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1. Bevezetés

Az orrsövényferdülés összetett klinikai szindróma, amelyben az
orrsövény, és sok esetben az egész orrüreg, strukturális
rendellenességének elsődleges következményeként kialakuló nasalis
obstruction kívül, különféle járulékos panaszokkal járó másodlagos
funkciózavarok, pathologiás állapotok (a nasalis ciklus
megváltozása, vasomotoros rhinitis kialakulása, ellenoldali orrkagyló
hypertrophia, melléküreg ventillációs zavarok) is fontos részt
képviselnek, és amelyek további pathologiás történések elindítói
lehetnek. A betegség megoldása az orrsövény és az orrüreg egésze
anatómiai elváltozásainak egy ülésben végezett műtéti korrekciója.
Az orrsövény és a külső orr rendellenességeinek szimultán műtétje, a
septorhinoplastica, új követelményeket támasztott az
orrsövényműtéttel szemben. A porcos septum egészének
kiegyenesítése, vagyis a széli részeket is tartalmazó korrekciója,
ellentmond a támasztó functio megőrzése igényének, amelynek
fontossága a sátorrúd elvből következik. A fenti, ellentmondásos
követelmények kielégítésére csak kevés műtét képes. A támasztó erő
megőrzését legjobban szolgáló eljárás, a bezárt feszültségek
rendszerén alapuló Fry műtét (1966) volt, amely azonban az
egyenesedés bizonytalan kimenetele miatt nem tudott elterjedni.
Munkánk célja a Fry műtét sikertelensége okainak felderítése az
orrsövényporc biomechanikai sajátosságainak vizsgálatával, és a
hibák kiküszöbölését szolgáló műtéti eljárás kifejlesztése volt.
Másrészt a szakirodalomban a mai napig vitatott a rhinomanometria
haszna az orrbetegségek diagnosztikájában. Ezért, a panaszokkal
párhuzamosan alakuló, a nasalis obstructio kimutatására alkalmas,
objektív indikátor keresése céljából, megvizsgáltuk a
rhinomanometriás adatok, a rhinoscopiás leletek, és a beteg
szubjektív panaszai között fennálló korrelációt orrsövény plasztikán
átesett betegeknél.
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2. Célkitűzések

2.1. Az orrsövényporc többszörös részvastagságú incisója
effektivitásának ellenőrzése és összehasonlítása porcabrasióval

2.1.1. Fry és Murakami kísérletének utánvizsgálata,
Murakami megdöbbentő eredményeinek ellenőrzése. Igaz-e,
hogy a vizsgált eseteknek csak egy kis hányadában válaszol a
septumporc hatásos vetemedéssel a részvastagságú incisióra,
vagy abrasióra.

2.1.2. Részvastagságú porcincisio és a porcabrasio
hatékonyságának, a következményes distorsio mértékének, és
megjelenési gyakoriságának összehasonlítása cadaver
septumporcon

2.1.3. A septumporc hystologiai vizsgálata. Az
orrsövényporcba bezárt feszültség rendszere Fry és Free által
leírt hystologiai szubsztrátumának utánvizsgálata, és
összehasonlítása a fenti kísérletben, jól görbülő, illetve nem
görbülő porc esetében.

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

2.3. Az új műtéti megoldás hatásosságának ellenőrzése klinikai
kísérletben.

2.4. Az elért eredmény mérésére, a nasalis patencia detektálására
alkalmas, objektív és szubjektív módszerek vizsgálata,
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összehasonlítása, és a nasalis obstructio jelzésére, műtéti
indikáció felállítására alkalmas paraméter keresése.

3. Módszerek

3.1. A septumporc biomechanikai tulajdonságainak vizsgálata
In vitro vizsgálatokra 10 cadaverből származó cartilago
quadrangularist használtunk, amelyet submucosus septumresectio
módszerével távolítottunk el. Minden egyes porclemezt három
darabra osztottunk, így három porccsíkot nyertünk. Az egyik
felszínén négyszeres részvastagságú paralel incisiót végeztünk a
hossztengelyre merőleges irányban, a másik felszínén porcabrasiót
hajtottunk végre, azaz a porc felszíni rétegét lekapartuk, a harmadikat
kontrollként érintetlenül hagytuk. Utóbbit végül hystologiai vizsgálat
céljára használtuk.
Az egyes porccsíkok vetemedését a sík asztallaptól való
elemelkedéssel mértünk, és az elemelkedés / hosszméret
hányadosával [m/l] jellemeztünk.
A szövettani vizsgálatokat konvencionális módon, formalinos
fixálás, paraffinos beágyazás, haematoxylin-eosin festés után,
fénymikroszkóp kis és közepes nagyítása mellett végeztük.

3.2.  Új műtéti eljárás kidolgozása és alkalmazása.

Módszerünket 20 éves műtéti gyakorlat során, annak
tapasztalatait felhasználva, a jelentkező intraoperatív
követelmények és a világirodalomban ismert eljárások
integrálásával alakítottuk ki. Felhasználtuk [1] a Metzenbaum-
féle lengőajtó technikát (angolszász nyelvterületen Steffensen és
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Becker-nek tulajdonítják, Metzenbaum azonban korábban
publikálta) melyet egyúttal továbbfejlesztettünk [2] a „tongue in

groove” módszer integrálásával. Az eljárás, lényegét tekintve,
[3] a Fry-féle bezárt feszültségek rendszerén alapul, amelyet
módosítottunk [4] Davis J. porcabrasio technikájával, és
továbbfejlesztettünk, azaz a kiegyenesedés konzekvens
biztosítására [5] intraseptális csontsínezést alkalmaztunk
(Huizing, Rettinger).

    Az általunk bevezetett, és kontrolált vetemedés módszerének
nevezett, egymásra épülő lépésekből álló összetett műtéti rendszer a
fenti technikákat involválja, és tovább fejleszti. Valamennyi eljárás
az orrsebészetben széles körben alkalmazott, a világirodalomban
elfogadott technika. Hasonló, a fenti lépéseket integráló, progresszív
műtéti rendszer leírásával, illetve gyakorlati terápiás értékét elemző
közleménnyel még nem találkoztunk sem a hazai, sem a nemzetközi
irodalomban.

3.3.  A műtét hatásosságának ellenőrzésére és a nasalis patencia
szubjektív és objektív becslésének vizsgálatára alkalmazott
klinikai kísérletben használt módszerek

Műtéti eljárásunk értékének felbecsülése [1] a nasalis légáramlási
resistancia műtét által eredményezett csökkenésének (∆NR), [2]
orrspecifikus életminőség-kérdőív pontszámok javulásának
(∆SNOT-22) a meghatározása, és kontrol csoporttal való
összehasonlítása által, retrospectív klinikai kísérletben történt.
   Másrészt a nasalis patencia rhinomanometriával nyert objektív,
vizuális analóg skálával (VAS) meghatározott szubjektív adatainak,
valamint a structurális pathologia elülső orrtükrözéssel megállapított
rendellenességeinek korrelációját elemeztük.
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3.3.1. Résztvevők
86 orrsövényplasztikán átesett beteget vizsgáltunk: 36 férfi és 50 nő
(életkoruk 17-61 évig terjedt; átlag életkor 28.5 év volt; SD 10.64; CI
26.26-30.85). Többszörös törés okozta súlyos orrsövény
megvastagodás, posttraumás szöglettörés, ajakhasadékos
orrdeformitás, manifest orrpolyposis és septum perforatio kizárási
kritérium volt.

3.3.2. Az alkalmazott vizsgáló módszerek

A műtét részleteire vonatkozó, és a praeoperatív rhinomanometriás
adatokat, valamint a praeoperatív életminőség-kérdőív pontszámait a
kórlapból nyertük.
Az utánvizsgálat során, harminc perc adaptációs idő letöltése után, a
szubjektív tünetek értékelését végeztük SNOT-22 validált rhinológiai
kérdőív alkalmazásával. A betegek 0-tól 5-ig terjedő skálán
pontoztak 22 különböző tünetet, amelyek egyrészt szorosan véve az
orrhoz, másrészt az általános állapothoz kapcsolódtak.
   Ezt követően a betegek elvégezték nasalis légáramlásuk szubjektív
mérését vizuális analóg skála (VAS) és az orrlégzés jóságának
négyfokozatú becslését tartalmazó második kérdőív (NBC)
használtával.

  A következő lépésben került sor az orrüreg légáramlási
ellenállásának (NR) mérésére, amelyet active anterior
rhinomanometria (AAR) módszerével végeztük Piston
rhinomanométert alkalmazva, (Pistone Ltd. Budapest, Hungary). A
mintanyomás egyoldali mérésnél 75 és 150 Pa volt. Az orr
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légáramlási ellenállást (NR) Pa/cm3/s egységben mértük,
decongestiot nem alkalmaztunk.

    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 dorsális nyeregképződés, és a columella retractio meghatározására
fotódokumentálás történt.

4. Eredmények

4.1. Human septumporc in vitro vizsgálatának eredményei

Paralel négyszeres részvastagságú porcincisio alkalmazásakor 10
porc közül háromnál, a porc felszínének abráziója után pedig négy
porc esetében találtunk határozott (m/l >0,05 arányú) mértékű
görbülést. Hatásos vetemedés tehát 3/10 illetve 4/10 arányban fordult
elő. A többi esetben gyakorlatilag nem követte vetemedés az incisiós
illetve abráziós beavatkozást. A reagáló, illetve nem reagáló porcok
eredete a két csoportban nagyrészt egybeesett. Megjegyzendő, hogy
az incisiós és abraziós módszer hatékonysága a vetemedés mértékét
és gyakoriságát tekintve nem különbözött.
A vetemedést nem mutató porcok szövettani szerkezete abban tért el
a septumporc szokásos réteges felépítésétől, és ez jellemzőnek
mutatkozott, hogy kifejezetten sejtszegénnyé vált. Különösen a
felszín alatti fészkek sejtjei tűntek el, mintegy felszívódva üres
fészkek maradtak vissza. A középső réteg sejtszáma is csökkent, a
maradék sejtek pedig megkisebbedtek.
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4.2. Az orr átjárhatóságának javításában (∆NR ) a fenti műtéttel
elért eredmények

ANOVA eredmények szignifikáns hatást mutattak ∆NR-en a műtéti
típus (A–D), turbinoplastica, és dorsalis reductio esetében. A műtéti
típus és a dorsális 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 kontrol
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 resistencia csökkenést eredményezett a
kontrol csoporthoz viszonyítva. Turbinoplastica ugyancsak fokozta a
nasalis resistentia csökkenését, vagyis tovább javította az orr
átjárhatóságát, míg a dorsalis reductio ezzel ellentétes hatású volt.

4.3. Javulás az orrspecifikus életminőség-kérdőív tüneti
pontszámaiban (∆SNOT-22)

Az átlagos total SNOT-22 pontszám a műtét következtében 23.6
pontos redukciót mutatott. A tünetek külön-külön elemzése során
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
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(P=0.006), jó éjszakai alvás hiánya (P=0.034), és fáradtan ébredés
(P=0.005).
Jelentős javulás mutatkozott a nasalis obstructioban, 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).

4.4. Az orr átjárhatóságának szubjektív és objektív megítélése
között fennálló kapcsolat vizsgálatának eredményei

Szignifikáns Spearman rangkorrelációt mutattunk ki a nasalis
patencia szubjektív érzetét tükröző VAS értékek, és a postoperatív
HUNR között 75 Pa (r=0,22) és 150 Pa (r=0,24) 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.  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.

5. Következtetések

5.1. Az orrsövényporc in vitro vizsgálatának tapasztalatai
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   1. A bezárt feszültségek egyensúlyának megváltoztatását célzó
sebészi beavatkozásra pozitívan reagáló porcok számának arányát
(34%) megegyezőnek találtuk Murakami közleményében (42%)
szereplő, és a saját cadaver vizsgálataink során tapasztalt (30-40%)
arányszámmal. Ez az arány lényegesen alacsonyabb, mint elvárható
lenne Fry és követőinek lelkes közleményei alapján, de megegyezik
a módszer gyakorlati alkalmazása során sok orrsebész által szerzett
tapasztalattal.

   2. Megállapítottuk, hogy az abrázió bevezetése nem növelte a
vetemedés hatékonyságát sem az elhajlás mértékét, sem pedig a
pozitívan reagáló esetek számát illetően.

   3. Azon ismert tényen túlmenően, hogy a görbülés mértéke, a
makroszkópos paramétereket illetően, függ a porc vastagságától és
merevségétől (vastagabb és merevebb porc jobban vetemedik),
megállapítottuk, hogy a jellemző viselkedés elmaradása, szövettani
szinten, a porc sejtszámának elszegényedésével látszik
összefüggésben lenni. Irodalmi adatok alapján feltételezhető, hogy a
porc turgoráért felelős szulfatált glycosamino glikán jelenléte aktív
sejtműködéshez kötött. Így a sejtfunctio csökkenése a „swelling
pressure” elégtelenségéhez vezet.

5.2.   A kontrolált vetemedés háromlépcsős módszere

    Az eredményes orrsövényműtét sarkalatos igénypontjai, amelyek
az egy ülésben végzett orrkorrekció esetében különösen nagy súlyt
kapnak: 

1. Az orrsövény egészének kiegyenesítése, beleértve a
cartilago quadrangularis széli részeit, a caudalis és a dorsalis élét is.
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2. A cartilago quadrangularis porcállományának megőrzése, a
septum perforatio, és a secunder atrophiás rhinitis elkerülése
érdekében.

3. A cartilago quadrangularis mechanikai erejének
megőrzése, vagy esetenként fokozása, a supportiv functio megtartása
érdekében.

4. A két pontos rögzítés alapelvének fontossága jó és tartós
eredmények elérése, a recidív ferdülés elkerülése érdekében

     Saját orrsövény plasztikai módszerem, a kontrolált vetemedés,
építőkocka elv szerint egymásra következő lépéseinek mindegyike
ismert eljárás a szakirodalomban, tehát nem új felfedezés. Mégis,
ezen lépések általam alkalmazott kombinációja, a hozzá tartozó elvi
megfontolásokkal együtt, olyan új algoritmust eredményezett, amely
megfelelő megoldást jelent a fenti 4 igénypont együttes kielégítésére.

5.3.  Retrospektív kontrolált klinikai tanulmány következtetései

   A NR legnagyobb csökkenését a 3. műtéti csoportban tapasztaltuk,
de a 2. műtéti csoport is felülmúlta a kontrol csoport eredményeit Az
abrasio tehát önmagában is, csontsínezéssel kombinálva pedig
különösen alkalmas a fokozott nasalis resistentia csökkentésére.

    Az orrsövény-ferdüléses betegek jelentős számában a vetemedés
ereje önmagában nem elegendő a ferde septum kiegyenesítéséhez.
Ezért szükséges a distorsio kontrolálása 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.
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    A csont graft, az abrasióval létrehozott mélyedésbe való
belesimulása 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.

    Módszerünk megfelel a kétpontos rögzítés elvének. 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 fixációs
pontként működik. A másik, természetes rögzítő pont a Keystone
area, ahol 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 septum
perforatio és a secunder atrophiás rhinitis elkerülésének. A támasztó
erő megőrzése és javítása folytán véd a dorsális nyeregképződés és
a columella retractio ellen.

5.4.  Az orr átjárhatóságának szubjektív és objektív megítélése
között fennálló kapcsolat vizsgálatához

    Tanulmányunk feltárta, hogy a nasalis obstructios panaszoktól
szenvedő betegek száma a pathologiásan emelkedett HUNR
esetszámával találkozik. Továbbá a pathologiásan emelkedett HUNR
értékek és a nasalis obstructio tünetei szignifikáns korrelációt
mutatnak.
A fentiek miatt a nasalis obstructios panaszok értékelésében
leghasználhatóbb rhinomanometriás paraméternek a kórosan
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emelkedett HUNR bizonyult, amely a többinél érzékenyebb és
megbízhatóbb jel.
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