép oldal felé való
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elgörbülését okozván. Emiatt, ha egy egyenes porcdarab felszínéről egy szeletet

kivágunk, az elgörbül kifelé, az ép felszín felé, azáltal, hogy elveszíti az ellenfeszülését.

A belső rétegből vett szelet nem hajlik meg jelentősen.

Másrészről az eleve görbe porc is az egyensúly állapotában létezik. Fry demonstrálta,

hogy az ép porcfelszín részvastagságú többszörös incisiója (amelyet striping-nek

nevezett) megszünteti a feszülést, és lehetővé teszi a porc elhajlását a bevagdalt

felszíntől. Ha görbe porcon végzünk irdalást, az a konkáv felszínen kiegyenesedést, a

konvex felszínen végezve pedig a görbület fokozódását okozza. Fry felvetése szerint, a

bezárt feszültségek mechanizmusa vizet megkötő protein-polysacharid complex és

collagen strukturális keretén alapul. Feltételezése szerint a protein-polysacharid-víz

mátrix interakciója felelős a középső, acelluláris rész turgor szerű terjeszkedő erejéért,

amellyel egyensúlyt tart a felszín körül tömörebb, sejt- és rostgazdag porcstruktúra

fokozott húzóereje. A porc amorf állományában található sulfatált glycosaminoglycan

szivacsszerű szerkezete a sejtközi víz gyors mozgásait teszi lehetővé és felelős az

állomány turgoráért. Következtetéseit az orrsövényporc in vitro enzim emésztéses

vizsgálataira alapozta.  A collagen rostok emésztése a porc elfolyósodásához vezetett, a

glycosaminoglycan bontása megszüntette a porc jellemző vetemedési mintáját. Ezzel

szemben a hydroxiproline hasítása és a sejtműködés leállítása nem volt közvetlen

hatással a distorsióra.

Szövettanilag a sejtes felépítés és az elasztikus rostok elrendeződésének spektruma a

teljesen véletlenszerűtől a jellemzően rendezett szerkezeti felépítésig terjed. Fry (14-17)

és Fries (18) írták le ezt a strukturális elrendeződést humán septumporcon, és

összefüggést találtak az elasztikus rostoknak és chondrocytáknak a porc felszínén való

specifikus elrendeződése, és a belső feszültségek rendszerének tulajdonított viselkedés

között. Megfigyelték, hogy humán septumporc vagy random celluláris mintázatot, vagy

határozott paralel rétegekbe rendezett sejtsorokat mutat. A chondrocyták a porcfelszín

közelében koncentrálódnak, amíg a centrális rész relatíve acelluláris. Elfogadott

vélemény, hogy ez a specifikus paralel rétegezettség az anatómiai alapja az intrinsic

stress rendszerének, és így a porc distorsiójának.
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   Fry és Fries előnyben részesítette és javasolta ennek a technikának a használatát

orrsövényplasztikában (14-17, 18).

   Murakami (19) ezt a problémát autopsia során nyert humán orrsövényporcon ”in

vitro” vizsgálta, és arra jutott, hogy a teoretikus szabály sokkal összetettebb, mint ahogy

az Fry munkájából visszatükröződik.

Noha ez a belső feszültség rendszer a felelős minden septumporc alakjáért, és

meghatározza a képességét, vagy képtelenségét sebészi deformációra, annak

elrendeződése, megoszlása és nagysága nagyfokban különbözik az egyes septumok

között.

Murakami rámutatott, hogy e különbségek miatt a módszer kimenetele bizonytalan, alig

megjósolható, ezért ezen a teórián alapuló módszer nem használható a septumplastica

alapvető módszereként.

Min (20) nagyszámú betegen végzett tanulmányában hatásosnak találta a porcincisiót,

Velegrakis (21) és Protsenko (22) laser sugár használatát javasolta porc remodellálásra.

Stenstrom (13), Fry (14-17) és Fries (18) a belső feszültségek egyensúlyának

megváltoztatására, a porc felszínére merőleges, többszörös, paralel, részvastagságú

incisiót használt.

Davis J (23) erre a célra, bevezette a porc feszíni rétegének abrasióját elálló fül

korrekciójára. Módszerét később Miyamoto (24) is sikerrel alkalmazta.

Ishida et al. (25) abrasiót végeztek az orrsövényporc kiegyenesítésére és az orrcsúcs

porcos vázának modellálására motoros fúró kontrollált használtával. Módszerüket

nagyszámú betegen alkalmazták, eredményesnek találták.

Ten Koppel et al. (26) fontosnak gondolták kontrollálni az orrsövényporc incisio

indukálta distorsióját, és kidolgoztak egy állatkísérleten alapuló módszert, hogy

megjósolhatóvá tegyék a scarificatio hatását.
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1.4. A cartilago quadrangularis intrinsic görbületének kezelése a Gibson

principium alapján

Görbe porclemez kiegyenesítésére a porcban lévő mechanikai feszültséget

felhasználhatjuk. A porclemezben a feszültségi erővonalak inhomogénen oszlanak meg,

vagyis a felszín körül sűrűsödnek, középen ritkábbak, de a porcon belül egyensúlyban

vannak. Ha ezt az egyensúlyt megbontjuk, a lemez elgörbül, vagy, megfelelően

alkalmazva, a görbe porc kiegyenesedik.

Az erővonalak inhomogén eloszlása miatt a felszíni abrasio, incisio, vagy scarificatio az

erőegyensúly felborulásához vezet. (2. Ábra)

2. Ábra: A porcfelszín incisiója, vagy abrasiója felborítja a belső feszültségek

egyensúlyát
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Fry 1966-os közleményeiben (14-17) az orrsövényporc traumás ferdüléseinek

értelmezésére, valamint az orrsövényferdülés műtéti korrekciójára kifejlesztett új

koncepciójú műtétjében használta a septumporcba „bezárt feszültségek” egyensúlyának

megváltoztatásán alapuló eljárását. Az elegáns módszernek számos követője akadt.

Annak oka, hogy mégsem vált egyeduralkodóvá, vagy legalábbis széles körben

elterjedtté, az eredmények viszonylag szerény voltában keresendő, jelezvén, hogy a

módszer hatékonysága korlátozott.

Murakami (11) 1982-es közleményében megvizsgálta a „Gibson-Davis principium”

működőképességét septumporcon. A vizsgálatot autopsiás anyagon in vitro végezte. Hét

tetem septumának cartilago quadrangulárisát használta fel Fry vizsgálatainak

ellenőrzésére. A porclemezeket különböző irányban felszeletelve porccsíkokat hozott

létre. Ezen csíkok egyik oldalán haránt irányban 4 paralel, részvastagságú incisiót

végzett. A hét porc közül egy esetében tapasztalt határozott vetemedési tendenciát, a

többi hat estben a jelenség nem produkált elegendő erőt a porc alakjának

megváltoztatására. Murakami következtetése az volt, hogy az egyes septumporcok

sebészileg kiváltott vetemedési képessége egyedről egyedre különbözik, nem

megjósolható, így az orrsövénykorrekció alapműtétjének nem alkalmas.

1.5. A nasalis obstructio mérése / rezisztencia szubjektív és objektív értékelése

Klinikusok széles köre (27-29) hisz abban, hogy a betegek nasalis obstructio érzete és a

nasalis obstructio aktuális, rhinomanometriával, vagy más objektív módszerrel mérhető

súlyossága között az összefüggés szegényes. Emiatt a fül-orr-gégész szakorvosok

részéről bizonyos mértékű vonakodás tapasztalható objektív mérőmódszerek

alkalmazásától nasalis obstructio diagnosztikájában. Jones (27) nem talált korrelációt

totális nasalis obstructio objektív és szubjektív mértéke között a 250 betegen elvégzett

500 mérést tartalmazó tanulmányában. Később Sipila (30) és Hirschberg (31, 32)
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fejlettebb, de még mindig gyenge kapcsolatot mutatott ki nasalis obstructio objektív és

szubjektív mértéke között, amikor az egyes orrjáratokat elkülönítve vette figyelembe.

Ezért Eccles (33) arra a következtetésre jutott, hogy a nasalis obstructio érzete

multifaktoriális lehet.

  Sipila (34) beszámolt arról, hogy a szubjektív és rhinomanometriás értékelés

összhangja következetesebb volt orrsövényműtétre várakozó, emelkedett nasalis

rezisztenciájú betegek csoportjában.

Fenti kérdéskör, a nasalis obstructio szubjektív érzete és objektív mértéke közötti

összefüggés vizsgálata, képezi dolgozatom másodlagos tárgyát. Nem csak azért, mert a

septoplastica eredményességének megállapítása közben bele ütköztem a kimenetel

detektálásának problémájába, hanem azért is, mert a korrekt műtéti indikáció

felállításában gyakorlati haszna nyilvánvaló.

2. Célkitűzések

Az in vitro kísérlet célkitűzése:

1. A részvastagságú porcincisio hatására fellépő vetemedés utánvizsgálata.

2. Az orrsövényporc esetében elsők között bevezetett porcabrasióval elérhető

görbülés/kiegyenesedés vizsgálata humán orrsövényporcon.

3. A két módszerrel elérhető eredmény összehasonlítása.

4. A kísérletben résztvevő porclemezek szövettani vizsgálata, és az

incisio/abrasio idukálta vetemedésre, vagy annak elmaradására jellemző

strukturális, szövettani különbségek kimutatása.

Az in vitro vizsgálatokat cadaverből nyert septumporcon végeztük.

Klinikai tanulmányunk célja az orrsövényferdülés kezelésére általunk kifejlesztett

egymásra épülő lépésekből álló műtéti eljárás, a kontrollált distorsio egyes

lépéseinek és a kontrollként alkalmazott mozaik technika eredményességének

vizsgálata és összehasonlítása retrospektív, kontrollált módszerrel.

   A hatást a nasalis légzésfunkció tudományos célú értékelésére elfogadott,

rhinomanometriás mérésekkel nyert, nasalis rezisztencia (NR) mértéke, ill. a
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betegek saját tünet-, és panaszértékelésére szolgáló validált rhinológiai kérdőív

(score scala) változása alapján ítéljük meg.

   A kontrollált distorsio módszerében felhasználtuk 1 - a Metzenbaum-féle (8)

lengőajtó technikát (angolszász nyelvterületen Steffensen (35), Becker (36),

Metzenbaum azonban korábban publikálta), melyet egyúttal továbbfejlesztettünk

2 - a septumporc palatinális élének „tongue in groove” helyzetben való

rögzítésének elsőként való bevezetésével. Az eljárás, lényegét tekintve, 3 - a Fry-

féle belső feszültségek rendszerén alapul, amelyet módosítottunk 4 - Davis J.

porcabrasio technikájával, és továbbfejlesztettünk, azaz a kiegyenesedés

konzekvens biztosítására 5 - intraseptalis csontsínezést alkalmaztunk (Huizing,

Rettinger).

Az általunk bevezetett, és kontrollált vetemedés módszerének nevezett, egymásra

épülő lépésekből álló összetett műtéti rendszer a fenti technikákat involválja, és

továbbfejleszti.

A fenti módszerek nagy része az orrsebészetben széles körben alkalmazott, a

világirodalomban elfogadott technika. A septumporc palatinális élének műtétileg

kialakított „tongue in groove” helyzetben való rögzítése és az intraseptalis

csontsínezés alkalmazása a Fry módszer eredményességének kontrollálására

azonban valódi újdonság.

Ezen túlmenően a fenti lépéseket integráló, egymásra épülő lépésekből álló műtéti

rendszer leírásával, illetve gyakorlati terápiás értékét elemző közleménnyel sem

találkoztunk a nemzetközi orvosi irodalomban.

   Másodlagos célom továbbá megvizsgálni az összefüggést az orr átjárhatóságának

szubjektív érzete, a rhinoscopiás leletek, és a rhinomanometriás adatok között,

orrsövényplasztikán átesett betegeknél, valamint meghatározni, hogy a fenti

modalitások közül melyik a legalkalmasabb a nasalis obstructio súlyosságának

megállapítására, és a műtéti indikáció felállítására.
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2.1. Az orrsövényporc többszörös részvastagságú incisója effektivitásának

ellenőrzése, és összehasonlítása porcabrasióval:

2.1.1. A Fry és Murakami kísérlet utánvizsgálata, Murakami megdöbbentő

eredményeinek ellenőrzése. Igaz-e, hogy a vizsgált eseteknek csak egy kis

hányadában válaszol a septumporc hatásos vetemedéssel a scarificatióra, vagy

abrasióra.

2.1.2. A részvastagságú porcincisio és a porcabrasio hatékonyságának, a

következményes distorsio mértékének, és megjelenési gyakoriságának

összehasonlítása cadaver septumporcon.

   A septumporc húzó és terjesztő erővonalait értelmező elméleti modellből két

hipotetikus következtetés adódott, amelyek közül az első valódiságát in vitro

kísérletben megvizsgáltuk (és megcáfoltuk), a másodikat pedig műtéti

ténykedésünk során következetesen figyelembe vettük, illetve

használhatóságáról meggyőződtünk. A modell alapján várható elméleti

következtetések: 1./ Az abrasio hatásosabb, vagyis erőteljesebb görbülést okoz,

mint egy, vagy akár több paralel incisio, mivel hosszabb szakaszon borítja fel az

erőegyensúlyt, az érintett szakasz teljes lehetőségét kihasználja. Tulajdonképpen

az adott porcszakaszon elhelyezett végtelen számú incisióval egyenértékű. 2./

Maximális görbülés a porclemez felezősíkját megközelítő, de el nem érő

mélységű incisióval, ill. abrasióval érhető el, a porc belső feszültségét

felhasználó módszerek esetén. Ekkor ugyanis az egyik felszín húzó erejét

teljesen kikapcsoltuk, az ellenoldalit, és a turgor terjeszkedő erejét hordozó

középső réteget viszont még nem károsítottuk. Felületesebb, vagy mélyebb

laesio kevésbé hatásos (3. Ábra)

2.1.3. A septumporc hisztológiai vizsgálata. Az orrsövényporc belső feszültség

rendszere Fry és Free által leírt hisztológiai szubsztrátumának utánvizsgálata, és

összehasonlítása a fenti kísérletben, jól görbülő, illetve nem görbülő porc

esetében.
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3. Ábra: Az incisio és abrasio összehasonlítása, illetve ezek mélységének hatása a

vetemedésre

Az abrasio hosszabb szakaszon szünteti meg, mintegy kitörli a tenziós erővonalakat

képviselő collagen rostokat, tulajdonképpen adott szakaszon elhelyezett végtelen

számú incisióval egyenértékű. Másrészt belátható, hogy leghatásosabb vetemedés

olyan mélységű beavatkozással érhető el, amely az egyik felszín húzó erővonalait

teljesen megszünteti, de a középső réteg turgor szerű terjeszkedő erejét nem

károsítja.

2.2. Az incisio/abrasio hiányosságainak kiküszöbölését célzó új műtéti módszer

kidolgozása és alkalmazása.

2.3.  Az új műtéti megoldás hatásosságának ellenőrzése klinikai kísérletben.



18

2.4.  Az elért eredmény mérésére, a nasalis áteresztőképesség (patencia)

detektálására alkalmas, objektív és szubjektív módszerek vizsgálata,

összehasonlítása, és a nasalis obstructio jelzésére, műtéti indikáció felállítására

alkalmas paraméter keresése.

3. Módszerek

Vizsgálódásunk tárgya az orrsövényporc biomechanikai sajátosságainak vizsgálata in

vitro cadaver kísérletben, illetve a porcban meglévő feszültségek felhasználásával

végzett, általunk továbbfejlesztett, orrsövényplasztikai műtéti sorozat nasalis obstructio

eliminálásában elért eredményeinek vizsgálata és értékelése retrospectív kontrollált

klinikai tanulmányban. Vizsgáljuk továbbá az összefüggést az orr átjárhatóságának

szubjektív érzete, a rhinoscopiás leletek, és a rhinomanometriás adatok között, hogy

meghatározzuk a műtéti indikáció felállítására legalkalmasabb modalitást.

3.1.  Human septumporcon végzett in vitro vizsgálatok

Fry és Murakami cadaver porcincisiós kisérleteinek utánvizsgálata, ill. a porcon

végzett abrasio hatásának primer vizsgálata

In vitro vizsgálatok: Két napnál nem régebben, különböző életkorban elhunyt, hűtőben

tárolt 10 cadaverből eltávolított cartilago quadrangularist használtunk, amelyet

submucosus septumresectio módszerével nyertünk, és felhasználásig fiziológiás

konyhasóoldatban, hűtve (+5 Celsius fokon) tároltunk. Eltávolítás után 3 órán belül

elvégeztük a kísérletet, melynek során minden egyes tetemből nyert porclemezt három

darabra vágtunk, így három porccsíkot nyertünk. A felosztás iránya véletlenszerű volt,

azaz nem volt kitüntetett anatómiai irány. A három lemez közül az egyik felszínén

négyszeres részvastagságú paralel incisiót végeztünk a hossztengelyre merőleges

irányban, a másik porclemez felszínén porcabrasiót hajtottunk végre, azaz a porc
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felszíni rétegét 12-18 mm-es haránt sávban lekapartuk, elkoptattuk, a harmadikat

kontrollként érintetlenül hagytuk. Utóbbit végül hisztológiai vizsgálat céljára

használtuk.

Fenti manőver eredményeként az egyes porccsíkok meggörbülését, vetemedését vártuk,

amelyet - 10 perc múlva - a sík asztallaptól való elemelkedéssel mértünk, és az

elemelkedés / hosszméret hányadosával [m/l] jellemeztünk. Az eredményeket

jegyzőkönyvben rögzítettük, valamint fotó, és videó dokumentáció készült.

A vetemedés hatékonyságát, a számszerű adatok mellett, a kísérleti asztalon

bekövetkező jól látható görbülés, vagy annak elmaradása alapján ítéltük meg.

Hatásosnak ítéltük a distorsiót, ha az elemelkedés / hosszméret hányadosa 0,05-nél

nagyobbnak adódott [m/l > 0,05 ].

  A kísérlet elvégzése (10 perc letelte, és a történtek dokumentálása) után az érintetlenül

hagyott porccsíkot 10 %-os neutrális formaldehid oldatban fixáltuk hisztológiai

vizsgálat céljából, hogy azonosítsuk a vetemedésért felelős „belső feszültségek

rendszerének” anatómiai szubsztanciáját.

A szövettani vizsgálatok a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház I. Pathologiai Osztályán

történtek. Paraffinos beágyazás után microtomos szeletek készültek a porclemez

keresztmetszeti síkjában, tehát a felszínre merőleges síkban. Hematoxylin-eosin festést,

kis és közepes nagyítást, digitális fotódokumentációt alkalmaztunk.

3.2. A kontrollált vetemedés háromlépcsős módszerének kifejlesztése, és

alkalmazásával műtéti sorozatok végzése

   Az orrsövényplasztika általunk kifejlesztett módszerét annak igénye hozta létre, hogy

a műtét során az elferdült porcos septum egészét tudjuk kezelni, beleértve a széli

részeket, amelyeket a Killián-, (2) és Freer- féle (1) submucosus resectio nem tudott

korrigálni. Mindezt olyan módon kellett tennünk, hogy az orrsövény porcos vázának

legnagyobb részét megtartsuk, és így annak támasztó erejét megőrizzük, sőt

megerősítsük. Ennek a követelménynek mind Metzenbaum (8), mind Fry (14-17)

nevéhez köthető műtét egyaránt eleget tesz, mivel mindkettő képes az elferdült,

elgörbült orrsövényporcot kiegyenesíteni, integritásának megtartása mellett.
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    1959 óta, amikor Cottle (37) bemutatta az orrsövényműtét kiterjesztett eljárását,

számos módszer jelent meg az orvosi irodalomban, de a fenti célok csak részben

teljesültek. A Cottle féle “maxilla-praemaxilla” feltárás jelentős mérföldkő volt az

orrsövény modern plasztikai sebészetének útján, a porcos septum intrinsic görbületét

azonban nem tudta kezelni.

   Ezzel szemben a bezárt feszültségek rendszerének hatását használó Fry (14-17)

módszer képes az utóbbi helyzet megoldására, kimenetele azonban bizonytalan, alig

megjósolható maradt.

   A mozaik technika (19, 38) viszont, amely később a septumplasztika standard

eljárásává vált, eleve lemondott a támasztó erő megőrzésének igényéről.

   Munkacsoportunk továbbfejlesztette a Fry eljárást, megőrizve annak előnyeit, de

eliminálva a septumporc újraalakításának bizonytalanságát. Továbbá javította a

Metzenbaum–féle “lengőajtó” módszer stabilitását, megbízhatóságát.

Fejlesztésünk a következő lépéseket tartalmazza: 1.  A Metzenbaum–féle “swinging-

door” stabilizálása “tongue in groove” helyzetben a praemaxillaris és maxillaris

tarajon 2.  A Fry eljárás kombinálása intraseptális csontsínezéssel, 3.  Porcabrasio

alkalmazása részvastagságú porcincisiók helyett, a bezárt belső feszültségek

felszabadítására, 4. Egymásra épülő sebészi lépések komplex rendszerének megalkotása

septumplasticában.

   Tapasztalataink alapján, másokkal együtt, arra a megállapításra jutottunk, hogy az

orrsövényferdülés tipizálható. Az elülső orrsövényferdülések többsége két alapvető

típusba sorolható.

   Gyakorlati célra Trenité (39) beosztása jól használható, amely a porcos septum

extrinsic és intrinsic deviatioját különbözteti meg:

Extrinsic deviatio esetében a porcos septum egyenes, de ferde síkban

helyezkedik el, jellemzően a palatinális széle subluxált helyzetben van a crista

maxillaris jobb vagy bal oldalán.

Intrinsic deviatio esetén, a fenti rendellenességen túlmenően, a porclemez maga

is görbe, egy vagy akár két tengelye mentén is meghajlott.
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   Az orrsövényferdülés fenti típusai alapján a betegek csoportokba sorolhatók.

Az egyes csoportok kezelése építőkocka elv szerint egymásra épülő műtéti lépésekkel

lehetséges, amelynek rendszere többéves műtéti tapasztalat során forrott ki.

   Megjegyezzük, hogy a porcos septum szöglettörése vertikális (néha horizontális vagy

ferde) tengely mentén, átmenetet képez a két deviatio típus között, és egyébként más

típusú műtétet igényel. Módszerünk néhány elemét felhasználva, ennek a helyzetnek a

kezelésére is dolgoztunk ki megoldást. Azaz a kontrollált vetemedés, megfelelő

módosítással, ennek kezelésére is alkalmas.

Az összetett műtéti rendszer:

1. lépését a porcos septum önálló extrinsic deviatioja esetén végezzük. Lényege

a Metzenbaum–féle lengőajtó technika, amelynek az eredményességét a

cartilago quadrangularis palatinalis élének a középsíkban való rögzítésével

biztosabbá, tartósabbá tesszük. Rögzítésre a crista praemaxillarison és

maxillarison műtétileg kialakított vájatot használunk, amelybe a palatinalis

porcél mintegy belesüllyedve rögzül.

2. lépés a porcos septum intrinsic deviatioja esetén indikált. A palatinalis él

subluxatiója többnyire ilyen esetben is fennáll, ezért az első lépést ilyenkor is

elvégezzük, vagyis a második lépés az elsőre épül. Lényege, hogy a porclemez

görbületének tengelye mentén, a konkáv felszínen porcabrasiót végzünk 15-ös

szike haránt irányú kaparó mozgatásával. Az abrasiót addig folytatjuk, amíg a

kiegyenesedés végbe nem megy, legfeljebb azonban a porc vastagságának

negyedét-harmadát koptatjuk el.

3. lépésre akkor kerül sor, ha a fenti módon végrehajtott abrasióra a kívánt

kiegyenesedés nem megy végbe. Ilyenkor a porclemez kényszer kiegyenesítését

végezzük, a konkáv felszín felől rávarrt csontlemez, intraseptalis csontsínezés

segítségével (40, 41).
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 Az orrsövény porc alakításának általunk használt módszere tehát a belső feszültségek

kiegyensúlyozott rendszerén alapul, de az eredeti Fry eljárást módosítottuk, mivel

incisio helyett abrasiót használunk, és szükség esetén csontsínezéssel stabilizáljuk a

végeredményt.

3.2.1. Műtéti technika

Az orrkorrekcióval egy ülésben végzett orrsövényplasztikát általános érzéstelenítésben,

az önálló orrsövényplasztikát gyakran helyi érzéstelenítésben végezzük. A

mucoperichondriális lebeny kétoldali infiltrációját (2%-os lidocain és epinephrin

standard oldatával), hydrodissectio és vasoconstrictio céljából, még általános

érzéstelenítés esetén is alkalmazzuk. Hemitransfixiós metszést, vagy Réthy-féle feltárást

(9) használunk.

A submucoperichondriális sík pontos lokalizációja után, közvetlen szemkontroll alatt,

félig éles technikával, a mucoperichondrialis lebeny kétoldali leválasztása történik. A

preparatio folyamata a caudalis széltől a septum csontos része irányába halad.

Az orrsövény vázának lecsupaszítása után a kóros strukturális helyzet pontos

megállapítása, és a műtéti terv véglegesítése következik.

   Az orrsövényferdülés tipizálására Trenité (39) felosztását használjuk, aki a porcos

septum extrinsic, és intrinsic deviatióját különbözteti meg.

3. 2.1.1.  A műtéti lépés

Extrinsic deviatio egyszerű esetében a porcos septum egyébként egyenes, de ferde

síkban helyezkedik el, mivel a palatinális széle többnyire subluxált helyzetben van a

crista maxillaris mentén. Ilyenkor a cartilago quadrangularist felszabadítjuk és

mobilizáljuk inferior és posterior chondrotomia segítségével, azután a

“swinging door”-t visszahelyezzük és rögzítjük a középsíkban, miután a csontos septum

deviatióját korrigáltuk (medialis repositionálással, vagy az obstructiót okozó rész

resectiójával), s egyúttal a felesleges csontszéleket eltávolítottuk.
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1. Ábra: Fülészeti fúróval vájatot alakítunk ki a széles crista

praemaxilláris dorsalis lejtőjén, amelybe bele süllyed a cartilago

quadrangularis palatinális éle. Rövidítések: q c, cartilago

quadrangularis; p l, lamina perpendicularis; v, vomer.

A porclemez középvonalban tartására egy vájatot használunk, amelyet a praemaxilláris

és maxilláris crista lejtőjén egy gömb alakú forgó „fraiser” segítségével úgy alakítunk

ki, hogy a négyszögletes septumporc palatinalis éle abba belesüllyedve rögzüljön. Ez a

helyzet az angolszász irodalomban „tongue in groove” kapcsolat néven szerepel, a

vályúból a magot kinyalogató állati nyelvhez hasonlítva (4. Ábra). A vájat kialakítása

előtt az esetleg túl széles crista maxillarist megfelelően méretre szabjuk, eltávolítva

annak laterálisan előugró taraját, Jansen féle anguláris septum fogót használva, de

bármilyen magasság csökkentést, vagy az egész crista resectióját el kell kerülnünk.
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Ugyancsak nem megengedett eltávolítani, még egy keskeny csíkot sem, a porc

palatinalis éléből ebben a műtéti fázisban (a chondrotomia inferior során), különben

előfordulhat, hogy az nem éri el, és nem tud belesüllyedni a rögzítő vájatba. A

palatinalis porcszél horizontális kiszélesedését, megvastagodását, esetenként taraját

(Jacobson porc) azonban a sagitális síkban vezetett metszéssel élesen resecáljuk, hogy

kellően keskeny porcélet nyerjünk, amely a vájatba bele tud illeszkedni. A porclemez

szükség szerinti kiegyenesítése után (B, C műtéti lépések) a középsíkba való reponálása,

és csontvájatba illesztése következik, amelyet követően ellenőrizzük annak magasságát,

azaz palatinodorsalis kiterjedését. Amennyiben a septumporc túlságosan magasnak

bizonyul, s ezért a vájatba illesztést követően C, vagy S alakban meggörbül, ami

jelentőseb kiegyenesítést követően ritkán előfordul, akkor a palatinális él resectiojával

be kell állítanunk a helyes méretet. Néhány esetben szükséges lehet, hogy egy nyolcas

alakú öltéssel rögzítsük a porcot a spina nasalis anteriorhoz. Az esetek nagy részében

azonban a csontvájat magában is elégendően stabil rögzítést eredményez, mivel a külső

orr lágyrészeinek súlya és rugalmassága benne tartja, mintegy bele nyomja a porcot.

Előnye, hogy nem csak a porc elülső pólusát, hanem egy hosszabb szakaszát rögzíti,

meggátolva a palatinalis él rotációját, a porclemez elcsavarodását.

 Ebben a csoportban, azaz extrinsic görbülés estén, nincs szükség magának a porclemez

alakjának a megváltoztatására, görbületének korrekciójára.

3. 2.1.2.  B műtéti lépés

Intrinsic septumdeviáció esetén (5. Ábra), amikor maga a porclemez meghajlott,

porcabrasio indikált. A septumporc bármilyen megvastagodását, vagy

szögletképződését, amely gátolhatja az egyenesedést, előzőleg eltávolítjuk, így az

abrasiót már egy sík porclemezen hajtjuk végre (6. Ábra). A cartilago triangularisokat

csak akkor választjuk le a cartilago quadrangularisról, ha az orrhát helyzetének

korrekciója is szükséges, pl. ferdeorr, vagy oldalra görbülő dorsum esetén. Utóbbi

helyzetben a cartilago quadrangularis görbülése annak dorsalis szélét is érinti. Az

abrasio módszerét illetően, No-15-ös szike haránt irányú mozgatásával kaparást

végzünk a porc concav oldalán, a görbület tengelyében elhelyezkedő 8-12 mm-es

sávban, karotta gyökér tisztításához hasonló finom mozdulatokkal (7. Ábra).
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Többnyire elegendő elkoptatni a porc vastagságának egyharmadát, vagy kevesebbet, az

egyenesedés megindul és végbemegy e manipuláció közben, jelezvén, hogy az abrasio

megfelelő helyen, irányban és mélységben végeztetett. A módszer előnye, hogy

könnyen lehet teljesíteni vele az egyenletes mélységű abrasio követelményét, szemben a

forgó fraisergömb alkalmazásával, amelyről nem mondható el ugyanez. Továbbá gyors,

hatásos és egyszerű. Nem kíván speciális felszerelést, ezért időkímélő, és segít elkerülni

a műszerasztal túlzsúfolását.

5. Ábra: A septumporc jobbra convex görbülete érinti a dorsumot. Ezt a

pathologiás helyzetet stabilizálja a Jacobson porc basalis megvastagodása és a

cartilago triangularisok. Rövidítések: q c, cartilago quadrangularis; u l, cartilago

triangularis; n b, os nasale; J, Jacobson porc.
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6. Ábra: A két cartilago triangularist és a bazális megvastagodást szikével

leválasztottuk, továbbá chondrotomia inferiort végeztünk. Rövidítések: q c,

cartilago quadrangularis; u l, cartilago triangularis; n b, os nasale; J, Jacobson

porc.
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7. Ábra: A ferdén vonalazott területen abrasiót kell végezni. A concav porcfelszínt

15-ös szike haránt mozgatásával mintegy „lekaparjuk”. Rövidítések: q c, cartilago

quadrangularis; u l, cartilago triangularis; n b, os nasale.
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3.2.1.3. C műtéti lépés - Intraseptális csontsínezés

Azokban az esetekben, amikor az abrasio egyedül nem elég hatékony az

egyenesedésben, intraseptális sínezést alkalmazunk, szorosan rögzítve egy nagyobb

(15-25mm x 10-15mm) csontlemez darabot a porc concav oldalán egy, néha két öltéssel

(gomb felvarrásához hasonlóan) (8. Ábra). A két módszer kiegészíti egymást. A

megfelelően meggyengített porc, amely már kezd kiegyenesedni, megkapja a szükséges

segítséget a sínezés húzóerejétől, ráadásul a támasztó funkciója is megerősödik. A

célnak megfelelő, egyenes, kellően vékony, mégis elég erős csontlemezt az ékcsont

lamina perpendicularisából, vagy a vomerből nyerhetünk egy finom osteotom

segítségével (42).

8. Ábra: Csontsínezést végzünk egy erős, de vékony csontlemeznek a porc homorú

oldalához való szoros hozzávarrásával. Rövidítések: s, csont graft; q c, cartilago

quadrangularis; n b, os nasale.
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A csontdarabra két lyukat fúrunk az öltés számára. Megjegyezzük, hogy az ellenoldalon

alkalmazott kisebb csontlemez segítségével megakadályozható, hogy a varrat átvágjon a

porcon (hasonlatunknál maradva: télikabát gomb elrendezés).

A négyszögletes porc palatinális peremének a crista maxillárison kialakított vájatban

való rögzítését mindig, így ebben az esetben is alkalmazzuk.

A mucoperichondriális réteg ereje hozzájárul a septumporc rögzítéséhez és egyenesben

tartásához a gyógyulás után (23, 43).

3.2.1.4.  Kiegészítő lépések

Azokban az esetekben, amikor a dorsalis gerinc súlyosan deviál, az elferdült csontos

piramist is kiegyenesítjük nasalis osteotomia alkalmazásával, amely az orrsövény

kiegyenesedését is jól szolgálja. Általában ebben a szakaszban hajtjuk végre az

esztétikai és funkcionális célú orrplasztika egyéb lépéseit is (csúcs és profil

rekonstrukció, stb). Végül a contralateralis (kompenzációs) alsó orrkagyló

hypertrophiáját korrigáljuk konzervatív submucosus turbinoplasticával (44), vagy

unipoláris diathermiás tűvel végzett submucosus cauterisatioval (45). Szükség esetén a

középső kagyló concha bullosájának resectióját is elvégezzük, rendszerint endoscop

használata mellett (46). A mucoperichondriális lebenyeket reponáljuk és rögzítjük 24-48

órás orrtamponálással, vagy a septum összes rétegét átfogó tovafutó matrac öltés

alkalmazásával (47, 48).

3.2.1.5.  D műtét: Mozaik technika – a standard kontroll műtét

A mozaik technika (19, 38) más szóval checkenboard method lényege, hogy érintetlenül

hagyjuk az egyik mucoperichondriális felszínt, hogy biztosítsuk a szerkezeti tartást és a

vérellátást, de feldaraboljuk a septumporc görbült részét a másik felszín felől végzett
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többszörös porcincisióval, ahol a mucoperichondriális lebenyt leválasztottuk. A concav

felszínen teljes vastagságú incisiókat, a convex felszínen pedig finom ék excisiókat

végzünk két dimenzióban, úgymint vertikálisan és horizontálisan. Így különálló

porcblokkokat hozunk létre, amelyeket összetart az ellenoldali mucoperichondrium,

lehetővé téve a kiegyenesedést. Az eljárás feltételezi az inferior és posterior

chondrotomiát, és az excessiv porcszélek beállítását resectio által, rendszerint a crista

maxillaris felett. A feltárás és más általános lépések megegyeznek a más intranasalis

technikánál alkalmazottakkal, lásd fent.

3.2.1.6. Posttraumás szögletképződés kezelése

Bár alapelvében különbözik a kontrollált vetemedés technikájától, megfelelő

módosítással azonban a módszer alkalmas a septumporc szöglettörésének

korrekciójára is. Ilyen esetben, a törésvonalban vezetett teljes vastagságú porcincisio

után, az excessiv porcéleket resecáljuk, és a septumporc így különválasztott két részét

megfelelően mobilizálva, bilaterális csontsínezéssel érjük el az eredményes és tartós

kiegyenesedést.

3.3. A nasalis átjárhatóság (patencia) javításában a fenti műtéttel elért objektív

eredmények kiértékelése retrospektív kontrollált klinikai tanulmány formájában

Tanulmányunk célja összetett orrsövényplasztikai módszerünk értékének felbecsülése a

nasalis légáramlási resistencia műtét által eredményezett csökkenésének (∆NR) és egy

orrspecifikus egészség / életminőség-kérdőív pontszámai javulásának (∆SNOT-22) a

meghatározása, és kontroll csoporttal való összehasonlítása által, retrospectív klinikai

kísérletben.

Hipotézisünk, hogy a kontrollált vetemedés komplex módszere, építőkocka elven

alapuló lépéseivel, alkalmas eszköz az elferdült porcos orrsövény kiegyenesítésére, és
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így a következményes nasalis obstructio megszüntatésére, valamint a társuló panaszok

enyhítésére. Mindezt úgy éri el, hogy a septum támasztó funkciója megmarad, sőt

fokozódik.

3.3.1. Résztvevők

    Az összes 1998 januárja és 2005 februárja között a Petz Aladár Megyei Oktató

Kórház Fül-orr-gégészeti és Fej-, Nyaksebészeti Osztályán, orrsövényműtéten (részben

orrsövényplasztika integrált részeként) átesett, jelen értekezés szerzője által operált,

beteg képezte tanulmányunk alapját (n=276).

Kizártuk azokat, akik többszörös törés okozta jelentős orrsövény megvastagodás,

posttraumás szöglettörés, ajakhasadékos orrdeformitás miatt kerültek műtétre, vagy

akiknek a praeoperatív rhinomanometriás lelete, vagy a praeoperatív orrspecifikus

életminőség-kérdőív lelete nem volt fellelhető (n=59), mivel ezek az estek más típusú

műtétet igényeltek (49), vagy alkalmatlanok voltak adatelemzésre. Kizáró kritérium volt

továbbá minden jelentős orvosi körülmény az anamnesisben, fertőző, vagy

granulomatosus orrbetegség, nasalis tumor, manifest orrpolyposis. A fennmaradó

betegeket (n=217) felkértük a vizsgálatban való részvételre, közülük végül 97-en (35%)

jelentkeztek vizsgálatra.

Ebből összesen 86 beteget választottunk be a tanulmányba. Az aktív csoportokban 2001

januárja után (n=70, 1-3 csoport), a kontroll csoportban pedig (n=16) ezen időpont előtt

végeztük a műtétet, amikor standard mozaik technikát alkalmaztunk.

   A tanulmányt megvizsgálta és engedélyezte a Petz Aladár Kórház Regionális

Tudományos és Kutatás Etikai Tanácsa.

3.3.2. Az alkalmazott vizsgáló módszerek

A műtét részleteire vonatkozó adatokat, beleértve a septumplastica típusát és a

kiegészítő műtéteket (turbinoplastica, dorsum reductio), a praeoperatív

rhinomanometriás adatokat, a praeoperatív életminőség-kérdőív pontszámait a
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kórlapokból nyertük, amíg a dorsális nyeregképződést, és a columella retractiót az

utánvizsgálat során készült fotódokumentációból határoztuk meg. Az utánvizsgálat, az

általános állapotra és a társuló orrbetegségekre (allergia, asthma, polyposis, chronicus

rhinosinusitis) vonatkozó anamnesis felvételt, komplett fül-orr-gégészeti vizsgálatot

foglalt magában a beválasztást megelőzően. Azt követően pedig részletes rhinoscopia

anterior, rhinomanometria, valamint a nasalis és általános tünetek kérdőíves vizsgálata

történt.

   Harminc perc adaptációs idő letöltése után, a szubjektív tünetek értékelését végeztük

SNOT-22 validált rhinológiai kérdőív (50-52) alkalmazásával. A betegek 0-tól 5-ig

terjedő skálán pontoztak 22 különböző tünetet, amelyek egyrészt szorosan véve az

orrhoz, másrészt az általános egészséghez kapcsolódtak. Nulla pont egy adott tünet

teljes hiányát, 5 pont pedig a lehető legsúlyosabb panaszt jelentette. A praeoperatív

felmérést a műtéti előkészítés során (ekkor még az esetek egy részében RSOM-31-t, a

SNOT-22 elődjét használtuk, amely utóbbinak egy bővebb, korai változata, így minden

használt adatot szintén tartalmazott), a postoperatív felmérést pedig 18-108 hónappal a

műtét után végeztük, SNOT-22 kérdőív használatával. Megfelelő utasítások közlése

után a betegek önállóan töltötték ki a kérdőívet. Ekkor a műtét előtti adatlapot a betegek

nem láthatták.

   Ezt követően a nasalis légáramlás szubjektív becslése történt.

A nasalis obstructio szubjektív mérésére vizuális analóg skálát (VAS) és az orrlégzés

jóságának négyfokozatú becslését tartalmazó második kérdőívet használtunk, amely a

3.4 bekezdés alatt kerül részletes ismertetésre.

  Újabb 30 perces pihentetés után került sor az orr légáramlási ellenállásának (NR)

mérésére, amelyet aktív anterior rhinomanometria (AAR) módszerével végeztük Piston

rhinomanométert alkalmazva, (Pistone Kft. Budapest). A készülék a jobb és bal oldali

unilateralis nasalis resistenciát (UNR) közvetlenül mérte, a totális nasalis resistenciát

(TNR) pedig Ohm törvénye alapján kalkulálta. A mintanyomás egyoldali mérésnél 75

és 150 Pa volt. Az orr légáramlási ellenállást (NR) Pa/cm3/s egységben mértük, mint az

orr átjárhatóságának inherens paraméterét. Decongestiot nem alkalmaztunk. A mérések
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az International Standardization Committee for Rhinomanometry (53) ajánlásait

követve, standard körülmények között készültek.

  Az alanyokat retrospektív módon, az operáció típusától függően, aktív és kontroll

csoportba soroltuk.

   A kontrollált vetemedés fokozatos lépésekből álló, újonnan bevezetett módszerével

kezelt betegeket (aktív csoport, n=70), a végrehajtott műtét lépéseitől függően három

alcsoportra osztottuk (1., 2., és 3. alcsoport; A, B és C műtét).

A kontrollált distorsio módszerével operált 70 betegből 32 esetben

(1. alcsoport) a septumporc extrinsic deviatiója állt fenn.

A fennmaradó 38 esetben intrinsic deviatiót találtunk, és a porcos septum egyenesítését

hajtottuk végre abrasióval. Ezek közül 13 betegnél az abrasio egyedül is elég

hatékonynak bizonyult az egyenes septum eléréséhez (2. alcsoport), a harmincnyolcból

25 beteg azonban csontlemezzel való sínezésre szorult, az abrasio után jelentkező

gyenge egyenesedési tendencia miatt (3. alcsoport).

Mivel a kezelés kiosztás nagyrészt a deviatio típusától függött (meghatározván az

operáció típusát), ez a besorolás nem tette lehetővé a valódi randomizációt, így a

vizsgálat nem randomizált retrospectív kontrollált klinikai tanulmánynak minősíthető.

Ezen sorozat műtétjei során más nasalis pathologiai factorokat is figyelembe vettünk, és

azoknak az eredményekre gyakorolt hatását szétválasztottuk, felhasználván a statisztikai

elemzés eszközeit. 15 esetben kompenzatórikus orrkagyló hypertrophia csökkentését, 19

esetben ferdeorr korrekcióját, 41 esetben púp resectiót, vagy dorsalis nasalis reductiót is

végeztük ugyanazon műtét során. Öt esetben chronicus rhinosinusitis miatt (CRS)

előzőleg FESS-műtét történt, a kontroll vizsgálat időpontjában nem volt egyetlen

manifest orrmelléküreg betegség, vagy orrpolyposis sem. Tizenkét beteg szenvedett

allergiás rhinitistől. Mindegyikük az ARIA (54) irányelveinek megfelelő kezelést

kapott, és kiegyensúlyozott, tünetmentes állapotban volt a rhinomanometria

időpontjában. Ezen tényezők statisztikai előfordulása, és csoportok közötti megoszlása

az 1. és 2. táblázatban látható. Az orr légellenállására, és az életminőségre gyakorolt

hatásuk az eredmények szekcióban jelenik meg.
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1. Táblázat

Járulékos műtétek előfordulása az egyes csoportokban

Műtéti típus

A B C DKiegészítő műtétek

N % N % N % N %

Turbinoplastica 3 9 % 2 15 % 7 28 % 3 18 %

Ferdeorr korrekció 6 18 % 2 15 % 10 40 % 1 6 %

Dorsum reductio 22 68 % 5 38 % 13 52 % 1 6 %

2. Táblázat

Nasalis társbetegségek előfordulása az egyes csoportokban

Műtéti típus

A B C DTársbetegségek

N % N % N % N %

CRS/FESS 1 3 % 2 15 % 1 4 % 1 6 %

Allergia 6 18 % 3 23 % 2 8 % 1 6 %

Synechia 1 3 % 0 0 % 3 12 % 0 0 %
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3.3.3. Statisztikai analízis

Az elsődleges és másodlagos végpontok elemzésére variancia analízist (ANOVA)

használtunk. A módszer alkalmazhatóságát Levene teszttel ellenőriztük, és a független

változók normalitását a residuálisok valószínüségi diagrammjával (probability plot)

demonstráltuk. A hatásos kezelési csoportok kiválasztására Dunnett post hoc tesztet

alkalmaztunk. A számításokat Statistica Release 8.0 for Windows (StatSoft® Inc.)

softwer csomag alkalmazásával végeztük.

A statisztikai analízis az alábbi végpontok esetében történt:

3.3.3.1. Elsődleges kimenetel mérés

A praeoperatív és postoperatív NR különbségének elemzése, amely a NR műtét okozta

csökkenését mutatja, és a műtét, ill. az egyes műtéti lépések hatásosságát jellemzi:

1. Praeop. és postop. NR különbsége jobb orrfél esetében

∆RNR (=RNRpreop–RNRpostop);

2. Praeop. és postop. NR különbség a bal orrüreg esetében

∆LNR (=LNRpreop–LNRpostop);

3. Praeop.- postop. különbség a TNR esetében

∆TNR (=TNRpreop–TNRpostop);

Duplikálta az analízisek számát, hogy mindegyik fenti kategóriában két

különböző adatsort elemeztünk, melyek 75 illetve 150 Pa/ cm3/sec

mintanyomáshoz tartoztak.
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   A fenti analízisek elvégzésén túlmenően megvizsgáltuk a praeoperatív NR

adatok függetlenségét, illetve a kategórikus változókkal való véletlen

kapcsolatát, valamint a túlkorrekció előfordulását, annak gyakoriságát.

3.3.3.2. Másodlagos kimenetel mérés

∆ SNOT-22 elemzése: a SNOT-22 kérdőív praeoperatív és postoperatív pontszámainak

különbsége jelzi a tüneti pontszámok csökkenését, és feltárja a nasalis és általános

egészségi állapot javulását, mint a műtét indirekt hatását.

Az egyes panaszok önálló és együttes pontszámai postop - praeop különbségének

elemzése. Ebben a részben 23 (22+1) független változó elemzése történt.

3.4. A rhinomanometriás eredmények, a rhinoscopiás leletek és a nasalis obstructio

szubjektív becslésére használt VAS skála korrelációjának, és egyéb panaszokkal

való összefüggésének vizsgálata.

3.4.1. Résztvevők

A vizsgálatban résztvevő alanyok megegyeztek a  3. 3. 1 szekcióban leírt 86

orrsövényműtéten átesett beteggel.

3.4.2. Az alkalmazott vizsgáló eljárások

A laboratóriumi körülményekhez való 30 perces adaptációs periódus majd, személyes

megbeszélés után, 22 szubjektív szimptóma értékelését szolgáló SNOT-22 kérdőív

kitöltését követően került sor a nasalis légáramlás szubjektív becslésére.
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   A nasalis obstructio szubjektív mérésére vizuális analóg skálát (VAS) használtunk. Ez

egy adatlapon megfelelően elhelyezett 100 mm-es vonal, amelynek végpontjai „orrát

különösen eldugultnak érzi” (0 mm) és “orrát különösen tisztának érzi” (100 mm)

jelzésekkel voltak ellátva.

A résztvevőket felkértük a VAS használatát ismertető írott instrukciók elolvasására. Ezt

követően már semmilyen verbális utasítást nem kaptak.

A műtéti indikáció szempontjából a szubjektív nasalis obstructio globális érzetét

fontosabbnak tartottuk, mint a szűkebb és tágabb orrfél megkülönböztetésének

képességét, ezért a VAS alkalmazása során a jobb és bal orrüreget együttesen vettük

figyelembe, noha tudtuk, hogy emiatt valamivel gyengébb korrelációra számíthatunk.

 Ezt követően a nasalis légáramlás szubjektív becslésére egy másik eszközt

alkalmaztunk. A résztvevők besorolták saját orrlégzésük jóságát egy négyfokozatú

orrlégzés osztályozó (NBC) skálán. Az NBC skála a következő fokozatokat tartalmazta:

1: kiváló, 2: jó, 3: elfogadható, 4: rossz. Ez az osztályozás más, nem validált módon

fejezte ki a nasalis obstructio szubjektív érzetét.

    Ezután aktív anterior rhinomanometriát (AAR) végeztünk (ld. 3.3.2 fejezetet).

 Decongestiót nem alkalmaztunk, mivel az orr átjárhatóságának szubjektív érzete és

objektív mértéke között fennálló kapcsolatot vizsgáltuk. E kapcsolat szempontból csak

az volt a fontos, hogy mindkét tényezőt azonos feltételek között mérjük, az orr vázának

és nyálkahártyájának aránya nem volt lényeges.

   Végül a nasalis status kiértékelése történt rhinoscopia anterior alkalmazásával. A

septum intranasalis statusa, és a két orrüreg isthmus nasi szintjében észlelt

keresztmetszeti területének aránya alapján, fül-orr-gégész szakorvos négy-fokozatú

septum klasszifikációt (SC) végezett. A SC fokozatai 1: egyenes septum a középsíkban,

2: nem teljesen egyenes septum, lényegében a középsíkban, 3: ferde septum, a két orrfél

keresztmetszeti aránya jobb, mint 2:1, 4: ferde septum, a keresztmetszeti arány

rosszabb, mint 2:1.
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3.4.3. Statisztikai analízis

   Spearman rangkorrelációt használtunk a különböző változók közötti kapcsolat

vizsgálatára, mivel ez a nem paraméteres eljárás alkalmas a nem normális eloszlást

követő adatok elemzésére.

Generalizált Lineáris Modellt alkalmaztunk második módszerként, hogy kimutassunk

statisztikai szignifikanciát a log-normalis distributiót mutató rhinomanometriás adatok,

mint függő változó, és az orr átjárhatóságának szubjektív érzete (VAS score és NBC), a

rhinoscopiás státusz (SC), és a fontosabb nasalis panaszok (retronasalis váladékcsorgás,

szaglászavar, tüsszögés, köhögés), mint független változó között.

   Az unilaterális NR adatokat, az orr átjárhatóságának postoperatív vizsgálata esetében,

szűkebb (HUNR) és tágabb (LUNR) orrfél szerint csoportosítva is figyelembe vettük, a

jobb és baloldal szokásos megkülönböztetésén túlmenően. Ez az elrendezés javította a

hatások kimutathatóságát, mivel azonos jellegű orrjáratok kerültek egy csoportba.

Öt függő változóval dolgoztunk: a jobb orrüreg nasalis légellenállása (RNR), a bal

orrüreg nasalis légellenállása (LNR), a két orrüreg együttes légellenállása (TNR), a

magasabb unilaterális nasalis légellenállás (HUNR), és az alacsonyabb unilaterális

nasalis légellenállás (LUNR), mindegyiket feljegyeztük 75 és 150 Pa mintanyomáson,

ami két adatkészletet eredményezett.

HUNR (higher unilateral nasal resistance) az obstruáltabb (szűkebb), LUNR (lower

unilateral nasal resistance) a kevésbé elzáródott (tágabb) orrfél nasalis légellenállása.

Mindegyik függő változót kétszer modelleztünk, mivel a VAS score és a NBC nem

független egymástól, így nem szerepelhettek egy közös modellben.
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4. Eredmények

4.1. A Fry / Murakami kísérlet utánvizsgálata:

4.1.1. Paralel négyszeres részvastagságú porcincisio esetében 10 porc közül háromnál

[sorszám szerint: 1., 3., 9.] jelentkezett határozott (m/l >0,05 arányú), háromnál [2., 7.,

8.] pedig enyhe mértékű görbülés. Négy porc esetében gyakorlatilag nem követte

vetemedés az incisiós beavatkozást. Hatásos vetemedés: 3/10

4.1.2. A porc felszínének abrasiója után négy porcnál [1, 2, 3, 7] találtunk határozott

görbülést, ezek mindegyike incisióra is vetemedéssel reagált. Hat esetben nem

változtatta alakját a porc. Ebben a csoportban gyenge vetemedés nem fordult elő.

Hatásos vetemedés: 4/10

Az abrasióra, illetve incisióra reagáló, illetve nem reagáló porcok identitása, eredete

nagyrészt megegyezett. Megjegyzendő, hogy a pozitív esetekben az incisiós és abrasiós

módszer hatékonysága a vetemedés mértékét és gyakoriságát tekintve megegyezett (3.

Táblázat).
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3. Táblázat

A cadaver septumporc vetemedésének in vitro vizsgálata, és eredményei

A vizsgált porc

sorszáma

A beavatkozás

típusa

A porccsík

hossza

Az emelkedés

magassága

A distorsio

aránya

Incisio 34 3 3/34=0,0882

Abrasio 34 3 3/34=0,08821

Intact kontroll 32 0 0/32=0

Incisio 29 1 1/29=0,0344

Abrasio 29 2 2/29=0,06892

Intact kontroll 29 0 0/29=0

Incisio 37 3 3/37=0,0810

Abrasio 37 5 5/37=0,13513

Intact kontroll 36 0 0/36=0

Incisio 24 0 0/24=0

Abrasio 24 0 0/24=04

Intact kontroll 24 0 0/24=0

Incisio 28 0 0/28=0

Abrasio 27 0 0/27=05

Intact kontroll 27 0 0/27=0

Incisio 25 0 0/25=0

Abrasio 25 0 0/25=06

Intact kontroll 25 0 0/25=0

Incisio 23 1 1/23=0,0434

Abrasio 23 2 2/23=0,08697

Intact kontroll 23 0 0/23=0

Incisio 22 1 1/22=0,0454

Abrasio 22 0 0/22=08

Intact kontroll 21 0 0/21=0

Incisio 20 3 3/20=0,15

Abrasio 22 0 0/22=09

Intact kontroll 20 0 0/20=0

Incisio 19 0 0/19=0

Abrasio 20 0 0/20=010

Intact kontroll 19 0 0/19=0
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4.1.3. Szövettani vizsgálataink azt erősítették meg, hogy valamennyi

orrsövényporcnak azonos a szövettani felépítése: a felszínen párhuzamosan rendezett

rostos réteg alatt, egy sejtdús réteg következik, amelyre jellemző, hogy középnagyságú

porcsejtek 3-8 sejtet tartalmazó fészkekben helyezkednek el. Végül a porc egyharmadát

kitevő középső zónájában egyesével álló nagy porcsejtek láthatók savanyúan festődő

amorf masszával bőségesen körülvéve. Ezek a sejtek a felszínre merőleges oszlopokba

rendeződni tendálnak (9. és 10. Ábra).

9.  Ábra: A porclemez szövettani felépítése: felszínnel párhuzamos rétegződés

(Hematoxylin-eosin festés, 40x nagyítás)
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10. Ábra: A septumporc felszín alatti zónájának sejtjei fészkekbe rendeződnek

(Hematoxylin-eosin festés, 600x nagyítás)

A vetemedést nem mutató porcok szövettani szerkezete abban tért el a fentiektől, és ez

jellemzőnek mutatkozott, hogy mérsékelten sejtszegénnyé vált. Leginkább a felszín

alatti réteg esetében mutatkozott meg, hogy a fészkek sejtjei eltűntek, mintegy

felszívódva üres fészkek maradtak vissza. A középső réteg amorf állománya pedig

feltöredezett, lacunaris szerkezetűvé vált. A kialakult üres foltok sejtelhelyezkedéstől

függetlennek mutatkoztak. Utóbbi jelenség a porc, ezen belül az amorf állomány

víztartalmának csökkenésére jellegzetes.

(11. és 12. Ábra).
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11. Ábra: Jól vetemedő porclemez metszete

(Hematoxylin-eosin festés, 200x nagyítás)
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12. Ára: Gyengén vetemedő porc metszete

(Hematoxylin-eosin festés, 100x nagyítás)

4.2. A kontrollált distorsio háromlépcsős módszerének kifejlesztése, és

alkalmazásával műtéti sorozatok végzése

    A gyakorlati életben jól használható komplex műtéti módszert fejlesztettem ki,

amelynek alkalmazásával 1999. és 2005. között 212 beteg műtétje történt meg. A

kontrollként használt mozaik technikával 64 beteget operáltam. A fenti időszakban tehát

összesen 276 orrsövényplasztikát végeztem a PAMOK Fül-orr-gégészeti és Fej-,

Nyaksebészeti Osztályán.
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4.3.  Az orr átjárhatóságának javításában a fenti műtéttel elért objektív és

szubjektív eredmények kiértékelése retrospektív kontrollált klinikai tanulmány

formájában

A kontroll vizsgálaton megjelent 97 betegből hetet kizártunk, mivel a kitöltött

kérdőívek hiányosak, vagy használhatatlanok voltak. További 4 beteg, postoperatív

septumperforatio miatt szintén kizárásra került, mivel ezek az esetek nem voltak

alkalmasak aktív anterior rhinomanometriára.

Így összesen 86 beteg teljesítette a tanulmányt: 36 férfi és 50 nő (életkoruk

17-61 évig terjedt; átlag életkor 28.5 év volt; SD 10.64; CI 26.26-30.85). Mindegyikük

teljes adat állományt szolgáltatott. Az átlagos követési idő 56,8 hónap (SD 25,00; CI

51,42-62,21). Ezekből a betegekből 70 a vizsgálati csoportokba (1-3 alcsoport), a

fennmaradó 16 pedig a kontroll csoportba került besorolásra. Lásd 4-5-6-7-8 táblázatot!

4. Táblázat

A nemek megoszlása

Nem N %

Férfi 36 42.0%

Nő 50 58.0%

Total 86 100%
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5. Táblázat

Leíró statisztika - életkor

Életkor a műtét időpontjában (év)

N Átlag

Standard

deviatio Median 95% CI Minimum Maximum

86 28.56 10.65 25 [26.26; 30.85] 17 61

6. Táblázat

Leíró statisztika – követési idő

Követési idő (hónap)

N Átlag

Standard

deviatio Median 95% CI Minimum Maximum

86 56.81 25 48 [51.42; 62.21] 18 108

Az első csoport 32 alanya a septumporc extrinsic deviatiojához tartozott. A fennmaradó

38 eset intrinsic deviatiót mutatott, ezért a porcos septum kiegyenesítését abrasióval

kíséreltük meg. Ebből 13 betegnél (2. alcsoport) az abrasio egyedül is elegendő volt jó

eredmény elérésére. Harmincnyolcból 25 esetben azonban (3. alcsoport) járulékos

csontsínezésre volt szükség a septum gyenge egyenesedési tendenciája miatt. A kontroll

csoport (4. alcsoport) 16 betegének mindegyikét mozaik technikával operáltuk.
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7. Táblázat

Műtéti besorolás az aktív csoportokban

Műtéti típus N %

A 32 45.7

B 13 18.6

C 25 35.7

Total 70 100

8. Táblázat

Műtéti besorolás minden csoport figyelembevételével

Műtéti típus N %

A 32 37.2%

B 13 15.1%

C 25 29.1%

D (kontroll) 16 18.6%

Total 86 100%
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4.3.1. Javulás a rhinomanometriás adatokban (∆NR). ANOVA eredmények

szignifikáns hatást mutattak ∆NR-en a következő 3 független változó esetében: műtéti

típus (A–D), turbinoplastica, és dorsalis reductio. Más faktorok nem befolyásolták

lényegesen rhinomanometriás adatokat, ezért kimaradtak a statisztikai modellből. A

műtéti típus és a dorsalis reductio szignifikánsnak mutatkozott mind a ∆RNR, mind

pedig a ∆TNR esetében 75 Pa és 150 Pa nyomáson egyaránt, de a ∆LNR esetében 75 Pa

nyomáson a P-érték enyhén felülmúlta a szignifikancia szintet. Turbinoplastica azonban

csak a ∆RNR és ∆LNR esetében volt szignifikáns 75 Pa nyomáson.

Dunnett post hoc teszt megmutatta, hogy a műtéti típusban észlelt szignifikancia

elsősorban az A műtéthez tartozó 1.alcsoport gyengébb teljesítményéből adódik, és bár

a 2. és 3.alcsoport NR csökkenése  nem különbözött szignifikáns mértékben a kontroll

csoportétól, mégis határozottan és tendenciózusan felülmúlta azt.

Hatását tekintve tehát az 1. műtéti típus kisebb, a második és főleg a 3. műtéti típus

pedig nagyobb rezisztencia csökkenést eredményezett a kontroll csoporthoz

viszonyítva, azaz hatásosabban gyógyította a nasalis obstructiot. Turbinoplastica

ugyancsak fokozta a nasalis rezisztencia csökkenését, vagyis tovább javította az orr

átjárhatóságát, míg a dorsalis reductio ezzel ellentétes hatású volt (9. Táblázat).

Nem volt szignifikáns összefüggés a fenti predictor változók és a praeoperativ nasalis

resistencia között.

Túlkorrekció nyolc esetben fordult elő (9.3%), amikor az előzőleg szűkebb orrjárat vált

a tágabbá a műtétet követően.
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9. Táblázat

A nasalis rezisztencia csökkentésében az egyes műtéti lépésekkel elért eredmények

A NR átlagos javulása (∆NR = preoperativ és postoperativ NR különbségek) és az

ANOVA hozzá kapcsolódó p értékei, septumplastica, turbinoplastica, és dorsalis

reductio szerint csoportosítva. Az átlagos NR-t Pa/cm3/sec-ban mértük. A

szignifikáns értékeket vastagon írtuk.

∆RNR

75 Pa-nál

∆RNR

150 Pa-nál

∆LNR

75 Pa-nál
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150 Pa-nál

átlag p átlag p átlag p átlag p átlag p átlag p
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10. Táblázat

A Dunnett teszt eredményei: a kontrollhoz viszonyított hatásos csoportok

A kontroll csoporthoz viszonyított, az átlagos NR csökkentésében hatásos műtéti

csoportok (átlagos ∆NR) és hozzá kapcsolódó p értékek, septumplastica,

turbinoplastica, és dorsalis reductio szerint csoportosítva. Az átlagos NR-t

Pa/cm3/sec-ban mértük. A szignifikáns, azaz hatásos csoportok p értékeit vastagon

írtuk. A Dunnett teszt kontroll csoportjai: septumplastica - 4 csoport,

turbinoplastica - nem, dorsalis reductio - nem.

∆RNR

75 Pa-nál
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4.3.2. Javulás az egészségjellemző tüneti pontszámokban (∆SNOT-22). Az átlagos

total preoperatív SNOT-22 pontszám (a 22 tünet együtt) 40,4 volt, az átlagos total

postoperatív SNOT-22 pontszám viszont 16.3 volt, amely 23.6 pontos redukciót jelent.

A javulást jobban jellemző adatok nyerhetők a tünetek külön-külön elemzésével,

amelyek közül kiválasztottunk néhányat fontosságuk alapján. Statisztikailag

szignifikáns különbség volt megfigyelhető a műtéti típus, mint független változó és a

következő négy tünet, mint függő változó között: nasalis obstructio (P=0.040), éjszakai

felébredés (P=0.006), jó éjszakai alvás hiánya (P=0.034), és fáradtan ébredés

(P=0.005).

Jelentős javulás mutatkozott a nasalis obstructióban, és a jó éjszakai alvás hiányában a

3. alcsoportban (C műtét), éjszakai felébredésben az 1. alcsoportban (A műtét), és a

fáradtan ébredésben a 2.–3. alcsoportban (B és C műtét). Turbinoplastica esetében a

sűrű orrváladék (P=0.013), a szédülés (P=0.017), és az arcfájdalom (P=0.018)

szignifikánsan javult, amíg a dorsalis reductiotól a betegek hangulata mutatott

szignifikáns javulást (P=0.040). Meg kell jegyezni, hogy releváns, de nem szignifikáns

javulás volt megfigyelhető a postnasalis váladékozást illetően a 3. alcsoportban (C

műtét) (11. Táblázat).

11. Táblázat

SNOT-22 eredmények.

ANOVA eredmények: átlagos SNOT-22 pontszámok és azok csökkenése

(praeoperatív és postoperatív pontszám különbség) továbbá hozzá tartozó p

értékek, műtéti típus szerint csoportosítva. Szignifikáns értékek vastagon szedve.
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4.3.3. Szövődmények

Egy betegnél enyhe nyeregorr képződést találtunk a kontroll csoportban (6.25%), de

egyetlen hasonló eset sem fordult elő az aktív/vizsgált csoportokban. Ugyancsak nem

fordult elő helyi sebfertőzés, perichondritis, sebszétválás, csont graft kilökődés.

Kisméretű postoperatív septum haematoma fejlődött ki hat esetben (6.9%)—kettő az 1.

csoportban, egy a 2. csoportban, egy a 3. csoportban, és 2 a kontroll csoportban.

Mindegyik haematomát kiürítettük, jó hosszú távú eredménnyel gyógyult. A

beválasztásra jelentkezett 97 beteg között 4 septumperforatiót találtunk (4.1%), amelyek

közül 2 A, 1-1 pedig C és D típusú műtét után alakult ki, mindegyik kisebb volt 12 mm-

nél. Septoconchalis synechia fejlődött ki 4 esetben, fokozván a nasalis resistenciát.

Megoszlásuk A műtét után 1, C műtét után 3.

4.4. Az orr átjárhatóságának szubjektív és objektív megítélése között fennálló

kapcsolat vizsgálatának eredményei

A 86 résztvevő mindegyike teljes adatállományt szolgáltatott. Az 12. táblázat a

rhinomanometriás adatok leíró statisztikáját tartalmazza.
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12.  Táblázat

A rhinomanometriás eredmények leíró statisztikája physiologiás és pathologiásan

emelkedett nasalis resistencia értékek szerint csoportosítva

NR értékeket Pa s cm – 3  egységben mértük.

Kórosan emelkedett NR, ha UNR>0,7 Pa s cm – 3 és TNR> 0,35 Pa s cm – 3.

TNR = a két orrüreg együttes légellenállása; HUNR = a szűkebb orrfél légellenállása;

LUNR = a tágabb orrfél légellenállása; RNR = a jobb orrüreg légellenállása;

LNR = a bal orrüreg légellenállása; N = esetszám; CI = confidencia intervallum;

SD = standard deviáció; Max. = maximum érték

TNR HUNR LUNR RNR LNR

Normális

nasalis

patencia

  N

Átlag

CI

SD

Max.

82

0.17

0.15-0.18

0.06

0.35

67

0.37

0.34-0.40

0.13

0.68

83

0.28

0.25-0.30

0.11

0.63

74

0.33

0.29-0.36

0.14

0.68

76

0.31

0.28-0.34

0.12

0.63

Pathologiás

NR

UNR>0.7

TNR>0.35

N

Átlag

CI

SD

Max

4

0.45

0.34-0.56

0.08

0.54

19

1.15

0.91-1.39

0.50

2.78

 3

0.86

0.73-0.98

0.05

0.89

12

1.00

0.79-1.20

0.32

1.63

10

1.25

0.82-1.68

0.60

2.78

A teljes

minta együtt

N

Átlag

CI

SD

Max

86

0.18

0.16-0.20

0.09

0.54

86

0.54

0.45-0.63

0.41

2.78

86

0.30

0.26-0.33

0.16

0.89

86

0.42

0.35-0.48

0.29

1.63

86

0.42

0.34-0.5

0.37

2.78
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3.4.1. A korreláció számítás eredményei

Szignifikáns Spearman rangkorrelációt mutattunk ki a nasalis patencia szubjektív

érzetét tükröző VAS értékek, és a postoperatív HUNR között 75 és 150 Pa

mintanyomáson egyaránt. Nem találtunk azonban szignifikáns korrelációt a VAS

pontszámok és a postoperatív NR többi formája között (RNR, LNR, TNR és LUNR). A

NBC nem mutatott szignifikáns korrelációt a postoperatív NR egyik kategóriájával sem

(13. Táblázat).

Kissé erősebb korrelációt detektáltunk a rhinoscopiás leletek (SC) és a VAS

pontszámok között (r=0.35), valamint a SC és NBC között (r=0.31). Nem tudtunk

azonban szignifikáns korrelációt igazolni a rhinoscopiás leletek és a postoperatív

rhinomanometriás adatok között.

13. Táblázat

Spearman rangkorrelációs eredmények

Korrelációs koefficiensek: „Matrix of two lists”

Significanciát vastag szedéssel jelöltük (p=0.05). Jelöléseket lásd a szövegben.

VAS NBC SC

VAS 1,000000 ------------ -0,350751

NBC ------------- 1,000000 0,310968

SC -0,350751 0,310968 1,000000

RNR 75 -0,185542 0,100553 0,076405

RNR 150 -0,209695 0,141062 0,080840

LNR 75 -0,176246 0,105001 -0,088011

LNR 150 -0,159581 0,097458 -0,110700

TNR 75 -0,146745 0,066829 -0,068304

TNR 150 -0,188962 0,111594 -0,072829

HUNR 75 -0,224880 0,164783 0,166358

HUNR 150 -0,241316 0,185386 0,149407

LUNR 75 -0,127619 0,036162 -0,177594

LUNR 150 -0,132867 0,043613 -0,189092
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4.4.2. Generalizált Lineáris Modell eredményei

 A Generalizált Lineáris Modell segítségével szignifikáns kapcsolatot találtunk a nasalis

obstructio szubjektív érzetét tükröző VAS pontszámok, a rhinoscopiával megállapított

SC, és a retronasalis váladék csorgás tünete, mint független változó és a postoperatív

rhinomanometriás adatok, mint függő változó között.

Ezzel szemben a szaglászavar, a tüsszögés és köhögés irrelevánsnak bizonyult, és

kiesett az elemzésből. Szignifikáns összefüggést találtunk a VAS és a NR valamennyi

változata (RNR, LNR, TNR, és LUNR) között, a HUNR kivételével.

A SC és a szűkebb orrüreg légellenállása (HUNR) közötti kapcsolat szignifikánsnak

bizonyult mind 75, mind 150 Pa mintanyomáson.

Ugyancsak szignifikáns kapcsolat volt felfedezhető a SC és a LUNR között, de csak

150 Pa mintanyomáson (p=0.014). Ezzel szemben nem tudtunk szignifikanciát feltárni a

SC és RNR, LNR, vagy TNR között.

A retronasalis váladékcsorgás szimptómája szignifikánsan összefüggött a LNR, TNR, és

LUNR-val, de csak bizonyos mintanyomáson (14. táblázat).
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14. Táblázat

Generalizált Lineáris Modell eredmények:

Az első és a második modell p- értékei. Az első modell predictorai: VAS, SC és

garatcsorgás, a második modell predictorai: NBC, SC és garatcsorgás.

RNR, LNR, TNR, HUNR és LUNR függő változókat 75 és 150 Pa mintanyomáson

analizáltuk Generalizált Linearis Model segítségével. Az első modellbe VAS, SC,

garatcsorgás, szaglászavar, tüsszögés és köhögést került be független változóknak.

Ezzel szemben a második modellben a VAS-t NBC-re cseréltük, míg az SC,

garatcsorgás, szaglászavar, tüsszögés és köhögést bennmaradt a modellben. Egy

úgynevezett “beckward removal model” eredményeit mutatja a táblázat. A szaglászavar,

a tüsszögés és a köhögés nem volt szignifikáns hatású, ezért az elemzés lépései során

kiesett a modellből. A szignifikanciát vastag szedéssel jelöltük.

Első modell Második modell

VAS SC csorgás NBC SC csorgás

P érték P érték

RNR  75 Pa -nál 0,015 0,348 0,071 0,283 0,109 0,177

RNR  150 Pa -nál 0,0003 0,419 0,1328 0,027 0,170 0,400

LNR  75 Pa -nál 0,0039 0,064 0,0189 0,360 0,137 0,158

LNR  150 Pa -nál 0,0010 0,232 0,0080 0,215 0,232 0,097

TNR  75 Pa -nál 0,0129 0,189 0,113 0,121 0,307 0,682

TNR  150 Pa -nál 0,0000 0,231 0,017 0,029 0,562 0,609

HUNR  75 Pa -nál 0,097 0,0046 0,138 0,346 0,0046 0,088

HUNR  150 Pa -nál 0,084 0,020 0,050 0,215 0,020 0,073

LUNR  75 Pa -nál 0,0181 0,503 0,250 0,253 0,114 0,823

LUNR  150 Pa -nál 0,0000 0,0143 0,0081 0,067 0,062 0,707



58

5. Megbeszélés

5.1. Az orrsövényporc biomechanikai tulajdonságai in vitro vizsgálatának

tapasztalatai

   1. A belső feszültségek egyensúlyának megváltoztatását célzó sebészi beavatkozásra

pozitívan reagáló porcok számának arányát (34%) gyakorlatilag megegyezőnek találtuk

a Murakami közleményében (42%) szereplő, és a saját cadaver vizsgálataink során

tapasztalt (30-40%) arányszámmal. Ez az arány lényegesen alacsonyabb, mint ami

elvárható lenne Fry és követőinek (14-18) lelkes közleményei alapján, de megegyezett a

módszer gyakorlati alkalmazása során sok orrsebész által szerzett tapasztalattal.

   2. Megállapítottuk, hogy az abrasio bevezetése nem növelte a vetemedés

hatékonyságát sem az elhajlás mértékét, sem pedig a pozitívan reagáló esetek számát

illetően. Vagyis a Gibson-Davis principium (12) modelljéből kiolvasható feltételezés

nem igazolódott. Hipotézisünket tehát, hogy az abrasio hatékonysága felülmúlja a

scarificatio hatékonyságát, elvethetjük.

   3. Azon ismert tényeken túlmenően, hogy a görbülés mértéke, a makroszkópos

paramétereket illetően, függ a porc vastagságától és merevségétől (vastagabb és

merevebb porc erőteljesebben vetemedik), megállapítottuk, hogy a jellemző viselkedés

elmaradása, szövettani szinten, a porc sejtszámának mérsékelt, víztartalmának pedig

jelentősebb csökkenésével látszik összefüggésben lenni. Irodalmi adatok alapján

feltételezhető (26), hogy a porc turgoráért felelős szulfatált glycosaminoglikan kellő

mennyiségű megkötött víz jelenlétében tudja teljesíteni a feladatát. Ehhez megfelelő

ozmotikus aktivitás szükséges, amely intenzív sejtműködéshez kötött. Így a

sejtműködés csökkenése az ozmotikus kapacitás hanyatlásához, víztartalom

csökkenéséhez, végül a „swelling pressure” elégtelenségéhez vezet. Lehet, hogy a

jelenség, a hidratáltsági állapoton kívül, a septumporc esetében is részben életkorfüggő.
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   4. Az abrasio teoretikus előnye a striping-gel szemben, hogy védett az irdalt felszín

hegkontraktúrája által okozott késői visszagörbülés, recidív deviatio ellen, mivel a

„fogak között” nem tud kialakulni hegszövet (55). Továbbá védett az egyenetlen

mélységű incisiókból származó azon következménytől, hogy a maximálisan elérhető

distorsio nem jön létre. Az optimálisnál mélyebb, vagy sekélyebb incisio ugyanis

egyaránt ezt eredményezi (26). A 2. és 3. csoportban a nasalis patencia javulásában elért

kimagasló, hosszú követési idejű eredmények a fenti hipotézist igazolják.

5.2. A kontrollált distorsio háromlépcsős módszerének kifejlesztése, és

alkalmazásával műtéti sorozatok végzése

    Az 1999-re kiforrott műtéti technika 20 év orrsebészeti gyakorlatának eredménye.

Ezen időszakban szembesültem az eredményes orrsövényplasztika sarkalatos

igénypontjaival, amelyek az egy ülésben végzett orrkorrekció esetében különösen nagy

súlyt kaptak: 

1. Az orrsövény egészének kiegyenesítése, beleértve a cartilago quadrangularis

széli részeit, a caudalis és a dorsalis élét is.

2. A cartilago quadrangularis porcállományának megőrzése, a septumperforatio,

és a secunder atrophiás rhinitis elkerülése érdekében.

3. A cartilago quadrangularis mechanikai erejének megőrzése, vagy esetenként

fokozása, a supportiv funkció megtartása érdekében.

4. A két pontos rögzítés alapelvének fontossága a jó és tartós eredmények

elérése, a recidív ferdülés elkerülése érdekében

A vonatkozó szakirodalom megismerése, és adatainak elemzése után, a rendelkezésre

álló műtéti lépések alkalmazásával nyert tapasztalataim alapján alakítottam ki saját,

lépcsőzetes módszeremet.

Az építőkocka elv szerint egymásra következő lépések majdnem mindegyike ismert

eljárás a szakirodalomban, tehát nem új felfedezés. Mégis, ezen lépések általam
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alkalmazott kombinációja, a hozzá tartozó elvi, logikai megfontolásokkal együtt, olyan

új algoritmust eredményezett, amely megfelelő megoldást jelent a fenti 4 igénypont

együttes kielégítésére.

5.3.  A nasalis áteresztőképesség (patencia) javításában a fenti műtéttel elért

objektív eredmények kiértékelése retrospektív kontrollált klinikai tanulmány

formájában

Az orr átjárhatóságának műtét okozta javulását a postoperatív nasalis resistenciának a

praeoperatívval való összehasonlítása mutatja meg.  Ezért a nasalis resistentia postop-

praeop különbsége (∆NR) a műtét hatásosságának legfontosabb jellemzője. Műtéti

sorozatunkban mindhárom vizsgált respons változó (∆RNR, ∆LNR, és ∆TNR)

szignifikáns mértékben függött a műtéti típustól, valamint a turbinoplastica, illetve a

dorsalis reductio végzésétől.

A NR legnagyobb csökkenését a 3. csoportban tapasztaltuk, de a 2. csoport is

felülmúlta, az 1. pedig „megközelítette” a kontroll csoport (D műtét = 4 csoport)

eredményét (ld. 9.-10. táblázat). Az abrasio tehát önmagában is, csontsínezéssel

kombinálva pedig különösen alkalmas a fokozott nasalis rezistencia csökkentésére.

Turbinoplastica végzése ugyancsak jelentősen hozzájárul a nasalis obstructio

eliminálásához.

   Az orrsövény-ferdüléses betegek jelentős számában a vetemedés ereje önmagában

nem elegendő a ferde septum kiegyenesítéséhez (19). Ezért szükséges a distorsio

kontrollálása sínező csontlemez alkalmazásával. A gyengén egyenesedő porc könnyen

terelhető a kívánt helyes irányba, és ráadásul a támasztó ereje is fokozódik az

intraseptális csontsínezés technikája által.



61

15. Ábra: Postop LUNR diagramm

A tágabb orrfél postoperatív nasalis légáramlási ellenállásának (postop LUNR)

„box and whiskers” diagrammjai műtéti típusok szerint csoportosítva: median

(vastag vonal), alsó és felső quartilis, non-outlier minimum és maximum, az átlagot

arab szám reprezentálja a „box” mellett. Vertikális tengely: NR [P/cm3/sec],

horizontális tengely: csoportok1-4. (= műtéti típus A-D).
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16. Ábra: Postop HUNR diagramm

A szűkebb orrfél postoperatív nasalis légáramlási ellenállásának (postop HUNR)

„box and whiskers” diagrammjai műtéti típusok szerint csoportosítva: median

(vastag vonal), alsó és felső quartilis, non-outlier minimum és maximum, az átlagot

arab szám reprezentálja a „box” mellett. Vertikális tengely: NR [P/cm3/sec],

horizontális tengely: csoportok1-4. (= műtéti típus A-D).
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17. Ábra: Postop TNR diagramm

A két orrüreg együttes postoperatív nasalis légáramlási ellenállásának

(postop TNR) „box and whiskers” diagrammjai műtéti típusok szerint

csoportosítva: median (vastag vonal), alsó és felső quartilis, non-outlier minimum

és maximum, az átlagot arab szám reprezentálja a „box” mellett. Vertikális

tengely: NR [P/cm3/sec], horizontális tengely: csoportok1-4. (= műtéti típus A-D).

   Áttekintve a postop LUNR és HUNR „box and whiskers” diagrammjait műtéti

típusok szerint csoportosítva (15. és 16. ábra), az 1. és 4. csoportban átlagos

körülményeket láthatunk. A 2. csoportban azonban a LUNR értékei alacsonyabbak, a
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HUNR értékei pedig magasabbak, valamint az alsó és felső quartilis által felölelt

területe szélesebb, mint más csoportokban, ami jelzi a puszta abrasio hatásának

bizonytalanságát. Ezzel szemben a 3. csoportban ezek az értékek lényegesen

kiegyensúlyozottabbak és kompaktabbak, jelezvén, hogy a csontsínezés alkalmazása

fokozza a kimenetel megbízhatóságát. Az intraseptalis csontsínezés tehát alkalmas a

vetemedés kontrollálására.

   A csont graft, az abrasióval létrehozott mélyedésbe való beilleszkedése folytán, kevés

helyet foglal el az orrüregben. Ez hozzájárul ahhoz a körülményhez, hogy a vékony

csontlemez térfogata által okozott obstructiv mellékhatása indifferens és alárendelt

a fő hatásának, hogy eliminálja az obstructiót. Valóban a postoperatív TNR nem

magasabb, mint más csoportokban (17. ábra).

   Módszerünk megfelel a kétpontos rögzítés elvének (55). A megfelelő módon

kialakított csontvájat a középsíkban tartja a septumporcot és megakadályozza annak

hátrafelé való rotációját, vagy félrecsúszását és lesüllyedését a crista maxillaris mellé,

vagyis megbízható, dorsoventralis irányban kiterjesztett fixációs pontként működik,

amely a palatinális porcél elfordulását is gátolja. A másik, természetes rögzítő pont a

”keystone area”, amelynek környékén a folytonosságot mindig megőrizzük.

   A porckímélő módszer lehetővé teszi a porcos septum csaknem teljes megkímélését,

amely a perichondrium lebeny sértetlen megőrzésén kívül a másik legfontosabb feltétele

a kései septumperforatio és a secunder atrophiás rhinitis elkerülésének. A támasztó erő

megőrzése és javítása folytán véd a dorsális nyeregképződés és a columella retractio

ellen, ahogy annak fontosságát hangsúlyozta Boccieri (56). Valóban, dorsális

nyeregképződés, vagy columella retractio nem fordult elő a kontrollált vetemedés

sorozatunkban, a kontroll csoportban viszont kialakult egy enyhe postoperatív

nyeregorr, ahogy némelyik septoplasticai műtéti típus után előfordul néha, mint

esztétikai következmény (57).
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    Eredményeink megfelelnek annak az ismert ténynek, hogy a dorsalis reductio

csökkenti a légző intranasalis teret, és megzavarhatja a

„nasal valve area” működését (58).

   Munkánk megmutatta, hogy a kontrollált vetemedés, mint az orrsövényplasztika

komplex módszere, az orr átjárhatóságának javításában és a támasztó functiójának

megőrzésében, vagy fokozásában egyaránt felülmúlja a mozaik technikát.

   Másrészről a porcabrasiós orrsövényplasztika, intraseptalis csontsínezéssel

kombinálva, szignifikáns módon redukálta az orrlégzési gátlás és alvászavar formájában

jelentkező szubjektív panaszokat. Dorsalis reductio pedig szignifikáns javulást

eredményezett betegek hangulatában.

   Az eredményeket két eljárás, a porcabrasio és az intraseptális csontsínezés

kombinációjával értük el, amelyek hatása szinergisztikusan összeadódott.

5.4. Az orr átjárhatóságának szubjektív és objektív megítélése között fennálló

kapcsolat vizsgálata

A 12. táblázat megmutatja, hogy a pathologiásan emelkedett TNR és LUNR esetek

többé-kevésbé átfedik egymást. Ez a tendencia összhangban van a paradox nasalis

obstructio jelenségével, amely megállapítja, hogy a TNR legfontosabb meghatározó

tényezője a tágabb orrfél légellenállása, Arbour és Kern (59) állítása szerint.

A nasalis obstructiós panaszoktól szenvedő betegek száma azonban jelentősen

különbözik a fenti paraméterekhez tartozó betegszámtól, helyette inkább a

pathologiásan emelkedett HUNR esetszámával találkozik. Perzisztáló nasalis obstructio

szubjektív érzete 14 esetben állt fenn, míg pathologiásan emelkedett HUNR-t 19

esetben regisztráltunk.

    Tanulmányunk tisztán feltárja, hogy a pathologiásan emelkedett HUNR értékek és a

nasalis obstructio tünetei szignifikánsan korrelálnak. Ennek magyarázata az lehet, hogy
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a szűkebb orrfél jelentős obstructiója még akkor is tüneteket eredményez, ha a tágabb

orrfél megfelelő átjárhatósága következtében esetleg nincs jelentős TNR emelkedés

(n=10/19). Ilyenkor az egyedül funkcionáló orrüreg nem képes megfelelően ellátni a

levegő párásításának, előmelegítésének, és szűrésének feladatát (60). A fentiek miatt a

nasalis obstructiós panaszok értékelésében legértékesebb rhinomanometriás

paraméternek a kórosan emelkedett HUNR bizonyult, amely a többinél érzékenyebb

és megbízhatóbb jel.

Másrészről, a pathologiásan emelkedett HUNR csoport (n=19) 5 betegének

panaszmentességét magyarázza, hogy a HUNR enyhe emelkedését kompenzálta az

alacsony LUNR, következésképen a normál tartományba eső TNR.

   A Generalizált Lineáris Modell szignifikáns kapcsolatot mutatott ki a VAS

pontszámok és a rhinomanometriás leletek széles köre között. Ez a korreláció azonban,

az elért szignifikancia szint ellenére, eléggé gyenge orrsövényműtéten átesett betegeknél

(27, 30, 61).

Noha ezek a betegek a műtétjük előtt megtapasztalták a nasalis obstructio érzetét, a

TNR érték 82 beteg esetében (95.3%) a normális tartományba esett vizsgálatunk

időpontjában. Jól ismert tény, hogy obstructio hiányában, az orr átjárhatóságának

szubjektív becslése gyakran irreális.

Ez a véletlenszerű kapcsolat azzal magyarázható, hogy a nasalis obstructio érzete

valószínűleg számos különböző nasalis szenzáció keveréke, és a beteg által adott válasz

a beteg pszichológiai körülményei és más feltételezett elvárásai, rejtett szándékai által

meghatározott.

   Mindazonáltal a VAS bizonyult a szubjektív becslés leginkább használható

eszközének, mivel ez eredményezte a legnagyobb számú szignifikáns kapcsolatot,

jelezvén, hogy más módszereknél érzékenyebb.
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   Másrészről, előző tanulmányok (30, 31, 34) feltárták, hogy az orr elzáródásának

szubjektív érzete és a nasalis obstructio objektív mértéke között fennálló kapcsolat

erősebb az egyes orrjáratokra külön-külön, mint ha a két orrüreget együtt vesszük

figyelembe. Jelen tanulmányban a betegek a NR szubjektív becslésénél a két

orrüregüket együtt vették figyelembe, mivel a nasalis obstructio általános panasza

érdekelt bennünket. Ez hozzájárulhatott a korrelációs coeficiensek alacsony értékéhez,

még a szignifikáns esetekben is.

   Natio et al. (61) cikkéhez hasonlóan, vizsgálataink során közeli kapcsolatot észleltünk

a rhinoscopiás és a rhinomanometriás adatok között. Elsősorban a szűkebb orrüreg

légellenállása (HUNR) mutatott párhuzamosságot az orrsövényferdülés mértékével,

lévén ez az oldal, ahol a deviatio nyilvánvaló keresztmetszet csökkenést okoz (62, 63).

Utóbbi esetben szignifikáns kapcsolatot találtunk 75 és 150 Pa nyomáson egyaránt. A

tágabb orrüreg (LUNR) esetében viszont gyengébb kapcsolatot észleltünk, az

eredmények eléggé diverzek, a TNR pedig megjósolhatatlan volt.

    Az objektív NR olyan multifaktoriális paraméter, amelyet az intranasalis anatómiai

status határoz meg, beleértve a nasalis skeletont, a nyálkahártya bélést, az orrkagylókat

és a sinusokat, és amely a vegetatív idegrendszer (64), továbbá különböző physiologiai

és pathologiai faktor befolyása alatt áll. Ezek legtöbbje jól meghatározható

rhinoscopiával, az együttes hatásuk pedig rhinomanometriával mérhető.

   Az a szignifikáns korreláció, amelyet az orr átjárhatóságának szubjektív érzete (VAS

és NBC) és a rhinoscopiás leletek (SC) között találtunk, felülmúlta a többit. Ennek

magyarázata az lehet, hogy a tapasztalt szakorvos rhinoscopia során az orrjáratok

aktuális keresztmetszetén túlmenően, más paramétereket is figyelembe vesz (túltengő

orrkagyló, az orrüreg alkati mérete, kapacitása, a nyálkahártya bélés minősége),

amelyek dinamikusan befolyásolhatják a fiziológiás nasalis ciklust.

Az SC és a VAS között fennálló kimagaslóan szignifikáns korreláció, valamint az SC és

HUNR között fennálló szignifikáns összefüggés hangsúlyozza a rhinoscopia jól ismert

diagnosztikus értékét, használhatóságát és prioritását.

Végül meg kell jegyeznünk, hogy bár az orrsövényplasztikán átesett betegek
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csoportjának kiválasztása e tanulmány céljára, bizonyos mértékű hibát, un. “selection

bias” eredményezhetett, mégis azt gondoljuk, hogy a levont következtetéseink az egész

populációra érvényesek.

6. Következtetések

6.1. In vitro porckísérlet következtetései

A cadaver septumporcon végzett vizsgálatokból megállapítottuk, hogy a septumporc

incisiója, vagy abrasiója az esetek 60-70 százalékában nem okoz markáns

alakváltozást. Ezért sem a Fry – féle „striping”, sem pedig a porcabrasio önállóan nem

alkalmas arra, hogy a septum korrekció alapműtétjeként alkalmazzuk (19).

A porclemez concav felszínén végzett kb. 1/4 - 1/3 mélységű abrasio a többszörös

részvastagságú porcincisióval azonos mértékű vetemedést eredményez.

 A distorsio mértéke különböző lehet, de az adott porc sajátosságaira jellemző, nem

függ attól, hogy abrasio, vagy scarificatio történt. Vagyis az abrazio és incisio rövid

távú effektivitása megegyezik.  Hosszútávon viszont késői recidív deviatiót okozhat a

részvastagságú porcincisiók során keletkező fogak között kialakuló hegcontractura (55).

Mivel abrasio esetén fogak nem keletkeznek, legfeljebb csak jóval kisebb hatású felszíni

hegesedés tud kialakulni. Az abrasio tehát relatíve védett a kései recidív

orsövényfedüléssel szemben, emiatt elméletileg hosszútávon hatásosabb az

incisionál.
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 6.2. A műtéti tapasztalatokból levont következtetések

A fenti eljárás alkalmazásával végzett nagyszámú orrsövényműtét során tapasztaltuk,

hogy a septumporc concav felszínén végzett önálló abrasio eredményeként csak kb. a

betegek 30 százalékánál ment végbe megfelelő kiegyenesedés.

A fennmaradó 70 % esetében viszont az abrasio intraseptális csontsínezéssel való

kombinálása biztossá és tartóssá teszi a vetemedés kimenetelét, stabilan egyenes

orrsövényt eredményez, hatásosan kontrollálja a distorsiót.

Az eljárás megőrzi, illetve fokozza a porc támasztó erejét. Képes az orr porcos

részének valódi augmentációjára, különösen traumás lelapultság után, a normális

projekció helyreállítására.

6.3.  A műtét eredményeinek kiértékeléséből levont következtetések

Septumplasztikai felfogásunk alapelve az intranasalis technika, a porckímélő eljárás, és

a porcos septum tartó erejének megőrzése vagy megerősítése. A kontrollált vetemedés

módszere kielégíti a fenti követelményeket, ezért figyelembe vehető elülső

orrsövényműtétek alternatív technikájaként, különösen functionális septorhinoplastica

részeként, súlyosan deviáló orr esetében. Alkalmazása lehetővé teszi a septumplastica és

rhinoplastica szimultán végrehajtását, mivel a septalis támasztóerő megőrzése által

elkerülhető az orr vázának összeomlása és az orrhát besüppedése.

6.4.  Az orr átjárhatóságának szubjektív érzete és objektív mértéke

összehasonlításából levont következtetések

A rhinoscopia és a rhinomanometria, amelynek adatai szignifikánsan korrelálnak az orr

elzáródásának szubjektív érzetével és más orrpanasszal, alkalmasnak bizonyult a

strukturális pathologia által okozott a nasalis obstructio objektív megállapítására;

továbbá a nasalis légáramlás mennyiségének, és domináló lokalizációjának

meghatározására.
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Műtéti indikatio felállításának a rhinoscopián, vagy nasalis endoscopián kell

alapulnia, amelyet jól támogat a szűkebb orrfél pathologiásan emelkedett

légellenállása (HUNR), mivel ez a legérzékenyebb objektív paraméter, amely

megbízhatóan jelzi az orr kóros állapotát.

Koronális síkú arckoponya CT az intranasalis anatómia elemzésének értékes

diagnosztikus eszköze, amely lehetővé teszi az obstuctio pontos helyének és okának

megállapítását.

Következésképpen, a fenti modalitások kombinálása hasznos lehet a légúti jelenségek

tanulmányozásában, a betegek panaszainak megértésében, és korrekt műtéti indikáció

felállításában. Másrészt a HUNR kórosan emelkedett értéke biztos támpontot jelent,

egyébkén bizonytalan körülmények esetén is, a műtéti indikáció felállításában.

   A betegek panaszait soha nem szabad figyelmen kívül hagyni, és a septum deviatión

kívül minden más potenciális nasalis pathologiai factort fel kell tárni, különösen, ha a

NR mindkét oldalon a normális tartományba esik. Még ilyen esetben is törekedni kell a

két orrüreg normális keresztmetszeti arányának helyreállítására, amennyiben jelentős

aszimmetria állna fenn.

Féloldali szűkület, vagy körülírt elzáródás okozta kórosan fokozott turbulencia

elhárítása, illetve a túlságosan tág orrfélben a hiányzó turbulencia helyreállítása, vagyis

az áramlás turbulens-lamináris arányának helyes beállítása ugyanis számottevően

hozzájárulhat a beteg panaszmentessé válásához.
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7.  Összefoglalás

Szerző cadaver porcon végzett in vitro kísérletben megvizsgálta az orrsövényporcban

lévő belső feszültségek egyensúlyának megbontásán alapuló részvastagságú porcincisio,

illetve porcabrasio hatásosságát – utóbbit, human septumporc esetében, elsőként. Az

irodalmi adatokkal megegyezően, incisio alkalmazásánál, csak az esetek 30

százalékában tapasztalt vetemedést. A porc felszíni rétegének abrasiójakor, az incisióval

megegyező mértékű és gyakoriságú distorsiót tapasztalt, amely a teljes vastagság

felszíni 1/4 -1/3 részének elkoptatása esetén érte el maximumát. A porc vetemedésre

való képessége sejttartalmával mutatott párhuzamot.

A belső feszültségek egyensúlyának megbontásán alapuló, Fry nevéhez kötött,

septoplasticai műtét kimenetele, az estek kétharmadának elégtelen vetemedése miatt,

napjainkig bizonytalan maradt, ezért nem vált elterjedté. Szerző, a fenti hiányosság

kiküszöbölésére, kidolgozta egymásra épülő lépésekből álló progresszív műtéti

rendszerét, amelyben a septumporc palatinális élének rögzítésére elsőként alkalmazott a

crista praemaxillarison kialakított csontvájatot. A bizonytalan distorsio kontrollálására

intraseptális csontsínezést, a késői recidív deviatio csökkentésére pedig porcabrasiót

használt, utóbbit orrsövényműtét estében szintén elsők között. A leközölt háromlépcsős

műtéti rendszer egyedülálló, hasonló célú közleményeket csak ritkán találunk a

nemzetközi szakirodalomban. Módszerével végzett nagyszámú műtét során szerzett

pozitív technikai tapasztalatot követően, retrospektív kontrollált klinikai tanulmányban

megvizsgálta az eljárás eredményességét. Az alkalmazott végpontok a nasalis

légáramlási ellenállásnak, és egy 22 panaszt feldolgozó orrspecifikus kérdőív

pontszámainak műtét okozta csökkenései voltak, amelyek statisztikai elemzésre

ANOVA-t használt. Az eredmények megmutatták, hogy a kontrollált vetemedés

összetett módszere egészében is jó eredményeket ér el, különösen pedig a

csontsínezéssel kombinált porcabrasiós műtét nasalis resistencia csökkenésének

eredményei szárnyalták túl a kontroll csoportét. Az eljárás további előnye, hogy

kiemelkedően teljesít a septum supportiv functiójának megőrzésében, sőt

megerősítésében, így septorhinoplastica ideális műtétje lehet.

Másrészt az elsődleges végpont alkalmassága is tisztázásra szorult. A szakirodalomban

a mai napig vitatott a rhinomanometria haszna az orrbetegségek diagnosztikájában.
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Ezért szerző megvizsgálta a rhinomanometriás adatok, a rhinoscopiás leletek, és a beteg

szubjektív panaszai között fennálló korrelációt orrsövényplasztikán átesett betegeknél.

Megállapította, hogy a szűkebb orrfél kórosan emelkedett légáramlási ellenállása

megbízható, objektív paraméter az orrsövényferdülés műtéti indikációjának

felállításában.
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