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Az óvodába, iskolába járás elkezdése együtt jár 

a gyermekek nagy része számára a légúti meg-

betegedések időszakának kezdetével. Sokan azt 

tartják, hogy így érik a gyermek immunrendsze-

re, a szakorvos szerint azonban ez nem teljesen 

igaz: ha a náthás időszakok egymást érik, visz-

szatérő hörgőgyulladás alakulhat ki. Ennek hát-

terében allergia is meghúzódhat, sok esetben 

pedig asztma is lehet a következménye.

Albert Kinga sepsiszent-
györgyi allergológus, 
kl inikai  immunológus 

szakorvos a Tusványoson, a 
Csíki Anyák Egyesülete meg-
hívására tartott előadást a té-
mában. Kifejtette: nem min-
den visszatérő hörgőgyulla-
dás allergiás eredetű, azonban 
sokból asztma is keletkezhet, 
ami kezelést igényel. Azoknál 
a gyermekeknél pedig, akinél 
valamilyen allergiás megbete-
gedést mutattak ki, fokozott a 
kockázata az asztma kialaku-
lásának.

Az idült, a visszatérő hörgő-
gyulladás amúgy is elég gya-
kori probléma gyermekkor-
ban. Megnyilvánulási formá-
ja, hogy egy „megfázást”, az-
az vírusos légúti megbetege-
dést követően a gyermeknél 
hosszan eltartó köhögés ala-
kul ki, nem gyógyul meg olyan 
hamar, mint társai. Előfor-
dulhat a betegség alatt zihá-
lás is: ezt nevezik szaknyel-
ven wheezingnek. Ez az a fajta 
zihálás, vagyis préselés, ami-
kor a gyermek nehezen veszi, 
nehezen fújja ki a levegőt. Az 
allergológus szerint ha a gyer-
meknek van lehetősége a ví-
rusfertőzések között felépülni, 
és a légutak meg tudnak telje-
sen gyógyulni, akkor nincsen 
semmi gond. De ez azt feltéte-
lezi, hogy ritkák legyenek ezek 
a megbetegedések. Ha viszont 
ezek gyakoriak, egyik meg-
betegedésből esik a másikba, 
akkor értelemszerűen a tüdő, 
a hörgők nyálkahártyája nem 
tud megfelelően regenerálód-
ni, és ilyenkor kezdődnek a 
problémák. Márpedig az óvo-
dáskorban nem nehéz elkapni 
egy-egy vírusos fertőzést.

Az asztma veszélye

A visszatérő hörgőgyulladás 
esetében az jelent problémát a 
szakember szerint, ha egy év-
ben több mint háromszor esik 
bele ebbe a betegségbe a cse-
mete. „Ha visszagondolunk egy 
óvodai év lefolyására, akkor 
ezt a feltételt nem nehéz tel-
jesíteni” – fogalmazott Albert 
Kinga. A leggyakoribb vírusok, 
amelyek ezt a problémát okoz-
zák, a rhinovírusok. Ezek ti-
pikusan lázzal járhatnak, de 
előfordulnak láz nélküli ese-
tek is. További tünetek a köhö-
gés, a wheezing. Az egyik faj-
ta rhinovírus okozza kisgyer-
mekkorban a bronchiolitist, ez 
a kis légutak gyulladását je-
lenti. Ami riasztó: tudományos 

felmérések bizonyítják, hogy 
a bronchiolitisszel kórházba 
utalt gyermekek ötven száza-
léka később asztmás lesz. „Az 
idült hörgőgyulladással tulaj-
donképpen ez a legnagyobb 
probléma, hogy ha túl sokszor 
ismétlődik, akkor nagy a való-
színűsége annak, hogy a gyer-
mek asztmás lesz nagyjából 
hatéves korára” – figyelmez-
tetett az allergológus. Rámu-
tatott: minden gyermek nagy-
jából hároméves koráig átesik 
egy ilyen vírusfertőzésen, de 
természetesen nem lesz min-
denkinek asztmája vagy nem 
lesznek ennek különösen ko-
moly következményei.

Hajlamosító tényezők, 
rizikócsoportok

Mégis kik azok a gyermekek, 
akiket veszélyeztet ez a prob-
léma? Albert Kingától megtud-
tuk: a rhinovírusok fajtái is be-
folyásolják azt, hogy milyen a 
krónikusan ismétlődő hörgő-
gyulladás kimenetele. Azt is 
tudni lehet, hogy ezekre a leg-
fogékonyabbak azok a gyerme-
kek, azok a csecsemők, akik 
nagyjából százhúsz nappal a 

vírus fő periódusa előtt szület-
tek. Ezek a „megfázásos” víru-
sok általában novembertől áp-
rilisig tombolnak, így nagyjá-
ból az augusztus, szeptember, 
novemberben született gyer-
mekek a legfogékonyabbak er-
re. A fő kockázati tényező a 
rihonovírusok jelenléte, illetve 
a normális, „sima” nátha. Ezek 
a vírusfertőzések egyaránt tá-
madják az alsó és a felső lég-
utakat, és egyfajta gyulladást 
hoznak rajtuk létre. Ez a gyul-
ladás azt eredményezi, hogy 
allergének, házi poratkák, pol-
lenek, penészgombák, külön-
böző állati eredetű hámsej-
tek a sérült nyálkahártyán át 
könnyebben behatolnak. Illet-
ve maga a vírusos gyulladás is 
hosszú ideig tart, ami nem egy 
normális állapot a légzőszer-
vek számára.

A következő nagyon fontos 
kockázati tényező az atópia 
megléte. A doktornő szerint 

manapság szinte minden má-
sodik gyermeket érint az 
atópiás dermatitisz fogalma. 
A szénanátha, a szülők széna-
náthája is ugyanilyen rizikó-
faktornak számít. Probléma a 
szülő meglévő, orvos által di-
agnosztizált asztmája vagy 
bármilyen más allergiás meg-
betegedés.

A harmadik nagy kockáza-
ti tényező az idült hörgőgyul-
ladások esetében, ha az édes-
anya terhessége alatt cigaret-
tázott. Tudományos eredmé-
nyek bizonyítják azt is, hogy 
azon gyermekeknél,  akik-
nél visszatérő zihálás lép fel, 
az édesanyjuk cigarettázott. 
„Gyakori, hogy amikor egy há-
rom-, négy-, ötéves gyermek-
nél visszatérő zihálást diag-
nosztizálunk, és megkérde-
zem, hogy dohányoznak-e ott-
hon a gyermek jelenlétében, a 
nem válasz után kétperces ha-
tásszünet jön, majd utána az, 
hogy de csak a konyhában. Ez 
nem működik, véleményem 
szerint ennek mindenképpen 
érződik a hatása” – fejtette ki a 
szakember.

Az allergológus szerint je-
lenleg nem lehet megmondani, 
hogy egy gyermeknél hány év-
be telik vagy hány szezon kell 
elteljen ahhoz, hogy ezek a vál-
tozások végbemenjenek. Sőt, 
olyan gyermekek is vannak, 
akik egyszerűen kinövik ezt 
problémát, de mindenképpen 
kevesebben vannak azok, akik 
kinövik ezt, mint ahány szülő 
számít erre. Albert Kinga sze-
mélyes tapasztalata, hogy so-
kan legyintenek erre a témá-

ra, mert már a szomszéd meg-
mondta, már a barátnő meg-
mondta, már az interneten el-
olvasta, hogy ez tulajdonkép-
pen nem egy gond, mert ezt a 
gyermek ki fogja nőni. „Hát saj-
nos ez nem egészen így van, bi-
zonyított tény, hogy a visszaté-
rő ziháláson átesik nagyjából 
a gyermekek negyven száza-
léka, és ötven százaléka hat-
éves korig: tehát összesen szá-
molva negyven százalék, hat-
éves korig pedig a gyermekek 
fele. Ez azért probléma, mert 
hogyha ez állandósul, akkor 
ez egyenes út az asztmához” 
– cáfolta a hiedelmeket az 
allergológus.

Mi a teendő?

A szakember fontosnak tart-
ja hangsúlyozni, az idült hör-
gőgyulladás hosszú távon 
kezelhető. De nem antibiotiku-
mokkal: ezekre tipikusan nem 
reagál a gyermek. A doktornő 
tanácsa, hogy attól függetle-
nül, hogy a gyermeknek van-e 
allergiás megbetegedése, vagy 
sem, a szülők ne hanyagolják el 
a visszatérő hörgőgyulladáso-
kat. Nem az a cél, hogy teljesen 
búra alatt tartsák a gyermeket, 
de kell találni egy olyan közép-
utat, ahol a gyulladást is csök-
kenteni lehet a légutakban, és 
részt tudjon venni a gyermek 
a mindennapi életben. „Tehát 
ha gyermek több mint három-
szor egy évben megfázik, hosz-
szan tartóan köhög, visszaté-
rő légzési problémák vannak, 
préselve nyomja ki a levegőt, 
tehát halljátok, hogy zihál, ak-

kor mindenképpen fordulja-
tok szakorvoshoz, nézzék meg, 
hogy áll-e emellett valamilyen 
allergén szenzibilizáció. Érte-
lemszerűen nem maga az al-
lergia a fő okozója ennek, ha-
nem a légutak gyulladása. Vi-
szont ez egy olyan faktor, amit 
sokat súlyosbítja ezt az állapo-
tot. Amennyiben áll mellette al-
lergiás szenzibilizáció, tudno-
tok kell róla, hogy ez gyógyít-
ható. Jelen pillanatban nem-
csak gyógyszerekkel kezeljük 
az allergiát, tehát nemcsak tü-
neti kezelést tudunk csinálni, 
amivel effektív gátoljuk a sej-
tekből a gyulladásos markerek 
felszabadulását, hanem há-
romtól öt évig terjedő immunte-
rápiával teljes mértékben gyó-
gyítani tudunk bizonyos faj-
ta allergiákat” – újságolta az 
előadáson jelen levő szülők-
nek a szakember. Amennyiben 
a kisgyermeknek nincs aller-
giás szenzibilizációja, de idült, 
visszatérő hörgőgyulladással 
küzd, akkor is javasolt ennek 
a gyógyszeres kezelése. „Meg-
vannak erre a megfelelő eszkö-
zök. Csökkentve a hörgők gyul-
ladásos állapotát sokkal kevés-
bé lesz fogékony a gyermek a 
vírusos megbetegedésekre” – 
mutatott rá az orvos. Ami ilyen-
kor egy általános hiba, hogy 
a szülő őrült immunerősítés-
be kezd. Ez azért probléma, 
mert szintén tanulmányok bi-
zonyítják azt, hogy bizonyos 
immunerősítők fokozzák a lég-
úti virózisokra való fogékony-
ságát a gyermeknek.
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Kell találni egy közép-
utat, hogy a gyulla-
dást csökkenteni le-
hessen a légutakban.




