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Orrpolip
 
Gatolt orrlegzest, orrfolyast, de akar horko
last vagy fejfajast is eredmenyezhet az orrpo
lip, amely a gyakori tevedessel szemben nem 
daganat. Erdemes azonban utanajarni a jelen
segnek, hiszen jelenlete kronikus fertozeshez, 
gyakori orrrnellektireg-gyulladashoz vagy szag
laszavarhoz is vezethet. A ternarol dr. Kop
pany Judit, a Budai Allergiakozpont fill-orr
gegesz szakorvosa beszelt, 

AIelndr t nepesseg 1-4%- an al fordul elo or rpo lip, harem
szor annyi ferfina l, minr non el. Gyerekeknel is megfigyel
hero a jelenseg, kulon osen az orrrn ellekurcgek kronikus 

ferrozese, aszt ma , allergies orrfolyas vagy cysras fib rosis esete n 
raadasul a csaladi halrno zodas sem ritka, Bar a beregseg oka leg
tobbszor nem egyerrelrmi , egyes kurarasok szerinr szerepet j.irszik 
benne a levego fokozott szennyezensege, az allergiar okoz o aller
genek, az orokletcs es helyi fakto rok, a riidoasztma es egyes aller
giaerr felelos gorn bafajok. Az orrpolipok leguti allergi.ikban szen
vedokben gyako ribbak. Az allergias orrgyulladas (rh in itis) soran 
a levego poll en jei vagy bizonyos vegyszerek ingerlik az orrnyalka
hariy at , ezerr az valadeko t valaszt ki. Az ismcrlodo ingerek had
sara a nyalkahar rya nehol pol ippd alaku!. 

Eloford ul, hogy az erinrerrek nern is veszik eszre, hogy orrpo
lipjuk van, annak ellener e, hogy orrny.ilkahartya-duzzana rot, 
garo lt or rlegzest rapa szralnak. Am ha valaki orrfolyas, g~i tol t o rr
legzes, fejfajas, horkolas vagy o rrhangu beszed mi att fiil-orr-ge
gesz szakorvosho z fordul , a diagnozis konnyen feiallithato orr
riikri kep alapja n. 

Kituremkedes az orrban 
Az o rrpolipo k az orrnyalkaha rrya kiturernkedesei az o rrrnellekiire
gek szajadeka kor iil. Lehetn ek kerekek , csepp alakuak, es szaba ly
talano k, bar leggyakrabb an konnycsepp alaku ak , majd a no veke
des befejeztevel szurkes, szoloszernszeni masszara liasonl iran ak. 
Vizsgalat soran az orr eliilso reszeben fekvo polipok konnyebben 
eszreveherok, mint amel yek a hatso regioban helyezkednek el. 
Elofordulha r azo nban , hogy szinte az egesz orriireget klroltik 
a "szoIoszemek", ilyenkor orrpolypo sisrol beszelunk, 

M ivel a polipo k elzarjak a levego urjat az orrba n, konnyen 
kiszarad a torok es a garar nyalkaharryaja, ez pedig gyako ri torok
gyu lladashoz vezethet, U gyan igy elzarodharna k a mellekiircgek , 
az arc iireg es a homlokiireg kivezero nyflasai is, am inek gyako ri 
kovetkezrnenye lehet a kronikus arciireggyulladas. 

Kezelesi lehetosegek 
Szajon at vagy orrspray-ben ado tt kortikoszteroidokkal a po lipok 
mere te csokkentheto , esetleg meg is sziinret he to. Amennyiben 
a gy u lla d~ls feliilferrozod6tt, sziikscg lehet ant ibio tikus kezelesre is. 

M ivel a poli pok !egkelleme tlenebb kovetkezmen yei a legutak 
elzarodasa es a gyakori orrmellekiireg-gyulladas, me gold askent 
gyakran alkalm azzak az endoszk6pos mutetet , amelynek cClj a az 
orriireg es az o rrjararok szabadda tetele . fgy helyrdll az o rrlegzes 
es az orr mellekii regeinek a szellozese. Az endoszkop alkalmazasa 

Surgery) vagy is a funkcionalis szemlelcni o rr- es orrmcllekureg
sebeszerrel. Ez a beavarkozas az orr es az or rban elhe lyezkedo kep
lete k normal biologiai funkciojan ak rnegorzeser es visszaallftasar 
celozza, a kornyezet lehero legcsekelyebb karosirasaval. A rniiter 
rortenher helyi erzest elen iresben vagy alta rasban is. 

Am ennyiben azonban a polypecromia (polipok elnivolirasa 
uran) is fen nail az allergias irriracio, es foleg az asztrna, ez esetben 
a polip ok ism et kife jlodhetnek. Ez indokolh arja a rmiretek ism et
leser, J6 ind ulattl, robbszoros polip ok eseteben is nagy az o rrpolip 
kiu julasanak az eselye, 

Szakszeru tanacsok 
Az orrpolipos beregek gyakr an allergiasak lehetnek aszpirinre es 
nern szreroid gyulladasga tl6 kra. Eppen ezerr aszpirin o kozta orr
polyp osis eseren minden aszpirirua rta lmu gy6gyszert kerulni kell. 
Miv el bizonyos szern po ntbol az orr polip az allergias rhiniris 
kovetkezmenye, kezelese - amel y az tlj terapias lehetosegek mel
len egyszertien megteh eto - megakad alyozhatja az o rrpolipok 
kialakul asar. 

Szakember tan acsat kell kerni az orrnya lkahartya t loha szt6 
szerek haszn alatarol is, ugyanis tartas alkalmazasuk az allergiahoz 
hasonl 6 allaporot idez elo, hozzaszok as alakulhat ki . A bizon yos 
orr spr ay-k hasznal ata alta i okozon rhinitis medicam entosus nevu 
betegseget pedig j6val nehezebb kezeln i, minr az allergias rhini
tist. Ezerr ezekre a szakmai ism eretekre is gondo ln i kell, am ikor 
a bet eg - tlldvalevoen - mar sokadszorra ker orrnyalkah ~i.rty~lt 

loh aszt6 orrspray-t, velhetoen folyam atos, alland6 hasznalarra. 
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