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Önsöz

De¤erli Meslektaﬂlar›m,
Türk Kulak Burun Bo¤az ve Baﬂ Boyun Cerrahisi Vakf›n›n, beﬂ y›ld›r
sürdürdü¤ü akademi toplant›lar› sonras›nda yay›nlama karar› ald›¤› kitaplardan dördüncüsünü sunmaktan mutluluk duymaktay›z.
Rinosinüzit konulu bu eserde güncel bilgiler yan›nda genç meslektaﬂlar›m›z›n konular›n› görmek de bize k›vanç vermekte.
Bir kitab› daha siz meslektaﬂlar›m›za sunmaktan mutluluk duyarken,
emekleri nedeniyle editör say›n Prof. Dr. Atilla Tekat’a ve tüm yazarlara
TKBBV yönetim kurulu ve bilimsel kurul ad›na teﬂekkür eder, tüm meslektaﬂlar›m›za hay›rl› olmas›n› diler, sayg› ve sevgilerimi sunar›m.

Sayg›lar›mla
Prof. Dr. ‹rfan Devrano¤lu
TKBBV Baﬂkan›

VII

Rinosinüzitler

Giriﬂ

De¤erli Meslektaﬂlar›m,
Albert Einstein “Bilimsel bilgiyi küçük bir grubun tekeline b›rakmak,
bir toplumun düﬂünce gücünü zay›flat›r, onu tinsel bir yoksullu¤a sürükler” diyerek bilginin paylaﬂ›lmas›n›n önemini en güzel ﬂekilde dile
getirmektedir.
Türk Kulak Burun Bo¤az ve Baﬂ Boyun Cerrahisi Vakf› E¤itim Kurulu Akademi Grubu bu bilinçle her sene bilimsel toplant› ve kurslar düzenlemenin yan› s›ra o y›lki Akademi Baﬂkan›n›n editörlü¤ünde haz›rlanan ve belirlenen konu ile ilgili pratik bilgilerin aktar›ld›¤› bir kitab› da
bir sonraki Akademi Toplant›s›nda sizlere sunmaya çal›ﬂmaktad›r.
Dördüncüsünü gerçekleﬂtirdi¤imiz bu çal›ﬂmada “Rinosinüzitler”
de¤iﬂik yazarlar taraf›ndan ve de¤iﬂik konu baﬂl›klar› ile incelenmiﬂ ve
güncel geliﬂmeler ›ﬂ›¤›nda sunulmuﬂtur. Rinosinüzitler KBB ve birinci
basamak hekimlerinin en s›k karﬂ›laﬂt›¤› hastal›klar›n baﬂ›nda gelmektedir. Rinosinüzitler çok geniﬂ konular› içermekle birlikte bu kitapta mümkün oldu¤u kadar çeﬂitli konu baﬂl›klar› ile ilgili bilgiler aktar›lmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Her zaman birlikte olman›n, dayan›ﬂma ve bilgi paylaﬂ›m›n›n en güzel örneklerini veren KBB toplulu¤umuza olumlu katk›lar yapaca¤›
inanc›yla, bu eserin oluﬂmas›nda eme¤i olan tüm yazarlara, yay›na haz›rlayan Deomed Medikal Yay›nc›l›k’a ve her konudaki çal›ﬂmalar›m›za
sonsuz destek veren TKBBV yönetimine sonsuz teﬂekkürlerimi sunar›m.
Sayg›lar›mla
Prof. Dr. Atilla Tekat
Editör
IX

1. Konu

Tan›m ve
Patogenez
Dr. Mehmet Ada, Dr. Deniz Tuna Edizer

Üst solunum yolu enfeksiyonlar› (ÜSYE), ilk basamak hekimleri taraf›ndan en s›k görülen hastal›klard›r. Çocuklarda y›lda ortalama 6-8 aras›
ÜSYE görülmektedir. Öksürük, burun t›kan›kl›¤›, düﬂük ateﬂ, bo¤az a¤r›s›
ve rinore semptomlar aras›ndad›r. Olgular›n ço¤u konzervatif tedavi ile
iyileﬂmektedir. ÜSYE’lerin %5-10’unda komplikasyon olarak rinosinüzit
(RS) karﬂ›m›za ç›kmaktad›r.
Kronik rinosinüzit, gittikçe artan s›kl›kta tan›lanmaya baﬂlam›ﬂt›r. Bu
durumu birçok faktör kolaylaﬂt›rmaktad›r. Çevre kirlili¤i ve alerjenler predispozan faktörler aras›ndad›r. Görüntüleme teknikleri ve fiberoptik enstrümantasyonlardaki son geliﬂmeler ile birlikte sinüs hastal›klar›n› tan›lama yetene¤i de artm›ﬂt›r.

Tan›m ve Klinik Prezentasyon
Nazal ve paranazal sinüs enfeksiyonlar›, akut viral rinitten kronik rinosinüzite uzanan bir yelpazede karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. En s›k görülen enfeksiyon viral ÜSYE’dir Muhtemel patojenler aras›nda rhinovirüs, adenovirüs, coronavirüs, influenza virüs, parainfluenza virüs, respiratory
syncytial virüs ve coxsakievirüsler yer almaktad›r. K›ﬂ aylar›nda viral ÜSYE
insidans›nda art›ﬂ s›kt›r ancak Eylül ay›nda pik görülür. Klinik olarak, hastalarda seröz veya mukoid burun ak›nt›s› ile h›zla ortaya ç›kan nazal konjestiyon vard›r. Buna ateﬂ de eﬂlik edebilir. Semptomatik tedavinin 10-14.
günlerinde ﬂikayetler azal›r ve kaybolur.
ÜSYE semptomlar›n›n 10 günden uzun ancak 6 haftadan k›sa sürdü¤ü
ve y›lda 4 epizodun alt›nda oldu¤u tablo akut rinosinüzit olarak tan›mlan›r. Tipik olarak, semptomlar ÜSYE semptomlar›ndan daha ﬂiddetlidir. Tedavide antibiyotiklere ihtiyaç vard›r ve iyileﬂme sonras›nda kal›c› mukozal
de¤iﬂiklik olmaz.
Rekürren akut rinosinüzit, y›lda 4’ten fazla akut rinosinüzit ata¤›n›n
varl›¤› olarak tan›mlan›r. Bu ataklar medikal tedavi ile iyileﬂmektedir. Ataklar aras›nda, akut rinosinüzit semptom ve bulgular› yoktur.
1
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Subakut rinosinüzit, semptomlar›n 6 haftadan uzun ancak 3 aydan k›sa süreli olmas› ﬂeklinde tan›mlanabilir. Bu tablo, akut ve kronik sinüzit
aras›nda bir geçiﬂ olarak kabul edilebilir. Burun ak›nt›s› herhangi bir özellikte olabilir ve arada ateﬂ epizodlar› da görülebilir.
Kronik rinosinüzit semptomlar›n 12 haftadan uzun sürmesidir. Akut
rinosinüzitin aksine, paranazal sinüslerin opasifikasyonu ve mukozal kal›nlaﬂmas› ile ilgili görüntüleme bulgular›, uygun medikal tedavi sonras›nda da devam etmektedir.
Klinik prezentasyonda burun t›kan›kl›¤›, nazal ve/veya postnazal purulan ak›nt› ve fasiyal a¤r› üç temel semptom ve bulgudur. Asl›nda bu ﬂikayetler rinosinüzitin majör tan› kriterleri aras›nda yer almaktad›r. Majör
tan› kriterleri aras›nda yer alan di¤er semptom ve bulgular fasiyal dolgunluk, hiposmi/anosmi ve ateﬂtir. Bunlar›n d›ﬂ›nda tan›da yararl› olabilen minör kriterler de vard›r. Minör kriterler baﬂ a¤r›s›, yorgunluk, halitozis, dental a¤r›, öksürük, kulakta a¤r›-bas›nç-dolgunluk olarak say›labilir. ‹ki veya
daha fazla majör kriter veya bir majör ve en az iki minör kriter veya en az
üç minör kriter tan› için yeterli say›labilmektedir. Majör ve minör tan› kriterleri aras›nda ateﬂ, di¤er kriterlerden farkl› olarak akut rinosinüzite spesifiktir. Tipik olarak ateﬂ çok yüksek de¤ildir ancak özellikle komplikasyon varl›¤›nda pik yapabilir.
E¤er hastada izole bir sinüse ait hastal›k varsa, belirli ﬂikayetler ön plana ç›kabilir.
Akut etmoid sinüzitte, örne¤in, nazal konjestiyon–t›kan›kl›k, pürülan
rinore, medial kantal bas›nç-a¤r›-hassasiyet ve periorbital veya temporal
baﬂa¤r›s› görülmektedir. Öksürük, ›k›nma ve s›rtüstü yatma ﬂikayetleri artt›r›rken baﬂ› dik tutmak semptomlar› azaltmaktad›r.
E¤er akut sinüzit maksiller sinüste s›n›rl› ise, hastada yanak üzerinde
a¤r›-hassasiyet-bas›nç hissi, diﬂ a¤r›s› olmaktad›r. Baﬂ› dik tutmak semptomlar› kötüleﬂtirirken s›rtüstü pozisyonda semptomlar azalmaktad›r.
Akut frontal sinüziti olan bir hastada ise ciddi frontal baﬂa¤r›s› olmaktad›r ve buna belirgin hassasiyet eﬂlik etmektedir. Semptomlar s›rtüstü pozisyonda kötüleﬂirken baﬂ dik tutuldu¤unda azalmaktad›r.
Sfenoid sinüzit nedeni bilinmeyen ateﬂ olarak karﬂ›m›za ç›kabilir ve
oksiput da dahil, kafada her hangi bir yerde yo¤unlaﬂabilen yayg›n baﬂa¤r›s› oluﬂturabilir. ‹zole sfenoid sinüzitte anterior rinoskopide muayene
bulgusu olmayabilir ve pürülans, eritem ve ödem sadece endoskopik olarak tespit edilebilir. Semptomlar öne e¤ilince, ›k›nma ile ve s›rtüstü pozisyonda artarken baﬂ› dik tutmak semptomlar› azaltmaktad›r.
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Patogenez ve Predispozan Faktörler
Paranazal sinüslerin normal fizyolojisi için, ostiumlar›n aç›k, mukosilier klerans›n ve sekresyonlar›n normal olmas› gerekmektedir. Ostiomeatal
kompleksin aç›kl›¤›, normal mukosilier klerans ve sekresyonlar›n normal
kalite ve kantitede olmas› önemli üç faktör olarak kabul edilmektedir.1
Bunlar›n bir tanesi bozuldu¤unda ostiumlar t›kan›r, sekresyonlar birikir
ve enfeksiyon ortaya ç›kar. Bu de¤iﬂikliklere neden olabilen faktörler iki
grupta incelenebilir: sistemik ve lokal faktörler. Sistemik faktörler aras›nda ÜSYE, alerji, immun yetmezlikler, mukosilier disfonksiyon ve kistik fibroz gibi hastal›klar yer almaktad›r. Lokal faktörleraras›nda ise yap›sal anormallikler, adenoid hipertrofisi ve enfeksiyonlar›, travma ve irritanlar say›labilir.
Sinüslerden mukosilier transportu azaltan lokal faktörler-sinüs hastal›¤› oluﬂumuna predispozisyon oluﬂturmaktad›r. Akut viral rinit s›ras›nda,
hastalar›n %80’inde maksiller sinüs ostiumunda daralma görülmektedir.2
Dolay›s›yla, paranazal sinüs ostiumlar›, sinüslerdeki inflammatuar süreçteki anahtar bölgelerdir. Sinonazal mukosilier transport, sekresyonlar› nazal
kaviteye ve nazofarenkse iletmektedir. Her sinüsteki mukosilier transport,
ostiumlara do¤rudur ve cerrahi ile aksesuar bir ostium oluﬂturulmas› bile
bu transport ﬂeklini de¤iﬂtirmez. Mukosilier transport, solunan havan›n
düﬂük neme sahip oldu¤u durumlarda ve hatta sinüslerdeki bakteriyel enfeksiyonlar›n ço¤unda bile etkilenmemektedir. Obstrüksiyon oluﬂtu¤unda, bakteriyel üreme için uygun olan patolojik çevre ortaya ç›kar. ‹mmun
sistem enfeksiyona cevap verdikçe, dokudaki konjestiyon da artar. Sinüste asidik pH ve daha sonra anaerobik ortam oluﬂur. Sonuç olarak mukozal
yüzey, silialar da dahil hasar görür ve mukosilier kleranstaki bozukluk inflammasyonu daha da artt›r›r. Bunun haricinde, ostium obstrüksiyonu sinüs içinde negatif bas›nç oluﬂumuna da neden olmaktad›r. Sonuç olarak,
silier disfonksiyon, sekresyonlarda retansiyon, mukozal hipertrofi, ödem
ve kronik hastal›k ortaya ç›kar. Neden ne olursa olsun, ostium obstrüksiyonu oluﬂtuktan sonra, ventilasyon ve sekresyon transportu bozulur ve sinüzit geliﬂimi tetiklenir. Bu teori ile ile paralel olarak, rekürren sinüziti
olan bireylerde ostiumlar daha dar olarak bulunmuﬂtur.
Özellikle kronik sinüziti olan bireylerde, baz› anatomik varyasyonlar
daha s›k tespit edilmektedir.3 Belirli bir anatomik varyant›n önemi, sinüs
drenaj› üzerinde etkisi ile de¤erlendirilmelidir. Kemik pasajlar› daraltan
anatomik varyasyonlar, sinüs hastal›¤› oluﬂumu üzerinde etkilidirler. Bununla birlikte, sa¤l›kl› bireylerde de BT görüntüleme ile anatomik varyasyonlar tespit edilmektedir. Dolay›s›yla sadece hikaye, endoskopik muayene ve BT’nin birlikte kullan›m›, bu tip varyasyonlar›n sinüzit ile iliﬂkisini
3
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ortaya koyabilmektedir. Septal deviasyonlar, orta meaya do¤ru uzanabilir
ve ciddi olgularda septum ve lateral nazal duvar birbirine temas edebilir.
Bununla birlikte, hafif deformiteler bile laminar ak›m› bozup, sinüzite predispozisyon oluﬂturabilmektedir. Kemik anormallikler –daha düﬂük septal
deformite insidans› olmakla birlikte– çocuklarda da görülebilmektedir.4
Konka bulloza, sinüzite predispozisyon oluﬂturan en s›k neden olarak
bilinmektedir.4 Bu durumda unsinat komprese olup, infundibulum ve orta meatus obstrüksiyonu ortaya ç›kabilir ve sinüzit oluﬂabilir. Ne var ki, baz› olgularda, çok büyük bir konka bulloza bile sinüzit nedeni olmayabilir.
Burada önemli olan nokta, konkan›n lateral nazal duvara temas edip etmedi¤idir. Konka bulloza insidans› çocuklarda daha düﬂüktür, bu durum
konka bullozan›n yaﬂ ile birlikte büyüdü¤üne iﬂaret etmektedir.5
Orta konka paradoksik olarak lateral nazal duvara do¤ru k›vr›lm›ﬂ olabilir (paradoksik orta konka) ve ostiomeatal komplekste obstrüksiyon
oluﬂturmuﬂ olabilir.
‹nfraorbital hücreler (Haller hücresi) de infundibulum ve OMC obstrüksiyonu oluﬂturan nedenler aras›nda say›lmaktad›r.
Unsinat proseste nadiren ortaya ç›kabilen havalanman›n, büyük etmoid bullan›n ve agger nasi hücresinin de OMC obstrüksiyonu oluﬂturma potansiyelleri vard›r.

Adenotonsiller Hastal›k
Adenoid hiperplazisi ve enfeksiyonu, çocuklar›n rinosinüzit yatk›nl›¤›n› artt›rmaktad›r. Büyük ve enfekte adenoidler, burun t›kan›kl›¤› ve rinosinüzit semptomlar› oluﬂturmaktad›r. Adenoid, patojen bakteriler için rezervuar görevi görmektedir.

Damak Yar›¤›
Sinüs hastal›¤› s›kl›¤›, damak yar›¤› olan bireylerde daha fazlad›r. Velofarengeal yetersizlik, septum deviasyonu, az geliﬂmiﬂ maksiler sinüs, farengeal flep varl›¤›, mukosilier fonksiyon bozuklu¤u bu iliﬂkiyi aç›klayabilen faktörlerdendir.

Koanal Atrezi
Otitis media ve sinüzit s›kl›¤› koanal atrezi olgular›nda yüksektir. Koanal atrezi, kendini kronik sinüzit olarak klini¤e ç›karabilmaktedir. Literatürde, unilateral koanal atrezi sonucu ortaya ç›km›ﬂ bilateral maksiller sinüs hastal›¤› bildirilmiﬂtir.6
4

Tan›m ve
patogenez

Silier Diskinezi
Enfeksiyonlar›n önlenmesinde, mukus tabakas›n›n sorunsuz hareketi
önem taﬂ›maktad›r. Bu hareket için, silia ve mukus tabakas› tek bir ünite
olarak görev yapmal›d›r. Mukus tabakas› iki katmandan oluﬂmaktad›r, yüzeyel visköz tabaka ve derin seröz tabaka. Filtre edilen tüm gazlar ve partiküller bu mukus tabakas›nda tutulmaktad›r.7,8 Silia hareketi derindeki seröz tabakada olmakta ve bu hareket, daha kal›n olan jel tabakay› hareketlendirmektedir. Silia hareketi dakikada 1000 siklüs yapmaktad›r ve yüzeydeki materyalin ilerleme h›z› 3-25 mm/dk kadard›r. Çeﬂitli fiziksel durumlar, kimyasallar ve farmakolojik ajanlar silia hareketini engelleyebilmektedir. Viral enfeksiyonlar ve primer silier diskinezide oldu¤u gibi silier transporttaki kusurlar mukus klerans›n› bozmaktad›r.
Silier disfonksiyon, paranazal sinüslerin içinde sekresyonlar›n staz›na
neden olur, bunun sonucunda enfeksiyon için uygun bir ortam oluﬂur.
Yap›sal anormallikler, Kartegener veya immotil silia sendromunda oldu¤u
gibi, silier fonksiyonu bozmaktad›r. Silier fonksiyon viral enfeksiyonlar ve
irritanlara ve hava kirlili¤ine maruz kalma sonras›nda geçici olarak etkilenebilir. Silier diskinezi tan›s› koymak için, sakkarin klerans testi ile silier
fonksiyonu de¤erlendirmek veya elektron mikroskopisi ile silian›n yap›s›n› incelemek gerekebilir.

Kistik Fibroz
Kistik fibroz, yayg›n ekzokrin bez disfonksiyonu ile karakterize, otozomal resesif bir hastal›kt›r. Mukus anormalli¤i, sekresyonlar›n hareketini
engellemektedir. Bakteriler, özellikle de Pseudomonas ve mantarlar, bu
birikmiﬂ sekresyonlarda kolonizasyon oluﬂturabilir. Kistik fibroz hastalar›n›n %10-30’unda nazal polip bulunur ve nazal polip olan çocuklar›n
%70’inde kistik fibroz bulunur. Nazal polibi olan her çocukta ter testi ve
genetik araﬂt›rma yap›lmal›d›r.
Kistik fibrozda görülen baﬂ-boyun bulgular› aras›nda kronik nazal obstrüksiyon, nazal polipozis ve sinüzit yer almaktad›r. Kronik sinüziti olan
çocuklar›n %10’unda kistik fibroz tan›s› vard›r. Nazal polipozis pediatrik
rinosinüzitte ola¤an de¤ildir bunun istisnai durumlar›ndan birisi kistik fibrozistir.
Kistik fibroziste, mukus normalden 30-60 kat daha vizközdür. Her ne
kadar, bu hastal›kta silia do¤rudan etkilenmese de, oldukça vizköz olan
sekresyon mukosilier transport ile taﬂ›namaz ve ortaya ç›kan obstrüksiyon
sonucunda hipoksi ve hiperkarbi oluﬂer ve bunu silia hasar›, mukozal
5
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ödem ve inflammasyonda daha da art›ﬂ takip eder. Sinüsler içinde toplanan nötrofillerden aç›¤a ç›kan DNA, sekresyonun vizkozitesini daha da
artt›r›r. Pratikte, sinüslerden en fazla izole edilen organizmalar Pseudomonas ve Staphylococcus’tur.

Nazal Polipler
Nazal polipler de ostiomeatal komplekste obstrüksiyon oluﬂturarak
kronik sinüzite neden olabilir. Bunun yan›nda, polipler ile birlikte olan
eozinofili de silia hasar› oluﬂturup, mukus transportunu engeller ve ortaya ç›kan staz ile sinüzit daha da artabilir. Polipler paranazal sinüslerin içinde de oluﬂup bas›nç etkisiyle kemik hasar›n› tetikleyebilir.9

Barotravma
Hava yolculu¤u, skuba, hiperbarik oksijen h›zla de¤iﬂen hava bas›nc›
de¤iﬂikliklerinin en s›k nedenleridir. Barotravma, sinüslerde bas›nç de¤iﬂikli¤ine ba¤l› ortaya ç›kan doku hasar›n› belirtmektedir. Barosinüzitte, sinüsleri döﬂeyen mukoza negatif bas›nçtan etkilenmektedir.

Hava Kirlili¤i
Kirletici madde inspirasyon s›ras›nda mukus içinde hapsolmaktad›r.
Bu maddelerin bir k›sm› ekshale edilen hava ile d›ﬂar› at›lmaktad›r, ancak
bir k›sm› ise nazal mukusta hapsolmaktad›r. Bu maddeler, nazal mukozada do¤rudan fiziksel ve kimyasal irritasyona sebep olmakta ve inflamatuar prosess baﬂlamaktad›r.10
Alerjenler ve virüsler gibi çevresel faktörler sinüs mukozas› epitelinin
lokal inflammasyonuna neden olur. Dar bölgelerde bu inflammasyon ostium obstrüksiyonuna ve ilgili sinüslerde sekresyonlar›n göllenmesi sonucunu ortaya ç›kar›r. Sonras›nda sinüslerde bakteri proliferasyonu baﬂlar.
‹nflammasyona cevap olarak, epitelde metaplazi oluﬂur ve silia hareketi
azal›r. Bu durum sonucunda sekresyonlar›n iletilmesi daha da bozulur.
‹nflammasyon sonucu bölgeye ulaﬂan hücrelerin etkisiyle, art›k olay› tetikleyen nedenden ba¤›ms›z olarak inflammasyon devam eder.1
Viral ÜSYE, en s›k görülen predispozan faktördür.1 ÜSYE’lerin %510’unda rinosinüzit geliﬂmektedir.11 Her ne kadar viral ÜSY’nin nas›l rinosinüzite neden oldu¤u tam olarak bilinmese de, viral enfeksiyon mukozal
ödem ve silier fonksiyon kayb›na neden olmas› ve sonucunda da hem ostium obstrüksiyonu hem de mukus staz› ortaya ç›karmas› üzerinde durul6
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maktad›r. Akut viral ÜSYE’si olan bireylerin nazal mukozas›nda geçici de
olsa silia defekti izlenebilmektedir.12
Azalm›ﬂ oksijen deste¤i de bu iliﬂkide yer alabilmektedir. Viral enfeksiyona karﬂ› oluﬂan inflammatuar cevap sinüs ostiumlar›n› kapatabilir. Mukozaya göç eden lökositlerden salg›lanan enzimler silier hareketi inhibe
etmektedir. Sinüs içindeki bakteriler ço¤al›r ve silier hareketi daha da bozan toksinler salg›lamaya baﬂlar.13
Sinüzit gelﬂiminde viral enfeksiyonlar›n rolünü destekleyen di¤er veriler aras›nda nazal patenste azalma ve artm›ﬂ mukosilier klerans yer almaktad›r.14 Viral enfeksiyonun 2-4. günlerinde silyal› epitelyum hücrelerinde
dökülme izlenmektedir.15 Tüm viral enfeksiyonlar içinde en fazla hücreyi
etkileyen ve en fazla hasar oluﬂturan virüz influenza virüsüdür.16
Rinosinüzitte viral enfeksiyonlar›n rolünü gösteren bir di¤er önemli
bulgu da, akut sinüzit tan›s› alan hastalar›n maksiller sinüz aspiratlar›nda
rhinovirus, parainfluenza virüs ve influenza virüslerinin izole edilmesidir. 17,18
Alerjik rinitin, sinüzit için bir risk faktörü oldu¤u bilinmektedir. Perenial alerjik riniti olan bireylerin ço¤unda sinüslerde anormal bulgular tespit edilmektedir.19 Benzer ﬂekilde, kronik sinüzit tan›s› olan hastalar›n
%54’ünde, sinüs cerrahisi uygulanan hastalar›n %50’sinde pozitif cilt testi
gösterilmiﬂtir.20,21
Mukozal ödem alerjide s›k olarak görülmektedir. Alerjiye ba¤l› olarak
ortaya ç›km›ﬂ olan inflammasyon, di¤er predispozan faktörlerde oldu¤u
gibi OMC’de obstrüksiyon oluﬂturmakta ve bunu sekonder bakteriyel enfeksiyon izlemektedir.
Hastalar, göz kaﬂ›nt›s› ve yaﬂarmas›, damak kaﬂ›nt›s›, hapﬂ›r›k, seröz burun ak›nt›s›, alerjik selam ve mukozal hiperemi gibi alerji semptom ve bulgular› aç›s›ndan de¤erlendirilmelidir. Belirgin sinüs hastal›¤› olan her birey için alerji de¤erlendirilmesi yap›lmal›d›r. Küçük çocuklarda en s›k görülen alerji, besin alerjisidir.
Dokuda eozinofili varl›¤› da ba¤›ms›z olarak, sinüzit geliﬂiminde role
sahip olabilir. Mukozaya ve silier aktivite üzerine toksik etki gösteren majör basic protein gibi medyatörler salg›layan nazal eozinofillerin varl›¤›
nedeniyle, alerjik hastalar›n mukozas› zararl› stimulanlar›n etkilerine daha
fazla yatk›nl›k taﬂ›maktad›r.22
Buraya kadar anlat›lmaya çal›ﬂ›lan lokal faktörler d›ﬂ›nda, sistemik faktörler de rinosinüzit geliﬂimi üzerinde etkili olabilirler.
ÜSYE’lar›na karﬂ› kullan›lan humoral immunitede hem lokal sekretuar
hem de sistemik antikor cevab› rol oynamaktad›r. ‹mmun sistemdeki ye7
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tersizlikler sinüzite yatk›nl›k oluﬂturmaktad›r. Gerçekte, kronik sinüziti
olan bireylerin ço¤unda immun yetmezlik yoktur.
Özellikle humoral immunyetmezli¤i olan bireylerin büyük bir k›sm›nda çok say›da sinüs cerrahisi hikayesi vard›r. Ancak, uygun antibiyotik tedavisine ra¤men rekürren veya persistan sinüzit varl›¤›nda, bu duruma
katk›da bulunan bir immunyetmezlik aranmal›d›r.
IgA ve IgG, nazal sekresyonlarda bulunan primer immunglobulinlerdir.
Selektif IgA eksikli¤i en s›k görülen immunyetmezlik sorunudur. Bu
tabloda etkilenen bireylerin sadece üçte birinde enfeksiyonlara yatk›nl›k
görülmektedir. Bir di¤er immunyetmezlik sendromu ‘common variable
immmunodeficiency’dir. Bu iki tablo k›yasland›¤›nda sinüzitin CVID’de
daha belirgin oldu¤unu hat›rlatmak gerekir. CVID’de, ayr›ca anormal silia
yap›s› ve silia say›s›nda azalma da görülmektedir. Bunlar›n d›ﬂ›nda IgG altgrup yetersizlikleri, X’e ba¤l› agammagllobulinemi, HIV enfeksiyonlar› da
sinüzite yatk›nl›k oluﬂturmaktad›rlar.
Çocuklar›n immun sistemlerinin geliﬂiminde fizyolojik bir gecikme
vard›r. 2 yaﬂ›nda bir çocu¤un immun sistemi eriﬂkin seviyesinin %50’si kadard›r ve 10 yaﬂ›na kadar eriﬂkin seviyesine ulaﬂamaz. ‹mmun sistemdeki
bu gecikme, enfeksiyona olan yatk›nl›¤› artt›rmaktad›r. ‹mmun sistemde
patolojik anormallikler de olabilir. Süt çocuklar›nda hipogammaglobulinemi, küçük çocuklarda ise daha s›kl›kla Ig alt grup yetersizlikleri olabilir.
Kronik rinosinüziti olan çocuklarda en s›k görülen immun yetmezlikler
IgG3 yetersizli¤i ve pnömokok antijenine karﬂ› yetersiz humoral cevapt›r.
Kronik rinosinüziti olan çocuklarda kantitatif Ig ölçümleri düﬂünülmelidir.
Her ne kadar ast›m rinosinüzit sebebi de¤ilse de, kronik rinosinüzit ile
iliﬂkili olabilir. Parsons ve Philips, rinosinüziti olan çocuklar›n %76’s›nda
ast›m oldu¤unu bildirmiﬂlerdir.23 Daha büyük çocuklarda ve adolesanlarda ast›m, nazal polipler ile birlikte olabilir. Anormal durumlarda sinüs ostiumu t›kan›r ve hastal›¤a yatk›nl›k ortaya ç›kar. Bu durumlara örnek olarak yabanc› cisimler, septum deviasyonu, polipler, neoplaziler, konjenital
veya kraniofasiyal anomaliler, meningosel ve ensefaloseller verilebilir.
Her hangi bir intranazal kitlenin biopsisi öncesinde, orijinini ve uzan›m›n› de¤erlendirmek için görüntüleme gerekmektedir.
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2. Konu

Sinüzit Mikrobiyolojisi
Dr. Alp Demireller, Dr. Süha Beton

Paranazal sinüsler, kafatas› ve yüzde yer alan, normalde içi hava dolu
boﬂluklar olup ostium diye adland›r›lan aç›kl›klarla burun boﬂlu¤una ba¤lanmaktad›rlar. Sinüs kemik duvarlar›n›n yüzeyi, psödostrafiye silial› epitel ile kapl›d›r. Sinüs içerisinde üretilen mukus do¤al ostiuma iletilirken
ayn› ba¤lant› deliklerinden ters yönde hava geçiﬂi olmaktad›r. Ostiumlar›n
mukozas›nda ödem geliﬂmesi sinüs içi inflamasyona neden olmaktad›r. Sinüzit, sinüs boﬂluklar›n› döﬂeyen epitelin inflamasyonu olarak tan›mlanmaktad›r.
Sinüzit toplumda s›k görülen ve s›k olarak da yanl›ﬂ tan› konulabilen
bir hastal›k gurubudur. Paranazal sinüslerin ve nazal kavitenin sterilitesi
mukosiliyer klirens tarafindan sa¤lanmakta olup insan ve hayvan deneyleri ile kan›tlanm›ﬂt›r. Nazofarenkste mukosiliyer klirens olmad›¤› için nazofarenkse ulaﬂan bakteriler burada kolonize olmaktad›r.
Sinüs içerisinde akut enfeksiyon yapan bakterilerin yan› s›ra virüslerin, mantarlar›n ve chlamydialar›n da sinüs enfeksiyonlar›nda etkili oldu¤u gösterilmiﬂtir. Her patojen farkl› tedavi gerektirdi¤inden dogru mikrobiyolojik tan›ya ulaﬂ›lmas› ciddi önem arz etmektedir.

Patogenez
Sa¤l›kl› eriﬂkinlerin %40’›nda nazal vestibül Staphylococcus aureus ile
kolonizedir ve birçok kiﬂinin nazal vestibülünde Staphylococcus epidermidis bulunmaktad›r. Çocuklarda s›k olarak karﬂ›laﬂ›lan nazofarenkste Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Haemophilus influenzae
ve Moraxella catarrhalis kolonizasyonuna eriﬂkin nazofarenksinde daha
nadir rastlanmaktad›r.
Virüsler normal nazofarengeal florada yer almaktad›r ancak Herpes
simplex ve adenovirüsler bu genelleme d›ﬂ›nda tutulmal›d›r.
11
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Sinüzit patogenezi ile ilgili olarak genelde kabul edilen görüﬂ, nazal kavite ve sinüslerdeki viral enfeksiyonlar›n bakteriyel enfeksiyon geliﬂimine
uygun zemin haz›rlamas› ﬂeklindedir. Viral enfeksiyon hem mukusun kalite ve miktar›n› azaltmakta hem de sililerin çal›ﬂmas›n› bozmaktad›r. Mukosiliyer klirensteki bozulma, sinüs drenaj›n›n azalmas›na yol açmakta ve
böylece sinüs içerisinde kalm›ﬂ bakteriler mukoz membrana invaze olarak
enfeksiyona yol açmaktad›r.

Viroloji
Çok say›da virüsün yol açabilece¤i, so¤uk alg›nl›¤› olarak bilinen tablo
akut viral bir rinosinüzittir. 100’den fazla immünotipi bulunan rinovirüs
grubu ve ba¤›ﬂ›kl›k oluﬂturmayan baz› virüsler hastada tekrar tekrar enfeksiyona yol açabilmektedir. Rinovirus so¤uk alg›nl›¤›n›n en çok bilinen nedenidir. Bulaﬂmas›ndaki en önemli faktör do¤rudan temast›r. Akut sinüzitli hastalardan al›nan sinüs örneklerinde ikinci s›kl›kla üretilen virüs ise influenza virüsüdür.

Mantarlar
Basit bir fungus topundan invaziv fungal sinüzite giden geniﬂ bir spektrum içerir. Fungal sinüzit en s›k diabetes mellitus gibi immün sistem bozuklu¤u bulunan kiﬂlilerde ortaya ç›kar. Fungal sinüzit; noninvaziv, invaziv ve alerjik fungal sinüzit olarak 3 ana gruba ayr›l›r.
Noninvaziv fungal sinüzit immünite sorunu olmayan kiﬂilerde lokalize
bir hadise olarak karﬂm›za ç›kar. Genellikle maksiller sinüste ortaya ç›kar
ve selim bir seyir izler. Temelde yatan tetikleyici olay sinüs ostiumunun t›kanmas›d›r ve bu obstrüksiyon hipoksik bir ortam yaratarak fungusun büyümesini tetikler. Fungal enfeksiyon çok yavaﬂ bir büyüme gösterir ve gerçek mukozal invazyon göstermez. Kitlenin büyüyüp fungus topu oluﬂturup kemik duvarlarda erozyon yapmas› çok nadir görülen bir durumdur.
‹nvaziv fungal sinüzit, esas olarak ba¤›ﬂ›kl›k direnci k›r›lm›ﬂ kiﬂilerde
f›rsatç› enfeksiyonlar ﬂeklinde ortaya ç›kar. Lösemi gibi lenfoproliferatif
neoplazileri bulunan kiﬂiler yüksek risk grubundad›r. ‹nvaziv fungal sinüzitte kan damarlar›n›n fungal invazyonu damarlarda trombüse yol açar ve
bu nedenle nekroz ortaya ç›kar ve çevre kemiklerde destrüksiyon yapar.
Bu grupta hastal›¤›n dissemine olma riski yüksektir.
Alerjik fungal sinüzit patogenezinde tip I ve tip III hipersensitivite reaksiyonlar›n›n bir kombinasyonu rol oynar. Ortaya ç›kan lokal doku yan›t›nda eozinofiller ve fungusa spesifik IgE esas rolü oynar. Mukozal inflamasyon ve viskozitesi artm›ﬂ mukus (alerjik müsin) ostium obstrüksiyonuna ve lokal doku hipoksisine yol açar. Dönüﬂünde bu da fungal büyüme12
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yi tetikler. Histopatolojik olarak alerjik müsin içinde çok küçük miktarlarda fungus tan›mlanabilir ve doku invazyonuna dair hiçbir belirti bulunmaz. Çok uzun süreli tedavi edilmemiﬂ olgularda kemik erozyonu gözlenebilir.

Akut Sinüzit
Akut sinüzit 6-8 haftadan uzun sürmeyen veya bir y›l içinde 10 günü
geçmeyen 4’den az atakla karakterizedir. Akut sinüzitte bakteriyel etkenler genelde aerobik streptokok, stafilokok, Haemophilus influenzae gibi
ajanlard›r (%33-81). Daha az s›kl›kla aerob veya fakültatif aerob bakteriler
(S. aureus, koagülaz negatif stafilokoklar, gram negatif organizmalar) veya mikst anaerobik ve fakültatif aerob bakteriler etkendir (Tablo 1).
Akut sinüzit için en yayg›n predispozan faktör ÜSYE’dir. Allerjik rinit
ise di¤er bir nedendir. Sinüs hastal›¤› so¤uk alg›nl›¤› hastal›¤›n›n do¤al bir
parças› gibidir ve so¤uk alg›nl›¤› olan olgular›n büyük bir k›sm›nda ayn›
zamanda viral sinüzit (VS) de gözlenir. Virüsler mukozal ödem, ostial daralma, sekresyon art›ﬂ› ve mukosiliyer aktivitede azalmaya neden olur.
Anatomik malformasyonlar, polipler, septal deviasyon, yabanc› cisimler
de tam ostial t›kanma yaparak sinüzite neden olabilir.
Olgular›n %5-10’unda üst diﬂ enfeksiyonu vard›r ki, bu enfeksiyon direkt maksiller sinüse yay›labilir. En iyi tan› pürülan sekresyonun aspirasyonu ve sinüs biyopsi kültüründe mikroorganizma üretilmesi ile konulur.

Tablo 1. Akut toplum kökenli maksiller sinüzitin viral ve bakteriyel nedenleri.
Olgular›n yüzdesi
Organizma

Yetiﬂkin

Çocuk

Virüsler
Rinovirüs

15

-

‹nfluenza virüs

5

-

Parainfluenza virüs

3

2

Adenovirüs

-

2

S. pneumoniae

31 (20-35)

36

H. influenzae (kapsülsüz)

21 (6-26)

23

S. pneumoniae ve H. ‹nfluenzae

5 (1-9)

-

α streptococci

9 (3-19)

-

M. catarrhalis

8 (2-10)

19

Anaerobic bacteria

6 (0-10)

-

S. aureus

4 (0-8)

-

S. pyogenes

2 (1-3)

2

Gram-negatif bakteri

9 (0-24)

2

Bakteri
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Sinüs aspirat kültürleri olmaks›z›n VS’nin toplum kökenli bakteriyel sinüzit (TKBS)’ten ayr›m› güvenli olarak hala yap›lamamaktad›r.
Burun ve nazofarenksten al›nan kültür ile sinüsten elde edilen bakteriler aras›nda iliﬂki yoktur. Bir di¤er önemli patojen Moraxella catarrhalis'tir. T›kal› sinüste azalan oksijen bas›nc› ve pH'dan dolay› akut sinüzitte
anaerobik bakteri elde etme çabalar› artmaktad›r. Bununla birlikte, akut
pürülan sinüzitli hastalar›n %10'undan daha az›nda anaerobik organizmalar elde edilmiﬂtir. Akut sinüzitte laktamaz üreten organizmalar›n art›ﬂ›,
özellikle inatç› ve tekrarlayan vakalarda, antibiyotik seçimini etkiler.

Kronik Sinüzit
Kronik sinüzit, en s›k görülen kronik hastal›klardan birisidir. 8 haftadan uzun süren ya da bir y›lda 4’den fazla atak yapan ve 10 günden uzun
süren sinüzittir. Kal›c› mukozal belirtiler vard›r.
Tedavisi önce medikal, baﬂar›l› olunamazsa, cerrahidir. Medikal tedavi
baﬂl›ca antibiyotiklerle yap›l›r. Sinüslerden kültür almak invaziv bir iﬂlem
oldu¤u ve poliklinik ﬂartlar›nda genellikle mümkün olmad›¤› için, kronik
sinüzitli hastalara ampirik antibiyotik tedavisi verilmektedir. Ampirik tedavide de kronik sinüzitli hastalar›n sinüs mikrobiyolojilerini belirleyen çal›ﬂmalar yol gösterici olmaktad›r.
Üç aydan fazla devam eden sinüzitler kronik kabul edilir. Kronik sinüzitte altta yatan sebebin ne oldu¤u araﬂt›r›lmal›d›r. Anatomik bozukluk,
alerji, immün yetmezlik, çocuklarda kronik tonsillit ve adenoid vejetasyon, immotil siliya, kistik fibrozis, gastro-ösefageal reflü gibi altta yatan bir
sebep olup olmad›¤› araﬂt›r›lmal›d›r.
Kronik sinüzitte bakteriyoloji akuttakinden çok farkl›d›r. Kronik sinüzitte anaerobik bakterilerin önemli yeri vard›r (Tablo 2). Burun kültürleri
ile sinüsün içinden do¤rudan al›nan kültürler aras›ndaki benzerlik
%50'dir. Görülen anaeroplar›n baﬂl›calar› streptokoklar ve bakteroides
türleridir. En fazla bulunan aeroplar S. aureus ve H. influenzae, en s›k rastlanan mantar enfeksiyonu ise aspergillozdur.
Tablo 2. Kronik sinüzitte predominant patojenler.
Bakteriler
Enterik gram negatifler
Staphylococcus coag. neg.
Staphylococcus aureus
Streptococcus pneumoniae
Haemophilus influenzae
Klebsiella pneumoniae
Enterococcus
Di¤er

14

Pozitif kültür No (%)
21 (29.6)
15 (21)
12 (17)
4 (6)
3 (4)
3 (4)
2 (3)
6 (8)
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Odontojenik orijinli olmas›na göre yap›lan s›n›flamaya göre etkenler
farkl›l›k göstermektedir (Tablo 3).
Tablo 3. Odontojenik orijinli olup olmamaya göre sinüzit etkenleri.
Odontojenik orijinli olmayan sinüzit etkenleri

Odontojenik orijinli sinüzit etkenleri

• Haemophilus influenzae

• Aerobik streptokoklar

• Streptococcus pneumoniae

• Anaerobik peptococcus

• Moraxella catarrhalis

• Peptostreptococcus

• Staphylococcus aureus

• Bakterioides
• Eubacterium

Çocuklarda Sinüzit
Do¤umda paranazal sinüsler tam olarak geliﬂmemiﬂtir. Maksiller sinüs
burun yan duvar›na tutunan küçük bir hücre ﬂeklindedir. Etmoid labirent
yeni pnömatize olmaya baﬂlam›ﬂt›r. Frontal sinüs 6-8 yaﬂ›na kadar geliﬂmez. Sinüslerin geliﬂimi adolesan ça¤›na kadar devam eder. Çocuklarda
akut sinüs enfeksiyonuna neden olan bakteriler eriﬂkinler ile nerdeyse ayn› spektrumdad›r. Farkl› olarak Moraxella catarrhalis çocuk sinüzitlerinin
%20’sinden sorumludur.
Küçük çocuklarda halitosis, burun ak›nt›s› ve uzun süre devam eden
öksürük gibi semptomlar karakteristiktir. Büyük çocuklarda genellikle önceden geçirilen bir üst solunum yolu enfeksiyonu hikayesi vard›r. Bunu
takiben, pürülan burun ak›nt›s›, burun t›kan›kl›¤› ve periorbital a¤r› geliﬂebilir. Bir üst solunum yolu enfeksiyonu ve a¤r› ile birlikte orta meatustan
boﬂalan eksüda akut sinüziti gösterir. Teﬂhis radyolojik olarak do¤rulanabilir. Vakalar›n ço¤unda tamamen kapal› sinüslerin aspirasyonundan pürülan s›v› gelir. Çocuklar›n sinüs grafileri dikkatli de¤erlendirilmelidir. Asimetrik sinüs geliﬂimi yanl›ﬂ de¤erlendirmeye yol açabilir. Çocuklarda 10
yaﬂ›ndan önce nadiren polip geliﬂir. Bundan dolay›, küçük bir çocukta nazal polip varsa, kistik fibrosis yönünden de¤erlendirilmelidir. Çocuklarda
maksiller sinüs aspirasyonu için ço¤unlukla genel anestezi gerekir. Sinüs
aspirasyonu gerektiren endikasyonlar antibiyotik ve dekonjestanlara cevap al›namamas›, immün sistemi bask›lanm›ﬂ bir hastada sinüzit bulgusu
veya bir sinüzit komplikasyonu geliﬂmesidir.
Antimikrobiyal Tedavi
Viral Rinosinüzit
‹nfluenza A enfeksiyonuna ba¤l› geliﬂen viral rinosinüzit 5 gün boyunca oral yolla verilen amantadin veya rimantadin 200 mg/gün ile tedavi edilebilir. Kronik sinüs hastal›¤› olan kiﬂilere influenza aﬂ›s› önerilmelidir. ‹n15
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terferonla yap›lan topikal nazal tedavi her seferinde viral titreyi azaltsa bile rinovirüsün oluﬂturdu¤u nazal semptomlar üzerinde çok az etkilidir.
Topikal inteferon ve antinflamatuar tedavi kombinasyonu semptomlar›n
tamam›na yak›n›nda faydal› olmaktad›r.

Bakteriyel Sinüzit
Sinüzit tedavisinin amac› sinüslerin h›zl› bir ﬂekilde sterilizasyonunu
sa¤layarak olas› ciddi komplikasyonlar›n önüne geçmektir. Antibiyotik
kullan›m›ndan önce s›k olarak rastlanan orbital ve intrakranial sinüzit
komplikasyonlar› bu sayede günümüzde minimuma indirilmiﬂtir.
Sinüzit tedavisinde günümüzde birçok medikal ajan kullan›lmaktad›r.
Bunlar›n aras›nda antibiyotikler ilk s›ray› almakla birlikte dekonjestanlar
(topikal, sistemik), antihistaminikler, steroidler (topikal, sistemik), çeﬂitli
inhalan tedaviler, mukolitik ajanlar da say›labilir. Bu ajanlar›n her birinin
çeﬂitli yollardan sinüs enfeksiyonunun kontrol alt›na al›nmas›nda etkili olmas›na karﬂ›l›k kullan›lan en önemli ajan antibiyotiklerdir.
Olgular›n bir ço¤unda spesifik etmen bilinmedi¤inden antibiyotik tedavisi genellikle ampirik olarak baﬂlan›r. Akut sinüzitlerde seçilecek antimikrobiyal ajan Haemophilus influenzae ve Streptococcus pneumoniae’ya
etkili olmal›d›r. Verilecek antimikrobiyal ajan sinüs dokusuna ve sekresyonlar›na geçebilecek özellikte olmal›d›r. Penisilin V ve eritromisin yeterli sinüs ve sekresyon konsantrasyonlar›na ulaﬂamazlar. Ampisilin di¤er
aminopenisilinler (amoksisilin, bakampisilin gibi) yeterli sinüs konsantrasyonuna ulaﬂ›r. Amoksisilin, elde edilen daha yüksek kan de¤eri nedeniyle tercih edilir. Oral olarak kullan›labilen sinüzite etkili sefalosporinler
sefaklor, sefuroksim aksetil ve sefiksimdir.
Beta laktamaz üreten mikroorganizmalara karﬂ› (özellikle H. influenzae) amoksisilin tek baﬂ›na yeterli gelmez. Klavulonat ile güçlendirilmiﬂ
amoksisilin bu olgularda endikedir. Akut sinüzitlerde tedavi süresi en az
10 gün olarak belirlenmelidir. Sinüzit tedavisinde kullan›lan kinolon türevi antibiyotiklerin sistemik kan de¤erlerinin özellikle S. pneumoniae için
minimal inhibitör de¤eri ancak yakalayabilmesine karﬂ›l›k bu antibiyotiklerin en önemli özellikleri sinüs doku ve sekresyonlar›nda çok daha yüksek konsantrasyonlarda bulunabilmeleri ve bu ﬂekilde etkinliklerini art›rabilmeleridir.
Makrolid grubu antibiyotiklerden klaritromisin ve azitromisin 3 temel
sinüzit ajan›na da (H. influenzae, S. pneumoniae ve M. catarrhalis) etkilidir ve sinüzit tedavisinde yeri vard›r.
Kronik sinüzit tedavisi daha karmaﬂ›kt›r. Akut alevlenmelerin tedavisi
yukar›da anlat›lan tedavinin çok benzeri olmakla birlikte kronik sinüzit te16
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davisinde cerrahi ön plana ç›kar, çünkü genellikle sinüzitin kronikleﬂmesine neden olan altta yatan anatomik bir bozukluk mevcuttur ve bu cerrahi olarak düzeltilmedikçe sinüzit kontrol alt›na al›namaz. Kronik sinüzitin
mikrobiyolojisinde anaerobik etmenlerin yo¤un olmas›ndan dolay›
amoksisilin klavulonat gibi ajanlar›n kullan›m› ön plana geçer. Bununla
bereber imidazol grubu antibiyotikler (metronidazol) ve klindamisin de
kronik sinüzit tedavisinde kullan›m dahilinde olan ajanlard›r.
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3. Konu

Rinosinüzitlerde
Görüntüleme
Dr. K. Halit Uzun, Dr. Ça¤lar Uzun

Giriﬂ
Günümüzde rinosinüzitlerde en s›k kullan›lan radyolojik görüntüleme
metodlar› bilgisayarl› tomografi (BT) ve manyetik rezonans (MR)’d›r. Ayr›ca anjiografi ve ultrason nadir durumlarda kullan›lmaktad›r. Rinosinüzitlerin tan› ve tedavisinde düz grafiler art›k kullan›lmamaktad›r (Resim 1).1-5

Resim 1. Düz grafiler yalanc› pozitif veya negatif sonuçlar verdi¤i için günümüzde kullan›lmamaktad›r. A: 0 derece 4 mm teleskop ile sol orta meatus giriﬂinin endoskopik görüntüsü. B: Resim A’daki
hastan›n Water’s grafisinde sol maksiller sinüs opasifikasyonu görülüyor (K›rm›z› ok). C: Ayn› hastan›n
BT’sinde maksiller sinüs havalanmas›n›n normal oldu¤u izleniyor.

Nazal ve paranazal sinüs ile ilgili yak›nmalar› olan hastalarda radyolojik görüntüleme tan›ya varmada ilk öncelikli yöntem olmamal› ve mutlaka
klinik ve endoskopik de¤erlendirmeden sonra baﬂvurulmal›d›r. Örne¤in
endoskopik olarak tan›s› konabilen bir akut sinüzit olgusunda radyolojik
görüntülemeye hiç gerek yoktur (Resim 2). Tümör, mantar enfeksiyonlar›, rinosinüzit komplikasyonlar› vb durumlarda ise radyolojik görüntüleme ﬂartt›r. Ayr›ca cerrahi öncesi de¤erlendirmede, cerrahi s›ras›ndaki yöntem plan›n›n saptanmas›nda ve cerrahi sonras› nükslerde görüntüleme
önem kazanmaktad›r.1-3,6
19
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Resim 2. Sol nazal kavitede orta meatusda
bol mukopürülan ak›nt› akut rinosinüzit tan›s›
için yeterlidir. Radyolojik görüntülemeye gerek
yoktur (4 mm 0 derece teleskop).

Bilgisayarl› Tomografi
BT paranazal sinüslerin yap›s›n› oluﬂturan kemik, mukoza ve havay›
gösterebilen mükemmel bir araçt›r. Endoskopik sinüs cerrahisinin (ESC)
do¤uﬂu ile BT’nin geliﬂmeye baﬂlamas› ayn› döneme rastlamas› asl›nda iyi
bir ﬂanst›r. Özellikle etmoid sinüslerin, frontal reses bölgesinin, sfenoid sinüslerin patolojilerinin tan›s›n›n yan› s›ra karmaﬂ›k anatomisinin de anlaﬂ›lmas› BT tekniklerinin geliﬂmesi sayesinde olmuﬂtur (Resim 3).1-3
BT günümüzde enflamatuvar sinüs hastal›klar›n›n görüntülenmesinde
primer metoddur. Antienflamatuvar medikal tedavi sonuçlar›n›n de¤erlendirilmesinde ve preoperatif dönemde, BT’nin maksimum klinik düzelmeden 2-6 hafta sonra yap›lmas› uygundur. Tan›da veya preoperatif de¤erlendirmede mümkün oldukça koronal planda kesitler al›n›r. Koronal

Resim 3. Koronal planda
paranazal sinüs BT örnekleri.
A: Unsinat cisimler bilateral
lamina papyrasea’da
sonlan›yor ve terminal resesi
oluﬂturuyor. B: Solda büyük
bir orta konka bulloza ve
bilateral frontal hücreler
izleniyor. K: Unsinat cisim
bilateral pnömatize (K›rm›z›
ok: Unsinat cisim, Sar› ok: Etmoid infindubulum, fs: Frontal sinüs, fr: Frontal
reses, tr: terminal reses, mo:
maksiller ostium, ms: maksiller sinüs, k3: Kuhn tip 3
frontal hücre, k2: Kuhn tip 2
frontal hücre, kb: konka bulloza, ion: infraorbital
sinir).

20

Rinosinüzitlerde
görüntüleme
Resim 4. Aksiyel kesitlerde posterior etmoid
ve sfenoid sinüslerin optik sinirle iliﬂkisi
görüntülenebilir. Cerrahi s›ras›nda kesik k›rm›z›
ok yönünde ilerlenecek olursa Onodi hücresi
geçilip optik sinir zedelenebilir. Düz yeﬂil ok
yönünde gidilmesi emniyetlidir. K›rm›z› ok:
Optik sinir. oh: Onodi hücresi. s: Sfenoid
sinüs.

plan, ESC’deki çal›ﬂma plan›d›r ve ostiomeatal kompleks’i (OMK) en ideal
bir ﬂekilde gösterir (Resim 3). Aksiyel plandaki çekimler ise özellikle posterior etmoid ve sfenoid sinüslerin optik sinirle iliﬂkisini görüntülemede
yararl›d›r (Resim 4). Teknik nedenlerle sagittal kesitler al›nmas› mümkün
de¤ildir. Sagittal kesitler ancak bilgisayar ortam›nda rekonstrüksiyonla elde edilmektedir. Geliﬂen BT cihazlar› ve bunlar›n bilgisayar yaz›l›mlar› ile
entegre edilmesi sonucu (Resim 5 ve 6); günümüzde çok kesitli (multislice) taray›c›larla çok h›zl› bir ﬂekilde (1.2 mm kesitlerde 6 saniye) çok ince
aksiyel kesitler al›nmakta ve mükemmel koronal ve sagittal rekonstrüksiyonlar yap›labilmektedir (Resim 7). Bu sayede boyun hiperekstansiyonunu tolere edemeyen veya yayg›n dental restorasyonlar› olan hastalarda kolayl›k aksiyel kesitler al›nabilmekte, tarama zaman› k›salmakta ve artefaktlar azalmaktad›r.1-3,6,7

Resim 5. Yüksek rezolüsyonlu çok kesitli
(multislice) BT taray›c› (Özel Güven
Hastanesi Radyoloji Bölümü).

Resim 6. Elde edilen BT görüntülerinin
de¤iﬂik amaçlarla iﬂlendi¤i workstation
(Özel Güven Hastanesi Radyoloji
Bölümü).
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Resim 7. Aksiyel görüntülerden elde edilen koronal ve sagittal planda rekonstrüksiyonlar.
A: Koronal rekonstrüksiyon. f: Frontal sinüs. an: Agger nazi hücresi. nlk: Nazolakrimal
kanal. B: Koronal plandaki k›rm›z› noktal› çizgiden yap›lan sagittal rekonstrüksiyonda agger
nazi arka duvar› ile bulla etmoidalis ön duvar› iliﬂkisi izleniyor. fr: Frontal reses. ok: Orta
konka. be: Bulla etmoidalis. gl: Ground lamella. pe: Posterior etmoid. s: Sfenoid sinüs.

Günümüzde koronal ve aksiyel kesitlerin yan› s›ra sagittal kesitlerin de
elde edilebilmesi özellikle karmaﬂ›k bir anatomik yap›s› olan frontal reses
bölgesinin daha iyi anlaﬂ›lmas›n› ve daha do¤ru de¤erlendirilmesini sa¤lam›ﬂt›r. Asl›nda sagittal rekonstrüksiyonlar 10 y›l› aﬂk›n bir süredir elde
edilmektedir. Ancak sagittal görüntülerin daha net ve ayr›nt›l› olmas› günümüzdeki modern helikal taray›c›lar›n 0.6 mm gibi çok ince kesitler alabilmesi sayesinde olmuﬂtur.8-10
S›n›rl› BT giderleri azaltmak ve düz grafilerin yerine kullanarak hastalar› ikna etmek amac›yla kullan›lmaktad›r. Nares ile sfenoid sinüs aras› 7.5
cm’dir ve 10 mm’lik kesitler ile 8 görüntü sa¤lanabilir. 3-5 mm’lik rastgele
kesitler al›nmas› veya 2-3 mm’lik frontal reses kesitleri al›nmas› di¤er s›n›rl› BT yöntemleridir. S›n›rl› BT bir hastan›n de¤erlendirilmesinde ilk görüntüleme metodu olmamal›d›r. Takip edilen ve ya ameliyat edilen hastan›n
daha sonraki dönemlerinde sadece tan› amac›yla baﬂvurulabilir. Ancak
hastalar›n sübjektif yak›nmalar›n›n BT ile korelasyonunun kötü olmas› s›n›rl› BT’nin yarar›n› tart›ﬂ›l›r hale getirmiﬂtir.3
BT’de radyasyon riski, yüksel çözünürlükteki görüntüler nedeniyle artm›ﬂt›r. Hastaya ve kullan›lan BT cihaz›na ait faktörler radyasyon dozunu
etkilemektedir. BT cihaz›na ait parametrelerden, hastan›n ald›¤› radyasyon dozunu do¤rudan ve yo¤un bir ﬂekilde en çok tüp ak›m› (miliampersaniye mA) etkiler. Bu nedenle mA düﬂürülerek radyasyon dozu azalt›labilir. Buna karﬂ› mA azalt›lmas› görüntü kalitesini ve ince detaylar› bozar.
120 kilovolt (kVp)’da ve 50-80 mA dozunda tüp ak›m› görüntü kalitesini
bozmayacak ve radyasyona maruz kalma riskini azaltacak de¤erlerdir. Ru22
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tin BT tetkiklerinin lens üzerine etkisi ve katarakt oluﬂturma riski azd›r.
Bununla beraber özellikle çocuklar, adolesan ça¤›ndakiler ve do¤urganl›k
yaﬂ›ndaki kad›nlarda yüksek dozda çok say›da BT incelemesi elden geldi¤ince yap›lmamal›d›r.2,3,11-13

Manyetik Rezonans
MR’da kuvvetli bir manyetik alan içinde protonlar›n manyetik özellikleri kullan›larak, tan›sal görüntüler verebilen zay›f radyofrekans sinyalleri
oluﬂturulur. Kortikal kemik sinyal vermedi¤i için sinüslerin görüntülenmesinde kemik detaylar ayr›nt›l› bir ﬂekilde saptanamaz. Ayr›ca BT ile k›yasland›¤›nda MR tetkik süresi uzundur ve zaman zaman sedasyon dahi
gerekebilir. Bununla beraber, yumuﬂak doku çözünürlü¤ündeki üstünlü¤ü ve artefakt oluﬂturmamas› avantajlar› nedeniyle, sinüzit veya ESC
komplikasyonlar›nda intrakraniyel veya intraorbital bölgelerin de¤erlendirilmesinde, MR BT’ye üstünlük sa¤lar (Resim 8). MR ayr›ca, tümörlerde,
mukosellerde ve enflamasyonlar›n tan›s›nda ve yayg›nl›¤›n›n saptanmas›nda yararl›d›r. MR tümörlerin inflamasyonlardan ay›rt edilmesinde %90
baﬂar›l›d›r. Neoplazmalar›n ve mukosellerin tan›s›nda gadolinyumlu
MR’›n kontrastl› BT veya düz MR’dan daha spesifik ve hassas oldu¤u gösterilmiﬂtir. Mukosellerde çok parlak bir T2 sinyali al›n›rken, yass› hücreli
karsinomda (en s›k görülen tümör) orta derecede kuvvetli sinyal al›n›r.
Bununla beraber adenokarsinom ve schwannom gibi tümörlerde de parlak T2 sinyal al›nmas› mukosellerin ay›rd edilmesinde sorun yaratabilir.
Di¤er taraftan mukosellerin protein içeri¤i, kalsifikasyon varl›¤›, kan elemanlar›n olmas› veya aspergillus gibi organizmalara ba¤l› sekonder enfeksiyonlar da al›nan sinyal karakterini de¤iﬂtirebilir.1,2

Resim 8. Sol frontal sinüzit, orbital preseptal sellülit ve skalp absesi olan hastan›n MR
görüntüleri. A: Koronal plan. B: Aksiyel plan.
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Nazal ve paranazal sinüslerin de¤erlendirilimesinde MR’›n baz› dezavantajlar› vard›r. Örne¤in nazal siklusun konjesyon faz›nda çekilen MR’da
hipertrofik konka ve mukoza patolojik de¤iﬂiklik ﬂeklinde yorumlanabilir.
Di¤er taraftan yumuﬂak doku çözünürlü¤ü çok iyi olmas›na karﬂ›n MR’›n
kemik görüntülenmesi zay›ft›r. Özellikle ön etmoid sinüslerdeki frontal ve
maksiller sinüslerin drenaj yollar›n›n detayl› anatomisinin görüntülenmesi mümkün olmaz.3
MR cihazlar›nda görüntü kalitesi taray›c›n›n manyetik alan kuvveti ile
do¤ru orant›l›d›r. Günümüzde aç›k MR cihazlar›n›n ço¤u 0.3-0.5 Tesla kuvvetindedir. Yüksek kuvvetteki MR’lar ise 1.5 Tesla’da çal›ﬂ›r. Bu nedenle
klastrofobi gibi nedenlerle hemen aç›k MR sistemlere yönelmemeli ve sedasyon alt›nda kuvvetli kapal› MR tetkiki yap›lmal›d›r.1

Ultrason
Yo¤un bak›m hastalar›nda akut sinüzit tan›s› ve birinci basamak tarama metodu olarak ultrason kullan›m› bildirilmiﬂtir. Preoperatif görüntülemede de¤eri yoktur.1

Resim 9. Sa¤ nazal kavitede posterior nazal kaviteyi dolduran vasküler yap›
görünümlü kitle. A: 0 derece 4 mm rijit teleskopla endoskopik görünüm. Beyaz
ok: Tümör. B: Ayn› hastan›n BT görüntüsü. C: Ayn› hastan›n anjiografi s›ras›ndaki vasküler yap›s› izleniyor. D: Embolizasyon sonras› tümörün azalm›ﬂ vaskülarizasyonu izleniyor.
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Resim 10. Workstation’da 3 planda oryantasyon çal›ﬂmas›. Koronal, aksiyel
ve sagittal plan pencerelerinden biri aktif hale getirilir. K›rm›z› art› iﬂaretli
imleç aktif planda hareket ettirilince, di¤er iki plan üzerinde de hareket
eder. Bu ﬂekilde daha az bilinen sagittal ve aksiyel planlarda anatomik oryantasyon sa¤lan›r.

Anjiografi
Vasküler bir tümör süphesini teyid etmek ve bu tür tümörlerin endoskopik cerrahisini kolaylaﬂt›rmak için preoperatif dönemde obliterasyon
amac›yla anjiografi yap›labilir. Tümörün damar yap›s›n›n mümkün oldu¤u kadar azalt›lmas› önemlidir. Bu sayede tümörlerin endoskopik ç›kar›lmas›na olanak sa¤lar. Bu tür bir iﬂleme en güzel örnek anjiofibromlard›r
(Resim 9).6

‹leri Görüntüleme Metodlar›
Son y›llarda gerek görüntülemede gerekse görüntü destekli cerrahide
sürekli ilerlemeler olmaktad›r.
Geliﬂen BT cihazlar›n teknolojisine paralel olarak elde edilen görüntülerin çok farkl› ﬂekil ve amaçla kullan›lmak üzere iﬂlenmesini sa¤layan bilgisayar yaz›l›mlar› kullan›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r. Daha önce anlatt›¤›m›z çok
detayl› sagittal rekonstrüksiyonlar›n›n yan›s›ra 3 planda (koronal, sagittal
ve aksiyel) oryantasyon, 3 boyutlu anatomik rekonstrüksiyon ve 3 boyutlu sanal endoskopik görüntüler elde edilebilmektedir. 3 planda oryantasyon sayesinde, gayet iyi bilinen koronal plandaki anatomik noktalar›n aksiyel ve özellikle sagittal planda hangi noktalara karﬂ›t oldu¤u görülebilmektedir (Resim 10). 3 plandaki BT görüntüleri kullan›larak elde üç boyutlu anatomik rekonstrüksiyonlar karmaﬂ›k anatomik bölgelerin anlaﬂ›l25
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mas›nda çok e¤itici olmaktad›r (Resim 11). Yine 3 plandaki BT görüntüleri kullan›larak sanal endoskopik görüntüler elde edilmektedir (Resim 12).
Elde edilen bu endoskopik görüntüler henüz rijit teleskoplarla elde edilen
görüntülerin kalitesinde de¤ildir (Resim 13). Ancak hayal dahi edilemeyecek perspektif ve aç›lardan görüntü sa¤lamaktad›rlar (Resim 12 ve 14). Bu
yeni teknolojilerin geliﬂmesi sadece bilgisayar yaz›l›mlar›n›n geliﬂtirilmesi
ile s›n›rl›d›r.2,6,14
BT ve MR görüntülerinin ortak kullan›lmas›n› sa¤layan yaz›l›mlarda geliﬂtirilmektedir. Bu ﬂekilde elde edilen 3 boyutlu görüntüler sterotaktik navigasyon sistemlerinde kullan›labilecektir. 2

Resim 11. Workstationda 3 plandaki BT görüntülerinden 3 boyutlu anatomik görüntü elde edilmesi.

3 boyutlu bilgisayar görüntüleri kullan›larak ‘image overlay’ metodu
geliﬂtirilmektedir. Cerrah›n›n nazal kavite içindeki endoskop hareketleri
izlenip, monitördeki endoskopik görüntü üzerinde istenildi¤i zaman radyolojik görüntü gönderilmesini sa¤layacak olan bu teknikle cerrah›n oryantasyonu, persepsiyonu ve reaksiyonlar› h›zl› bir ﬂekilde geliﬂtirecektir.2

Resim 12. Workstationda 3 plandaki BT görüntülerinden sanal endoskopik görüntü
elde edilmesi. K›vr›k k›rm›z› ok: Frontal sinüse geçiﬂ.

26

Rinosinüzitlerde
görüntüleme
Resim 13. Sol unsinat cisimdeki perforasyonlar›n sanal ve rijit
endoskopik görüntülerinin
karﬂ›laﬂt›r›lmas›.

‹ntraoperatif MR, çok pahal› olmas›na ve MR görüntülerinin s›n›rlamalar›na ra¤men, geliﬂtirilmeye baﬂlanm›ﬂt›r. ‹ntraoperatif BT ise ameliyat
odas›nda çok daha farkl› de¤iﬂiklikler gerektirmesi ve radyasyon riski gibi
nedenlerle daha yavaﬂ bir geliﬂme gösterecektir.2

Resim 14. Koronal BT’de sol maksiller sinüsde düzgün kontürlü (muhtemelen
retansiyon kisti) yap›n›n sanal endoskopik görüntüsü.
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Endoskopik Burun
Muayenesi
Dr. Fikret ‹leri, Dr. K. Halit Uzun

Messerklinger'in 1950’lerde baﬂlayan 20 y›ldan fazla süren kadavra
a¤›rl›kl› anatomi ve fizyoloji çal›ﬂmalar›, Zinreich’›n BT görüntüleme tekni¤inde sa¤lad›¤› teknolojik geliﬂmeler ve Hopkins'in teleskoplarda kulland›¤› ›ﬂ›k nakli yenilikleri, nazal ve paranazal sinüs hastal›klar›na yaklaﬂ›m›m›zda köklü de¤iﬂiklikler ortaya ç›karm›ﬂt›r. Bu geliﬂimin belki de en
önemli aya¤›n›, teleskoplardaki geliﬂmeler sayesinde günlük kullan›ma giren endoskopik burun muayenesi (EBM) oluﬂturmaktad›r.
EBM, de¤iﬂik aç›l› rijit Hopkins tipi teleskoplarla burun boﬂlu¤unun ve
özellikle burun boﬂlu¤u lateral duvar›n›n ve nazofarenksin detayl› olarak
incelenmesidir.
EBM, burun ve paranazal sinüs yak›nmalar› ile müracaat eden her hastaya yap›lmal›d›r. Rinoskopi anterior ve posterior gibi muayene yöntemlerinin nazal kavitelerin ve nazofarinksin tam ve do¤ru olarak de¤erlendirilmesinde yeterli olmad›¤› aç›kt›r. Burun boﬂlu¤unun, özellikle karmaﬂ›k
bir anatomiye sahip lateral duvar›n›n, koanan›n ve nazofarenksin muayenesinde düz veya aç›l› rijit Hopkins tipi teleskoplar›n kullan›lmas› en ideal fizik muayene yöntemidir.
Lateral duvar›n, özellikle ostiomeatal kompleksin (OMK) minör anatomik malformasyonlar›n›n paranazal sinüs hastal›klar›nda önemli rol oynad›¤›n›n anlaﬂ›lmas›, bu bölgenin ayr›nt›l› ve do¤ru muayenesini daha da
önemli hale getirmiﬂtir. Al›n aynas›, klar, burun spekülümü ile yap›lan klasik muayene yöntemleri ile elde edemeyece¤imiz muayene bulgular›n›
ancak EBM’de elde edebiliz. Bu muayene yönteminin en önemli avantaj›
muayene bölgesinde parlak bir ayd›nlatma ve mükemmel bir görüﬂ sa¤lamas›d›r. Aç›l› teleskoplar sayesinde adeta köﬂelerin arkas›n›n görülebilmesi di¤er bir avantajd›r. Bunun yan›s›ra muayene esnas›nda foto¤rafik
ve/veya videografik görüntüler elde edilebilir ve saklanabilir. Bu sayede
asistan, uzman, yard›mc› sa¤l›k personeli ve hatta hastalar›n e¤itimi ve
akademik platformlarda bilgi ve deneyimlerin aktar›lmas› etkin bir ﬂekilde sa¤lan›r.
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EBM’de Kullan›lan Temel Malzeme ve Cihazlar
So¤uk Iﬂ›k Kaynaklar›
EBM’de kullan›labilecek çeﬂitli özellikte so¤uk ›ﬂ›k kaynaklar› bulunmaktad›r. Video endoskopi yap›lmayacak ise 100-150 Watt’l›k so¤uk ›ﬂ›k
kaynaklar› yeterli olur Ancak video endoskopi yap›lmas› planlan›yorsa en
az 250 Watt’l›k so¤uk ›ﬂ›k kayna¤› gereklidir. Xenon ampullü so¤uk ›ﬂ›k
kaynaklar› video endoskopi yap›l›rken kullan›lan daha yeni bir teknolojidir. Teorik olarak so¤uk ›ﬂ›k kayna¤› ne kadar kuvvetli ise elde edilen görüntü o kadar ayd›nl›k ve ayr›nt›l› olur.

Fiberoptik So¤uk Iﬂ›k Kablolar›
So¤uk ›ﬂ›k kayna¤›ndan teleskoplara ›ﬂ›¤› ulaﬂt›r›lmas› için fiberoptik
so¤uk ›ﬂ›k kablolar› kullan›l›r. Fiberoptik so¤uk ›ﬂ›k kablolar› kullan›m
amac›na göre de¤iﬂik boylarda ve çaplardad›r. Kablo boyu k›sald›kça ve
çap› büyüdükçe iletilen ›ﬂ›k miktar› artar.

Teleskoplar
Günümüzde EBM’de Hopkins tipi rijit teleskoplar kullan›lmaktad›r. Bu
teleskoplar de¤iﬂik görüﬂ aç›lar›nda ve çaplarda üretilmektedir. EBM için
2.7-4 mm çaplar›nda ve 0-120 derece görüﬂ aç›lar›nda rijit teleskoplar kullan›lmaktad›r. Teleskobun çap› küçüldükçe görüntü de küçülmekte; aç›s›
büyüdükçe ayd›nlatma azalmakta ve kullan›m zorlaﬂmaktad›r. EBM için 4
mm 30 derece teleskopun mutlaka bulunmas› gerekir. 4 mm 0, 45 ve 70
derece; 2.7 mm 0, 30 ve 70 derece teleskoplar›n bulunmas› önerilir.

Fleksible Endoskoplar
Baﬂlang›çta bronkospi için geliﬂtirilen fleksible endoskoplar daha sonra burun, nazofarinks ve larinks içinde kullan›lamaya baﬂlanm›ﬂt›r. Biri ›ﬂ›¤› di¤eri görüntüyü nakleden iki fiberoptik kablodan oluﬂur. Çaplar› 2.54.5 mm aras›nda de¤iﬂir. Son zamanlarda 0.7 mm inceli¤inde çaplarda
fleksible endoskoplar yap›lm›ﬂt›r. EBM’den çok tuba östaki ve tükürük bezi endoskopisinde daha s›k kullan›lmaktad›r. Di¤er bir s›k kullan›m alan›
ise obstrüktif uyku apnesi hastalar›n›n de¤erlendirilmesinde de¤erli bir
muayene olan Müller manevras›d›r. Hareket esnekli¤i avantaj›na karﬂ›n
görüntünün ayn› çaptaki rijit teleskoplar kadar olmas› en belirgin dezavantaj›d›r.
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Muayene Aletleri
EBM’de nazal spekülum, bayonet penset, freer elevatör, de¤iﬂik boy ve
çaplarda düz ve k›vr›k uçlu aspiratöt uçlar›, de¤iﬂik biyopsi forsepsleri ve
sinoskopi için trokar ve trokar k›l›f› gibi muayene ve küçük müdahale aletleri kullan›l›r.

Topikal Anestezi ve Dekonjesyon Solusyonlar›
Topikal anestezi için %2’lik pantokain, %2’lik ksilokain solüsyonlar›
kullan›l›r. Dekonjesyon için ksilometazolin veya oksimetazolin ile
1:100000 adrenalin solüsyonlar› kullan›l›r. Bu solüsyonlar sprey ﬂeklinde
veya emdirilmiﬂ pamuklar›n burun boﬂlu¤una konmas› ﬂeklinde uygulan›r.

Antifog Solusyonlar
Teleskop uçlar›n›n bu¤ulanmas›n› önlemek için haz›r antifog solüsyonlar veya alkolle suland›r›lm›ﬂ s›v› sabun kullan›labilir.

Video Endoskopi
Video endoskopi EBM’yi yapan doktor için daha rahat bir ortam sa¤lar. Görüntünün büyük olmas›n›n yan› s›ra doktora daha uygun bir duruﬂ
sa¤layarak postür bozukluklar›n› önler. Endoskopik video kamera, kamera kontrol üniti ve monitör video endoskopinin ana cihazlar›d›r. Piyasada
çok çeﬂitli marka ve teknolojilerde video endoskopi sistemleri bulunmaktad›r. Monitör yerine kompozit video giriﬂli televizyonlar da kullan›labilir.
Dokümantasyon
EBM’nin en önemli avantajlar›ndan biri de dokümantasyona olanak
sa¤lamas›d›r. Bu sayede doktor, hemﬂire, yard›mc› personel ve hatta hastalar›n e¤itimi etkin bir ﬂekilde sa¤lanabilir. Konsültasyonlarda büyük rahatl›k sa¤lar. Hastalarda uygulanan tedavi modellerinin etkinli¤ini saptamak veya tedavi modellerinin k›yaslamas›na olanak sa¤lar. Günümüzde
dokümantasyon iki ﬂekilde yap›labilir :

Foto¤rafik Dokümantasyon
Foto¤rafik dokümantasyon için klasik olarak kullan›lan cihazlar flaﬂ jeneratörlü so¤uk ›ﬂ›k kayna¤›, flaﬂ senkronizasyon kablosu, özel zoom objektif, 35 mm foto¤rafik kamera gövdesi kullan›l›r. 2x tele konvertör kullan›lmas› avantaj sa¤lar. En s›k 200 ASA’l›k diapozitif filmler kullan›l›r. Daha
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düﬂük h›zdaki filmlerde (50, 100 ASA) ›ﬂ›¤›n yetmemesi, daha yüksek h›zdaki filmlerde (400 ASA) ise granüllerin artmas› ve renk satürasyonun
azalmas› gibi dezavantajlar vard›r. Çift ›ﬂ›k kayna¤›ndan ›ﬂ›k alabilen so¤uk ›ﬂ›k kablolar›n›n kullan›lmas› ayr›ca avantaj sa¤lar.
Dijital foto¤rafik kameralara tak›lan bir özel adaptörle do¤rudan teleskoplardan görüntü al›nmas› bu alandaki önemli bir yeniliktir.

Video Dokümantasyon
Video endoskopi sistemlerine bir video kay›t cihaz› eklenmesi ile video görüntüleri kaydedilir. Günümüzde en s›k VHS veya S-VHS video kay›t
cihazlar› kullan›lmaktad›r. Bu sisteme bir video color printer eklenmesi ile
karta bas›lm›ﬂ görüntüler elde edilebilir.
Video kasetlerin en ideal ortam ve ﬂartlarda saklanmas›na ra¤men zamanla görüntü kalitelerinin azalmas› önemli bir sorundur. Bu nedenle günümüzde dijital kay›tlar giderek daha s›k baﬂvurulan ve tercih edilen sistemler haline gelmektedir. Mini DV video kameralar, görüntü yakalama
özelli¤i olan notebook ve desktop bilgisayarlar, harici görüntü yakalama
cihazlar› ve i-link ba¤lant› kablolar› (IE 1394 firewire ba¤lant› için) bu sistemin ana cihazlar›d›r.

EBM Tekni¤i
Endoskopik burun muayenesine baﬂlamadan önce mutlaka hastaya
yap›lacak iﬂlemin ne oldu¤u ve bu iﬂlemle ne amaçland›¤› basitçe anlat›lmal›d›r.
Hastan›n muayenesine rinoskopi anterior ile baﬂlanmal›d›r. Al›n aynas› veya klar ile burun spekulumunun kullan›ld›¤› bu klasik muayene ile
burun boﬂluklar›n›n genel yap›s›, mukozan›n görünümü, sekresyon göllenmeleri ve benzer patolojiler not edilir. Daha sonra topikal dekonjestan
ve lokal anestezikler sprey veya solüsyon emdirilmiﬂ pamuklar halinde uygulan›r. Zaman zaman burun boﬂluklar›n›n yeterli büyüklükte oldu¤u hastalarda ve özellikle çocuklarda, iyi bir iletiﬂim sa¤lanmas› halinde topikal
anesteziye gerek kalmayabilir. Bu ilaçlar›n etkisi ortaya ç›kana kadar hastaya muayene esnas›nda hapﬂ›rma ve öksürme duygusu ortaya ç›k›nca hekime haber vermesi ve ani hareketlerden kaç›nmas› gerekti¤i anlat›l›r.
EBM hasta oturur veya supin pozisyonda yap›l›r. Hekimin eldiven,
maske ve göz koruyucular› kullanmas› tavsiye edilir.
Endoskopik muayeneye baﬂlamadan önce endoskoplar›n ucuna buharlaﬂmay› önleyecek antifog solüsyonu veya alkolle suland›r›lm›ﬂ s›v› sa32
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bun damlat›l›r. Endoskop iﬂaret, orta ve baﬂ parmaklar aras›nda nazikçe
tutularak kullan›l›r.Yavaﬂ ve direkt bak›ﬂ alt›nda burun boﬂlu¤una sokulur.
Muayene esnas› boyunca aletin ucuyla mukozay› zedeleyip kanamaya neden olmamak son derece önemlidir. Kanama hem görüﬂü hem de de¤erlendirmeyi olumsuz etkiler. Muayene s›ras›nda hastan›n baﬂ›n›n sabit olmas› sa¤lanmal›d›r. Bu sayede ani baﬂ hareketleri yapmas› ve gereksiz
travma sonucu kanama oluﬂturmas› k›smen engellenmiﬂ olur. EBM’ne yeni baﬂlayanlar için teleskopun mümkün oldu¤unca kontr-dominant elde
tutulmas› ve dominat elde de aspiratör ucu veya elevatör tutulmas› uygun
olur. Bu al›ﬂkanl›¤›n edinilmesi daha sonra endoskopik cerrahiye baﬂland›¤›nda kiﬂiye avantaj sa¤layacakt›r.
EBM sistematik olarak yap›lmal›d›r. Dekonjesyon ve topikal anestezi
için 5-10 dakika beklenir. EBM’de teleskoplarlarla nazal kaviteye 3 ayr› giriﬂ yap›l›r. Birinci giriﬂte teleskop alt konka ile nazal septum aras›ndan nazal tabana paralel bir ﬂekilde nazofarinkse do¤ru ilerletilir. Koanaya kadar
gidilir ve daha sonra geri çekilir. Geri çekme s›ras›nda anatomi uygun ise
alt meatus gözlenir. Bu giriﬂte genellikle 0 veya 30 derece teleskoplar kullan›l›r. E¤er karﬂ› taraf nazofarinks yan duvar›n›n görülmesi isteniyorsa 45
veya 70 derece teleskop gerekebilir. ‹kinci giriﬂte teleskop orta konka ile
nazal septum aras›ndan arkaya ve yukar› do¤ru sfenoetmoid resese kadar
ilerletilir. Bu giriﬂte 0, 30, 45 veya 70 derece teleskoplar kullan›labilir. Son
giriﬂte teleskop orta konka ile burun yan duvar› aras›ndan orta meatusa
do¤ru ilerletilir. Orta konkan›n anatomik yap›s›n›n bu ﬂekilde bir giriﬂ için
uygun olmad›¤› durumlarda iki yol izlenebilir. Ya orta konka bir freer elevatörle hafifçe medialize edilerek teleskop orta meatusa ilerletilir (video)
ya da teleskop orta konka alt kenar› ile septum aras›ndan arkaya do¤ru 12 cm kadar ilerletilir ve bunu takiben orta konkan›n alt›ndan medialden laterale do¤ru bir döndürme hareketi ile orta meatusa arkadan girilir. Üçüncü giriﬂte de 0, 30, 45 veya 70 derece teleskoplar kullan›l›r.
Birinci giriﬂte; burun boﬂlu¤unun ve orta konka bölgesinin genel bir
izleniminin yan› s›ra alt konka, septum, koana, tuba östaki a¤z›, torus tubarius, Rosenmüller çukuru ve di¤er nazofaringeal bölgeler ile alt meatusta
nazolakrimal kanal a¤z› izlenebilir
‹kinci giriﬂte; orta konkan›n yap›s›, septumla orta konka aras›, üst meatus, üst konka, olfaktör fossa, sfenoetmoid reses, sfenoid sinüs ön duvar›
ve ostiumu izlenir.
Üçüncü ve belki de en önemli giriﬂte ise orta meatus ve ostiomeatal
kompleks yap›lar› izlenir. Unsinat cisim, bulla etmoidalis, hiatus semilunaris, etmoidal infindubulum, arka fontanel, konkal sinüs, hiatus semilunaris
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superior, retrobuller reses ve frontal reses ostiomeatal kompleksi oluﬂtururlar ve bu giriﬂte de¤erlendirilebilirler. Maksiller sinüs do¤al ostiumunu
EBM s›ras›nda görmek teorik olarak mümkün de¤ildir. Nadir durumlarda
70 veya 90 derece aç›l› teleskoplarla görülebilir.

Endoskopik Nazal Anatomi
Endoskopik nazal anatomiden bahsetmeden önce söylenecek en
önemli konu bu bölgede kiﬂiden kiﬂiye hatta ayn› kiﬂide iki taraf aras›nda
bile önemli anatomik varyasyonlar›n görülebilece¤idir. Nazal endoskopi
ile u¤raﬂan hekimler için anatomik varyasyonlar›, patolojik anomaliyi tan›mak son derece önemlidir. Anatomik varyasyonlar› ve patolojileri anlamak için de OMK, lateral nazal duvar ve anterior kafa taban› anatomisini
ayr›nt›l› olarak bilmek esast›r.
EBM s›ras›nda karﬂ›m›za ç›kabilecek nazal anatomik oluﬂumlar alt konka ve alt meatus, nazolakrimal kanal a¤z›, septum, orta konka ve orta meatus, agger nazi bölgesi, unsinat cisim, bulla, hiatus semilunaris inferior, etmoid infindubulum, arka fontanel, konkal sinüs, hiatus semilunaris superior, retrobuller veya suprabuller resesler, orta konkan›n bazal lamellas›,
frontal reses, nazal tavan ve olfaktör fossa, üst konka ve üst meatus, sfenoetmoid reses, sfenoid sinüs ön duvar› ve do¤al ostiumu, koana, tuba östaki a¤z›, torus tubarius ve nazofarinks’dir. Bu anatomik oluﬂumlar› s›rayla
inceleyelim:

Konkalar
Burun yan, duvar›nda, genellikle 3 tane baz› kiﬂilerde 4 tane olan, burun boﬂlu¤u boyunca önden arkaya do¤ru uzanan ç›k›nt›lard›r. Her birinin alt›nda kendi ad›yla an›lan meatuslar› vard›r.
Alt Konka: Önden arkaya do¤ru uzan›r ve konkalar›n en uzunudur.
Maksiller kemi¤in nazal ç›k›nt›s›na yap›ﬂ›r. Alt›nda alt meatus bulunur. Nazolakrimal kanal alt meatusa aç›l›r.
Orta Konka: Üç bölümden oluﬂur. ‹lk bölüm önde olup, sagittal planda yerleﬂir ve kafa taban›na vertikal olarak cribrifom plate ile lateral lamella aras›nda yap›ﬂ›r. ‹kinci parça 1/3 orta bölümü oluﬂturur ve frontal planda yerleﬂim gösterir (ground lamella). Bu parça lamina papyracea’ya oblik
tarzda yap›ﬂ›r. Üçüncü parça ise horizontal plandad›r ve palatin kemi¤in
perpendicular plate’ine yap›ﬂ›r. Orta konkan›n anatomik yap›s›nda oldukça s›k varyasyonlar görülür. Maksiller sinüs, frontal sinüs ve anterior etmoid sinüsler orta konkan›n lateralinde yer alan orta meatusa drene olurlar.
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Üst Konka: Konkalar›n en küçük olan›d›r. Üstte kafa taban›na, arkada
sfenoid sinüs ön duvar›na yap›ﬂ›r. Alt›nda üst meatus bulunur. Arka etmoid hücreler buraya aç›l›r. Sfenoid sinüs do¤al ostiumu ise üst konka’n›n
medialinde septum taraf›nda bulunur. Üst konka sfenoid sinüs cerrahisi
s›ras›nda çok önemli bir nirengi noktas›d›r.
Supreme Konka: Her vakada bulunmaz. Üst konkan›n üzerinde bulunur.
Ostiomeatal Kompleks (OMK)
OMK önde medialde orta konka baﬂ›, medialde orta konka, arkada orta konka bazal lamellas›, lateralde arka fontanel ve lamina papyracea, etmoid infindubulum ve maksiller sinüs do¤al ostiumu, önde lateralde unsinat cisim ve üstte frontal reses ve fovea etmoidalis ile s›n›rlanan bölgedir. Alt duvar› ise aç›kt›r. Bu s›n›rlar içinde bulunan baﬂta bulla ve agger
hücreleri olmak üzere di¤er anterior etmoid hücreler ve ostiumlar›, hiatus
semilunaris inferior, etmoid infindubulum, maksiller ostium, frontal reses
ve ostium, hiatus semilunaris superior, retrobuller ve suprabuller resesler
OMK’yi meydana getirirler. Bu kadar farkl› anatomik yap›n›n oluﬂturdu¤u
bu karmaﬂ›k girinti, yar›k ve kanallar fonksiyonel olarak frontal, maksiller
ve ön etmoid sinüslerin ortak ventilasyon ve drenaj yollar›d›r.

Agger Nazi
Lakrimal kesenin ve fossan›n medialinde, PU önünde yerleﬂmiﬂ anterior etmoid haval› hücrelerinden birisidir. Endoskopik nazal muayenede
orta konkan›n yap›ﬂma yerinin hemen ön ve üstünde bir tümsek ﬂeklinde
görülür. Agger nazi hücresinin büyüklü¤ü frontal resesin ﬂeklini ve hacmini önemli ölçüde etkiler.

Unsinat Cisim (UP)
Birinci etmoturbinalin inen parças›n›n art›¤› olan bu anatomik yap›n›n
ismi, Latince çengel anlam›ndan gelmektedir. Gerçekten ince yaprak kal›nl›¤›nda olan bu kemik bir çengeli and›rmaktad›r. Sagittal yerleﬂimlidir
ve anterosuperiordan posterosuperiora do¤ru ilerler. Serbest posterosuperior kenar› bulla etmoidalise çok yak›n ve paralel olarak seyreder. Önde lakrimal kemi¤e ve altta ise alt konkaya yap›ﬂ›r. UP’nin üst ucu genellikle lamina papyracea’ya yap›ﬂarak ethmoidal infundibulum’un kör bir uç
ﬂeklinde sonlanmas›na (terminal recess) neden olur. Bu durumda frontal
sinüs direkt olarak orta meatusa aç›l›r. Bunun yan›nda kafa taban›n veya
orta konkaya da yap›ﬂabilir. Bu durumda frontal sinüs ethmoidal infundibulum aç›l›r.
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Etmoidal Bulla (EB)
Anterior etmoid kompleksin en büyük ve en az varyasyon gösteren
hücresidir. Son derece ince kemik duvarlar› olan bu hücrenin ismi oyuk,
boﬂluk anlam›na gelen Latince’den gelmektedir. Lamina papyracea üzerinde adeta bir hava kabarc›¤› gibi durur. Genellikle arkada retrobuller reses ve arka-üstte suprabuller reses ile komﬂulu¤u vard›r.
Hiatus Semilunaris ‹nferior
Uncinate process’in serbest arka kenar› ile buna uyan etmoid bullan›n
alt ve ön yüzleri aras›ndaki iki boyutlu yar›m ay ﬂeklinde bir düzlemdir.
Ethmoid infundibulum’un giriﬂ ve ç›k›ﬂ kap›s›d›r.

Hiatus Semilunaris Superior
Ethmoid bulla medial duvar›n›n arka k›sm› ile orta konka ve ground lamella aras›nda yer alan yar›m ay ﬂeklindeki yar›¤a verilen isimdir. Suprabullar ve retrobullar recessin giriﬂ yeridir.

Etmoid ‹nfundibulum
Bu terim Latince, içine dökülmek anlam›nda olan infundibuladan gelmektedir. Asl›nda paranazal sinüslerde üç farkl› infundibula vard›r.
• Frontal infundibulum
• Maksiller infundibulum
• Etmoid infundibulum
Bunlar içinde en önemlisi ethmoid infundibulum’dur. Üç boyutlu bir
yar›kt›r. S›n›rlar›
• Önde: Uncinat cisim
• Arkada: Bulla ethmoidalisin ön duvar›
• Lateralde: Önde lamina papyracea, arkada fontanelle
• Medialde: Hiatus semilunaris inferior ve uncinat cisim
• Ön ve üstte: Fronral reses ve frontal sinüs ostiumu (Bu iliﬂki uncinat
cismin yap›s› ile yak›ndan iliﬂkilidir. ﬁayet UP kafa taban›na veya orta
konkaya yap›ﬂ›yorsa ethmoid infindubulum frontal recesle ba¤lant›l›d›r.)
• Arka ve altta: Maksiller sinüs do¤al ostiumu (Ostium genellikle infindubulumun lateral ve taban›nda yerleﬂmiﬂtir.)
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Konkal Sinüs
Orta konka ile bulla ethmoidalis aras›ndaki boﬂluktur.

Lateral Sinüs
Suprabullar ve retrobullar recese verilen isimdir. Grünwald taraf›ndan
kullan›lan sinus lateralis anatomik olarak uygun olmas›na ra¤men bu bölgeyi iki ayr› reses halinde incelemek çok daha uygundur.
Suprabullar recess (lateral sinüsün ön ve üst k›sm›): Fovea ethmoidalis
ve bulla aras›ndaki boﬂluk.
Retrobullar boﬂluk (lateral sinüsün arka ve alt k›sm›: Bazal lamella (ground lamella) ile EB aras›nda kalan boﬂluk.

Fontanel
Maksiller sinüsün medial duvar› (burun lateral duvar›n› oluﬂturan k›sm›) kemik ve kemik defekti olan bölgelerde burun ve maksiller sinüs mukozas›n›n s›rt s›rta yap›ﬂmas›ndan oluﬂur. Bu kemik defekt alt konka yap›ﬂma yerinin hemen üstünde yer al›r ve maksiller ve nazal mukozan›n
aras›nda sadece periostun fibröz tabakas› bulunur. UP ön ve alt›nda kalan
bölümüne anterior fontanel, üst ve arkada kalan parças›n da arka fontanel
denir. Aksesuar ostium ise birden fazla olabilir ve genellikle arka fontanelde görülür.

Frontal Reses (FR)
Anterior etmoid sinüsün en karmaﬂ›k yap›s›d›r. Üç boyutlu bir boﬂluktur. S›n›rlar›,
• Medial: Orta konkan›n üst ve en ön parças›
• Lateral: Lamina papyracea
• Superior: Frontal sinüs ostiumu, fovea ethmoidalis anterior ve anterior
etmoidal arter.
•

Posterior: Ayr› bir posterior kenar sadece bullan›n bazal lamellas›n›n
kafa taban›na ulaﬂt›¤› durumlarda ortaya ç›kar. Böylece suprabullar reses, frontal resesden ayr›l›r. Bulla öne do¤ru geliﬂirse veya aﬂ›r› havalan›rsa frontal resesi daralt›r.

Bazal Lamella
Ground lamella veya bazal lamella orta konkan›n orta parças›n› oluﬂturur ve çok önemli bir anatomik landmarkd›r. Anterior ve posterior etmo37
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id hücreleri birbirinden ay›r›r. Orta konka ön bölümü kafa taban›na vertikal olarak yap›ﬂ›r. 1/3 orta bölümü ise lamina papyracea’ya dik gelecek ﬂekilde laterale dönerek aﬂa¤› do¤ru yönelir. Posterior parça ise horizontal
pozisyona gelir. Nazal endoskopik muayene esnas›nda bazal lamella orta
konka ile bulla aras›ndan ilerde vertikal pozisyonda gözükür. Yukar›da kafa taban› (fovea ethmoidalis), lateralde lamina papyracea, altta orta konkan›n posterior parças›, medialde de yine orta konkan›n anterior bölümü ile
s›n›rland›r›lm›ﬂt›r.

Orta Konka ile Septum Aras›
Bu bölgede gerek orta konkadan gerekse septumdan köken alan polipler olabilir. Bu bölgenin üst taraf›nda bulunan olfaktör fossa da dikkatlice gözlenmelidir.

Sfenoetmoid Reses
Lateralde üst konka, yukarda burun çat›s› (rima olfaktoria), medialde
septum, arkada sfenoid sinüs ön duvar› ile çevrilmiﬂ bir boﬂluktur. Bu boﬂlu¤a sfenoid sinüs ve üst meatus aç›l›r.

30 derece teleskop ile sol nazal
kavitenin genel görünümü.

0 derece teleskop ile sol nazal
kavite taban›n›n görüntüsü.
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0 derece teleskop ile sol koanaya
do¤ru nazal kavite taban›.

Sa¤ koanadan 0 derece teleskop
ile nazofarinksin görünümü.

30 derece teleskop ile istirahat
halinde sol östaki tüpü a¤z›.

30 derece teleskop ile yutkunma
s›ras›nda sol östaki tüpü a¤z›.
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30 derece teleskop ile sol alt
meatus giriﬂi.

30 derece teleskop ile sol alt
meatus.

30 derece teleskop ile sa¤ orta
meatus giriﬂi.

30 derece teleskop ile sa¤ orta
meatus giriﬂi.
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70 derece teleskop ile sol hiatus
semilunaris ve etmoid infundibulum.

70 derece teleskop ile sa¤ frontal
reses’e bak›ﬂ.

30 derece teleskop ile sa¤ konkal sinüs,
hiatus semilunaris ve retrobuller reses.

30 derece teleskop ile orta meatus
arka k›sm›.
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30 derece teleskop ile sa¤ üst konka,
üst meatus ve sfenoetmoid reses.

70 derece teleskop ile sol üst konka,
üst meatus ve sfenoetmoid reses.

EBM’de Görülebilecek Patolojik Durumlar
EBM s›ras›nda görülebilecek burun boﬂlu¤u patolojileri aﬂa¤›daki gibi
grupland›r›labilir:
• Anatomik varyasyonlar
• Patolojik ak›nt›lar
• Polipler
• Kitle lezyonlar› ve tümörler
• Eski operasyonlara ait bulgular
Anatomik Varyasyonlar
Nazal Valf Bölgesi
Üst lateral k›k›rda¤›n alt lateral k›k›rda¤›n üzerine taﬂarak nazal valf
tepe aç›s›n› daraltmas›.
Nazal Septum
Luksasyonlar
Deviasyonlar: Özellikle nazal valf bölgesindekiler
Kret
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Spin
Posterior septal pnömatizasyon
Perforasyonlar
Alt Konka
Alt konka hipertrofileri
Alt konka baﬂ›nda, tümünde veya kuyru¤unda irreversible granülomatöz veya polipoid hipertrofiler
Eski cerrahilere ba¤l› parsiyel veya total alt konka yokluklar›
Alt konka bulloza
Alt Meatus
Eski Caldwel-Luc alt meatus antrostomilerinden gelen maksiller sinüs polipleri
Posterior Nazal Kavite
Yabanc› cisimler
Rinolith
Koana
Membranöz veya kemik atreziler
Nazofarinks
Adenoid hipertrofileri
Polipler
Tümörler
Orta Konka
Konka bulloza
Paradoksal orta konka Overlapping orta konka
Hipertrofikorta konka
‹ncelmiﬂ orta konka
Konka baﬂ›nda polipoid de¤iﬂikler
Bifid orta konka
Agger Nazi Bölgesi
Aﬂ›r› pnömatizasyon
Unsinat Cisim
Medial k›vr›ml› unsinat cisim
Medial + anterior k›vr›ml› unsinat cisim
Lateralize veya atelektatik unsinat cisim
Pnömatize unsinat cisim
Unsinat cisim perforasyonlar›
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Bulla Etmoidalis
Öne veya mediale veya hem öne hem mediale do¤ru aﬂ›r›
pnömatizasyon
Nazal kaviteye do¤ru prosidan bulla
Hipoplazik bulla
Aksesuar Ostium
Arka fontanelde bir veya iki adet
Konka
Üst konka bulloza

Patolojik Ak›nt›lar
Nazal taban
Orta meatus giriﬂi
Orta meatus arka k›sm›
Sfenoetmoid reses
Koana yan duvar›
Tuba östaki çevresi

Polipler
Septum polipleri
‹zole polipler
Orta konka baﬂ› polipleri
Orta meatus polipleri
Antrokoanal polipler
Sfenokoanal polipler
Nazal polipozis
Tek tarafl› multiple polipler
Alerjik (eozinofilik) fungal rinosinüzit
Eozinofilik musin rinozinüziti

Kitle Lezyonlar› ve Tümörler
Mukoseller
Osteomlar
‹nverted papillom
Benign ve malign burun boﬂlu¤u tümörleri
Benign ve malign nazofarinks tümörleri
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Eski Operasyonlara ait Bulgular
Sineﬂiler
Anatomik reper noktalar›

Maksiller Sinüs Endoskopisi (MSE) (Sinoskopi)
MSE EBM’nin rutin bir bölümü de¤ildir. Retansiyon kisti veya mukosel
gibi izole maksiller sinüs patolojilerinde veya medikal tedavilere cevap
vermeyen tek tarafl› maksiller sinüs opasitelerinde hem tan›sal hem de tedavi amaçl› baﬂvurulan bir yöntemdir.
MSE genellikle lokal infiltrasyon anestezisi alt›nda gingivobuccal bölgeden fossa canina yolu ile yap›l›r. Sinoskopi trokar› ve k›l›f› aﬂ›r› bir bas›nç uygulamadan, daha çok sa¤a-sola döndürme hareketleri ile ilerletilir.
Genellikle ince olan maksiller sinüs ön duvar›n›n geçildi¤i hissedilince durulur. Ani ilerletmelerin maksiller sinüs arka duvar›n› zedeleyebilece¤i ve
çok problemler yaratabilecek A. maxillaris interna kanamalar›na neden
olabilece¤i unutulmamal›d›r. Trokar›n giriﬂi ile ço¤unlukla retansiyon kisti veya mukosel patlat›lm›ﬂ olur. Daha sonra k›l›f yerinde kalacak ﬂekilde
trokar geri çekilir. 4 mm teleskoplarla (0 veya aç›l›) maksiller sinüs içi gözlenir, sekresyonlar aspire edilir ve kist duvarlar› al›n›r. ﬁüpheli bölgelerden biyopsi yap›l›r.

Bilgisayarl› Paranazal Sinüs Tomografisi
Burun yak›nmalar› ile gelen bir hastan›n tan›s›na genellikle EBM ile var›labilir. Kesin tan› için yeterli kanaat oluﬂmad›¤› durumlarda ise, EBM’yi
tamamlay›c› olan radyolojik görüntüleme yöntemlerine baﬂvurulur. Bilgisayarl› tomografi (BT) bu yöntemlerinin en s›k kullan›lan›d›r. Hem koronal hem de aksiyel kesitlerin al›nmas› en idealidir. Ancak ekonomik nedenlerden dolay› genellikle koronal kesitler al›n›r ve ço¤unlukla da bu yeterli olur. Sfenoid sinüs ve posterior etmoid sinüs müdahelesinin gerekti¤i durumlarda aksiyel kesitlerin de olmas› gereklidir. BT EBM’yi tamamlay›c› bir yöntemidir. Ayr›ca ameliyat s›ras›nda cerrah için çok yararl› ve hayati bir yol haritas›d›r. Nas›l ki asemptomatik bir hastada EBM ‘inde anatomik varyasyonlar›n saptanmas› cerrahi endikasyon oluﬂturmuyor ise; tam
sinüs opasifikasyonalar› ve tümör ﬂüphesi d›ﬂ›nda; BT’de tek baﬂ›na hiçbir
zaman ameliyat endikasyonu koydurucu de¤ildir. Örne¤in bir hastan›n sadece BT‘sine bak›larak saptanan bir konka bulloza bulgusu, hastan›n hikayesi al›nmadan ve EBM’si yap›lmadan ameliyat endikasyonu OLUﬁTURMAZ. BT’de zamanlama da önemli bir faktördür. Kitle patolojileri d›ﬂ›nda45
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ki durumlarda, BT, burun ve paranazal sinüs enfeksiyon ve enflamasyonlar›n›n uygun medikal önlemlerle giderilmesi veya yat›ﬂt›r›lmas›ndan sonra istenmelidir.

EBM Bulgular›n›n De¤erlendirilmesi
Daha önce de belirtildi¤i gibi EBM’de saptanan patolojik bulgular›n
asemptomatik hastalarda tek baﬂlar›na bir anlam› yoktur. Nazal ve paranazal sinüs hastal›klar›n›n etyolojisinde çok say›da faktör oldu¤u ak›ldan ç›kar›lmamal› ve EBM bulgular› mutlaka hastan›n öyküsü ve yak›nmalar› ile
birlikte de¤erlendirilmelidir. Yine daha önce bahsedildi¤i gibi gerekti¤i
zamanlarda BT‘ye baﬂvurulmal›d›r. Hastan›n yak›nmalar›n›n ve tan›m›z›n
ne derece anatomik varyasyonlara ba¤l› oldu¤unun mutlaka do¤ru de¤erlendirilmesi gerekir. Aksi durumda minör bir anatomik varyasyonun cerrahi olarak düzeltilmesi, ‘vazomotor rinit ‘ veya ‘alerjik rinit ‘ gibi fonksiyonel bozukluk tan›s› olan bir hastada hasta aç›s›ndan hüsranla sonlanabilecektir. EBM bulgular›n›, hastan›n öyküsü ve yak›nmalar› ile birlikte do¤ru
de¤erlendirip, do¤ru tan›lara dönüﬂtürecek deneyimin zamanla kazanabilece¤i unutulmadan sab›rla çal›ﬂmal›d›r.

0 derece teleskop ile sol nazal valf
bölgesinde üst lateral kartilaj taﬂmas›.

0 derece teleskop ile sa¤ naresde
septal luksasyon.
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0 derece teleskop ile sa¤ nazal
valf bölgesinde septal deviasyon.

30 derece teleskop ile sol septal
kret alt ve orta konka ile temasta.

30 derece teleskop ile sol septal spin alt konka
içine adeta bat›yor. Kontakt baﬂ a¤r›s› nedeni!

0 derece teleskop ile sa¤ nazal kaviteden
bak›ﬂta geniﬂ septal perforasyon.
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Posterior septal pnömatizasyon
BT görüntüsü. Sfenoetmoid
resesde daralma nedeni!

30 derece teleskop ile alerjik
rinitli bir hastada sol alt konka.

0 derece teleskop ile granulomatöz hipertrofi
gösteren sa¤ alt konka baﬂ›.

0 derece teleskop ile ileri derecede granülomatöz hipertrofi gösteren sol alt konka baﬂ›.
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0 derece teleskop ile Caldwel-Luc geçirmiﬂ
bir hastada sol nazal kavite görünümü.

30 derece teleskop ile Caldwel-Luc geçirmiﬂ bir
hastadada sa¤ alt meatus antrostomi yeri.

0 derece teleskop ile sa¤ alt meatus
antrostomi yerinden ç›kan bir polip.

0 derece teleskop ile sol
postreiror nazal kavitede rinolith.
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0 derece teleskop ile sol koanal
atrezi görünümü.

0 derece teleskop ile sa¤ koanadan
nazofarinksteki adenoid hipertrofisi görüntüsü.

0 derece teleskop ile sa¤ koanadan
nazofarinks polibinin görüntüsü.

0 derece teleskop ile sa¤
koanadan nazofarinksde
lenfoma görüntüsü.
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0 derece teleskop ile sol koanadan sol
Rosenmüller lokalizasyonlu bir nazofarinks
yass› hücreli Ca görüntüsü.

Bir önceki olgunun radyoterapi sonras›
görünümü. Tümör izlenmiyor. Sol koanadan
0 derece teleskop ile görünüm.

O derece teleskop ile sa¤ over
pnömatize agger hücresi.

Bir önceki olgunun BT görüntüsü.
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30 derece teleskop ile sa¤ medial
k›vr›ml› unsinat cisim.

30 derece teleskop ile sa¤ double
konka halindeki unsinat cisim.

30 derece teleskop ile orta konka ile
füzyona u¤ram›ﬂ (Siyah y›ld›zlar)
double konka olgusu.

0 derece teleskop ile sol unsinat cisim
üst k›sm›nda double konka hali.
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0 derece teleskop ile solda orta konkadan
daha iri olan bir double konka olgusu.

‹ki tarafl› unsinat cisim pnömatizasyonu
olgusunun BT görüntüsü.

‹ki tarafl› atelektatik unsinat cisim ve
maksiller sinüs hipoplazisi olgusunun
BT görüntüsü.

30 derece teleskop ile sa¤ unsinat
cisimde perforasyon olgusu.
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0 derece teleskop ile sa¤ prosidan
bulla etmoidalis olgusu.

30 derece teleskop ile solda konkal sinüs
ve etmoidal infindubulumu kapatm›ﬂ bir
overpnömatize bulla etmoidalis olgusu.

30 derece teleskop ile sa¤ arka fontanelde
aksesuar ostium olgusu. Etmoidal infindibulumdan gelen mukus dikkati çekmekte!

30 derece teleskop ile sa¤da aksesuar ostiumdan
maksiller sinüs içine yönlenen mukus görünümü.
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Sa¤ pnömatize üst konka olgusunun
BT görünümü.
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Rinosinüzit ve Alerji
Dr. Nesil Keleﬂ

Rinosinüzit toplumda s›k rastlan›lan sa¤l›k problemlerinden bir tanesidir. Özellikle kronik rinosinüzit burun ve sinüslerin bir enflamatuar ve enfeksiyöz hastal›klar spektrumunu yans›tmaktad›r; bu de¤iﬂkenlik patogenez ve tedavisinde araﬂt›rmalar yapmay› zorlaﬂt›ran farkl› tan›mlamalar ve
s›n›fland›rma sistemlerinin ortaya ç›kmas›na neden olmuﬂtur.1 Di¤er taraftan alerjik rinit (AR) nazal mukozan›n IgE’ye ba¤l› polen, ev tozu akar›, küf
mantarlar› gibi alerjenlere aﬂ›r›duyarl›l›k reaksiyonuna ba¤l› olarak ortaya
ç›kan enflamasyonudur ve toplumun %10-30’unda görülmektedir.2 Sinüs
hastal›klar›nda alerjinin rolü düﬂünüldü¤ünde, IgE’ye ba¤l› ortaya ç›kan
nazal enflamasyonun akut ve/veya kronik rinosinüzit geliﬂimine yol açabilece¤i öne sürülebilir. Alerjinin hem akut rinosinüzit hem de kronik rinosinüzitte nedensel bir faktör olarak potansiyel rolü ile ilgili pek çok çal›ﬂma bu iliﬂkiyi gösterse de,3 gözlemler büyük oranda anektodaldir.
AR ve rinosinüzitin birbiriyle kar›ﬂabilen semptomatolojisi vard›r (ﬁekil 1) Burun t›kan›kl›¤› ve burun ak›nt›s› hem alerjik rinitin hem de rinosinüzitin majör semptomlar›d›r. Bu ortak semptomlara ilave olarak hapﬂ›rma, burun ve gözlerde kaﬂ›nt› gibi semptomlar alerjik rinitte görülürken,
sinüs hastal›¤› olanlarda baﬂ a¤r›s›, yüzde bas›nç hissi postnazal ak›nt›
ve/veya koku alma bozuklu¤u gibi yak›nmalar görülür.4 Gerek ARIA, gerek ise EP3OS’taki AR ve sinüzit tan›mlamas›na göre, her 2 hastal›kta da tan› için nazal semptomlar›n olmas› gereklidir.

Alerjik Rinit

Rinosinüzit

Yzde basÝn hissi
Baß aÛrÝsÝ
Geniz akÝntÝsÝ

Burun t›kan›kl›¤›
Burun ak›nt›s›

HapßÝrma
Burun/gzde kaßÝntÝ

ﬁekil 1. Alerjik rinit ve rinosinüzit semptomlar›.
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Son yap›lan çal›ﬂmalara ra¤men, alerjinin hangi mekanizmalar ile bireylerde rinosinüzit geliﬂmesine predispozisyon oluﬂturdu¤u henüz net
de¤ildir. 2004 y›l›nda Loehr ve Smith rinosinüzit ile gastroözefajyal reflü
aras›nda ki iliﬂkiyi araﬂt›r›rken, 2 hastal›k aras›nda iliﬂki oldu¤unu söyleyebilmek için 3 kriterin yerine getirilmesi gerekti¤ini öne sürmüﬂlerdir. Dolay›s›yla alerji ile rinosinüzit aras›ndaki iliﬂki oldu¤unu söyleyebilmek için
bu 3 kriter kullan›labilir.
Rinosinüzitte alerjinin rolü oldu¤unun kabul edilebilmesi için aﬂa¤›daki kriterler olmal›d›r:
1. Rinosinüzitli hastalarda rinosinüzitli olmayan hastalara göre alerji daha
s›k olmal›
2. Bu iki hastal›¤›n aras›nda iliﬂki oldu¤unu aç›klayabilmek için rinosinüzit ve alerji aras›nda ortak patofizyolojik mekanizmalar olmal›
3. Rinosinüzitli hastalarda alerji tedavisi rinosinüzit semptomlar›n› düzeltmeli ya da ortadan kald›rmal›

Rinosinüzitli Hastalarda Alerjik Rinit S›kl›¤›
Yirminci yüzy›l ortalar›nda yap›lan alerji ve rinosinüzit aras›ndaki iliﬂkiyi araﬂt›ran epidemiyolojik bir çal›ﬂma hem eriﬂkin hem de çocuk rinosinüzitli hastalarda alerjik duyarl›l›k ve atopinin daha fazla oldu¤unu göstermiﬂtir. 1989 y›l›nda yap›lan bir çal›ﬂmada akut maksiller sinüzitli bir
grup ile sa¤l›kl› kontrol grubu karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂ ve inhalan alerjenler ile yap›lan deri testleri neticesinde s›ras›yla %45 ve %33 oran›nda alerji bulunmuﬂtur.6 Araﬂt›rmac› bu çal›ﬂma neticesinde alerjinin rinosinüzit patogenizinde rolü oldu¤u sonucuna varm›ﬂt›r. Emanuel ve Shah taraf›ndan endoskopik sinüs cerrahisi endikasyonu alan 200 kronik rinosinüzitli hastada
yap›lan bir çal›ﬂmada %84 oran›nda alerji saptanm›ﬂt›r.7 Ayr›ca yine ayn›
hasta grubunda perennial alerjinin mevsimsel alerjiden daha fazla oldu¤u
bulunmuﬂtur. Di¤er taraftan klinik olarak kronik rinosinüzit tan›s› alan
2200 çocukta deri prick testi ile alerji araﬂt›r›lm›ﬂ ve rinosinüzit ile alerji
aras›nda pozitif korelasyon saptanmam›ﬂt›r.8 Araﬂt›rmac›lar kronik rinosinüzitli çocuklarda rutin alerji tetkikine gerek olmad›¤› sonucuna varm›ﬂlard›r. Kennedy ESC uygulanan 120 hastada %57 oran›nda alerji saptand›¤›n› bildirmiﬂ ve “alerjinin kronik rinosinüzite neden olan bir faktör olarak kabul edilebilece¤i” sonucuna varm›ﬂt›r.9
Her ne kadar bu çal›ﬂmalar spesifik olarak alerjinin rinosinüzitte nas›l
bir rolü oldu¤unu göstermese de, rinosinüzitli hastalarda alerjinin daha
s›k oldu¤unu belirtmektedirler. Di¤er taraftan baﬂka bir çal›ﬂmada rinosinüzitli hastalarda alerji daha s›k olsa da, polen mevsiminde polen alerjisi
olanlarda sinüzit daha s›k oranda saptanmam›ﬂt›r.10
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Alerji ve Rinosinüzit Aras›ndaki Patofizyolojik Mekanizmalar
Normal sinüs fizyolojisi alerjik enflamayon taraf›ndan birkaç yolla bozulabilir. En s›k öne sürülen mekanizma ostial obstrüksiyondur. Buna göre alerjik mukozal ödem ostial obstrüksiyona neden olarak sinüslerin drenaj ve ventilasyonunu bozar ve sinüslerde mukus birikimini ve serum
transüdasyonunu artt›r›r ve oksijen miktar›n› azalt›r. Bu de¤iﬂiklikler siliyer hareketin bozulmas›na, sekresyonlar›n birikmesine ve bakteri üremesine yol açar.3 Krause alerjik enflamasyon taraf›ndan bozulan mukosiliyer
klirensin veya ostial mukozal ödemin bakterilerin temizlenmesini azaltarak enfeksiyonu artt›rabilece¤ini öne sürmüﬂtür.11 Ancak bu mekanizmay›
destekleyen deneysel çal›ﬂma yoktur.
Di¤er taraftan kronik rinosinüzitli hastalarda yap›lan çal›ﬂmalar›n baz›larnda da AR’li olanlarda konjesyonun AR’li olmayanlara göre daha fazla
oldu¤u gösterilememiﬂ olup,12 Bilgisayarl› tomografideki sinüs patolojilerinin polen duyarl›l›¤› olan hastalar›n semptomlar›yla iliﬂkili olmad›¤› saptanm›ﬂt›r.13 Emanuel ve ark. bilgisayarl› tomografide (BT) yayg›n sinüs hastal›¤› olan hastalar aras›nda göreceli olarak7 daha az oranda alerjik hasta
oldu¤unu Iwens12 ise atopik durum ile BT‘deki sinüs mukozas› hastal›¤›n›n yayg›nl›¤› aras›nda hiçbir korelasyon olmad›¤›n› bildirmiﬂlerdir. Dolay›s›yla alerjinin yayg›n sinüs hastal›klar›nda daha s›k oranda olmamas›,
yayg›n sinüs hastal›klar›n›n patofizyolojisinde alerjiden baﬂka faktörlerin
oldu¤unu yans›tmaktad›r.
Pelikan ve ark., kronik rinosinüziti olan alerjik hastalar›n alerjene maruz kald›klar›nda semptomlar›n›n art›p artmayaca¤› araﬂt›rm›ﬂlard›r. Kronik rinosinüzitli 37 hastaya, daha önceden duyarl›l›klar› deri prick testi ile
saptanan alerjenler ile nazal provokasyon uygulanm›ﬂt›r. Bu 37 hastadan
29 tanesinde alerjen provokasyonu sonras›nda burun, sinüs ve kulak
semptomlar› ortaya ç›km›ﬂt›r. Ayr›ca radyolojik tetkiklerinde de hastalar›n
%75’inde maksiller sinüs mukozas›nda kal›nlaﬂma saptanm›ﬂt›r.14 Baroody
ve ark. taraf›ndan yap›lan bir di¤er çal›ﬂmada bir nazal kaviteye antijen uygulamas›n› takiben her iki maksiller sinüsten yap›lan lavajda eozinofil say›s›n›n artt›¤›n› gösterilmiﬂtir.15
Sinüs mukozas›nda metabolik aktivite art›ﬂ› ile mevsimsel inhalan alerji aras›ndaki iliﬂki de kronik rinosinüzit ile alerji aras›nda ba¤lant› oldu¤unu desteklemektedir. Slavin ve ark. taraf›ndan yap›lan bir çal›ﬂmada single photon emisyon bilgisayarl› tomografisi kullan›larak polen alerjisi olan
kronik rinosinüzitli hastalar›n maksiller sinüsünde polen mevsiminde artm›ﬂ metabolik aktivite saptam›ﬂlard›r. Bu de¤iﬂiklikler polen mevsimi sonras›nda normale dönmüﬂtür.16
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‹nhale edilen alerjenlerin nazal mukozada birikmesinin yan› s›ra, inhale alerjenler sinüs mukozas›na da ulaﬂ›p, alerjik bir reaksiyon baﬂlatabilirler ve sinüs mukozas›n›n konjesyonuna ve mukusun temizlenemeyip birikmesine yol açabilirler. Adkins ve ark. teknezyum ile iﬂaretlenmiﬂ ragweed poleninin inhale edildi¤i sa¤l›kl› kiﬂilerde alerjenin direk olarak sinüs kavitesine girmedi¤ini göstermiﬂlerdir.17 Di¤er taraftan Gwaltney ve
ark. nazofarenkse uygulanan kontrast maddenin burun sümkürme ile sinüslere girebilece¤ini göstermiﬂ ve alerjenin direk olarak sinüsleri etkileyebilece¤i baﬂka bir mekanizma öne sürmüﬂtür.18

‹mmunopatolojik Mekanizmalar
Lokal and sistemik alerjik enflamatuar yan›tlar AR ile kronik rinosinüzit aras›nda etyolojik bir iliﬂkiyi aç›klayabilirler. Enflamatuar hücreler özellikle de eozinofil, mast hücresi ve T lenfositler rinosinüzit ve alerjide temel
etkisi olan hücrelerdir. Alerjik enflamasyonun temel hücresi olan eozinofiller, kronik rinosinüzitli hastalar›n da sinüs dokusundaki hakim hücrelerdir. Elwany ve ark. tedaviye dirençli rinosinüzit hastalar›n›n sinüs mukozas›nda daha fazla eozinofilik enflamasyon oldu¤unu göstermiﬂlerdir.19 Major basic protein ve eozinofilik katyonik protein gibi eozinofillerden salg›lanan enflamatuar mediatörler epitelyum hücreler siliyer yap› üzerinde
toksik etkiye sahiptir ve rinosinüzitte rol oynayabilirler.
Mast hücreleri aﬂ›r› duyarl›l›k reaksiyonunu baﬂlatan hücrelerdir ve ayn› zamanda ba¤›ﬂ›kl›k sisteminin bakteriyel enfeksiyonlara yan›t›nda rol
oynarlar. Th2 mukozal enflamasyon (alerjk hastal›klardaki gibi) mast hücrelerinde reaktif hierplaziye yol açar. Bu de¤iﬂiklik mast hücrelerine enfeksiyon uyaran›na karﬂ› güçlü ve uzun süreli bir yan›t özelli¤i kazand›rabilir.
Lenfositler de kronik rinosinüzit enflamasyonunda önemli rol oynayan hücrelerden olup, CD4+ ve CD8+ hücreleri daha yayg›n olarak bulunmaktad›r. Blair ve ark. alerjisi olan farelerin intranazal S. pneumoniae ile
enfekte edildiklerinde alerjsi olmayan farelere göre sinüs mukozas›nda
çal›ﬂmalar›nda, alerjisi olmay›p sadece enfekte edilen farelere göre alerjisi olanlar›n sinüs mukozas›nda daha fazla nötrofilik enflamasyon ve bakteriyel üreme oldu¤unu göstermiﬂlerdir.20 Alerjik reaksiyonun bakteriyel
enfeksiyonu nas›l artt›rd›¤› önemli sorudur. Blair taraf›ndan öne sürülen
görüﬂ lokal mukoza taraf›ndan enfeksiyona verilen Th1 hücre yan›t›, devam eden alerjik enflamasyonda rol oynayan Th2 hücreler taraf›ndan engellenmektedir. Baﬂka hastal›klarda T lenfositlerinin Th1 Th2 hücre kutuplaﬂmas›n›n hastal›k seyrini etkiledi¤i gösterilmiﬂtir.
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‹mmunolojideki son geliﬂmeler T helper hücre alt gruplar› aras›nda kar›ﬂ›k bir immun a¤ oldu¤unu göstermiﬂtir. Bu hücre alt gruplar› farkl› sitokin paternleri ile karakterizedir. Th1 yan›t hücresel enflamatuar reaksiyon
ve Th1 sitokinleri (IFN δ ve IL2) olup, Th2 yan›t› ise eozinofillere ba¤l› enflamatuar reaksiyon olup Th2 sitokinleri (Il4, IL5, IL13) salg›lar.
Kronik rinosinüzitteki immunopatolojik yan›t alerjik hastalarda ki Th2
sitokin yan›t›na benzerlik göstermektedir.21 Hamilos ve ark. alerjisi olan
polipli hastalarda doku eozinofil say›s› ile korelasyon gösteren yüksek
IL3, IL-4, IL-5 and GM-CSF seviyeleri saptam›ﬂlard›r. Alerjik ve nonalerjik
polipli hastalar karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda alerjik hastalarda daha yüksek oranlarda IL- 4 ve IL-5 seviyeleri saptan›rken, IFNδ seviyesi daha düﬂük bulunmuﬂtur.22 Di¤er taraftan baﬂka bir çal›ﬂmada alerjisi olan rinosinüzitli hastalarda nonalerjik hastalara göre daha yüksek IL-4 ve IL5 reseptör seviyeleri
saptanm›ﬂt›r. GM-CSF reseptör seviyeleri hem alerjik, hem de nonalerjik rinosinüzitli hastalarda kontrol grubuna göre daha yüksek seviyede bulunmuﬂtur. IL-4 ve IL-5 reseptörlerinin aksine nonalerjik rinitli rinosinüzit hastalar›nda GM-CSF reseptörleri düﬂük oranda saptanm›ﬂt›r.23 Riccio ve ark.
kronik rinosinüzitli alerjik astmatik çocuklardan al›nan sinonazal lavaj s›v›s›nda kontrol grubuna göre, IL-4 ve TNFα’da anlaml› yükselme ve IL-12
ve INF δ’da anlaml› düﬂme saptam›ﬂlard›r. Nonalerjik astmatik kronik rinosinüzitli çocuklarda da kontrol grubuna göre IL-4 de art›ﬂ ve IFNδ’da düﬂüﬂ olurken IL-12 ve TNFα’da farkl›l›k bulunmam›ﬂt›r.21
Sonuç olarak rinosinüzit ve alerjik rinitin ortaya ç›kmas›nda rol oynayan immunopatolojik mekanizmalar Th2 sitokinler ile iliﬂkilidir. Ancak baz› çal›ﬂmalar nonalerjik rinosinüzitli hastalarda Th1 ve Th2 sitokinlerinin
bir arada rol oynad›¤›n› göstermektedir.

Tedavi Yan›tlar›
Tedavi sonuçlar› 2 ﬂekilde de¤erlendirilebilir; birincisi hastaya olan yarar› ve di¤eri de öne sürülen tezin kan›tlanmas›; baﬂka deyimle, e¤er alerjik rinit rinosinüzite yol aç›yorsa, alerjinin tedavisi rinosinüzit geliﬂmesini
önlemelidir. Ancak bugüne kadar antialerjik tedavinin atopik sinüzitli hastalardaki etkinli¤ini araﬂt›ran çal›ﬂma say›s› çok azd›r. Braun ve ark. atopik
akut sinüzitli hastalar›n standart tedavisine loratadin ilave edildi¤inde hapﬂ›rma yak›nmas›nda 14 gün, burun t›kan›kl›¤›nda 28 gün sonra anlaml›
azalma oldu¤unu göstermiﬂlerdir. Bugüne kadar, antihistaminiklerin sinüs hastal›klar›nda yararl› oldu¤unu gösteren iyi-planlanm›ﬂ yeterli say›da
klinik çal›ﬂma yoktur.
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‹ntranazal steroidler nazal mukozad ki antienflamatuar etkilerinden
dolay› gerek kronik rinosinüzit tedavisinde gerek ise alerjik rinit tedavisinde yayg›n olarak kullan›lmaktad›rlar. Lund ve ark. 2 haftal›k antibiyoterapiye ra¤men yak›nmalar› devam eden 127 kronik rinoinüzitli hastada intaranazal budesonid kullanm›ﬂlar ve alerjisi olan kronik rinosinüzitli hastalardan budesonid kullananlarda, plasebo kullananlara göre 2 hafta sonunda peak inspiratuar ak›mda anlaml› düzelme oldu¤unu bildirmiﬂlerdir.25 Bu çal›ﬂma kronik rinosinüzitli hastalarda alerjik enflamasyonun tedavi edilmesinin yararl› oldu¤unu göstermekte ve semptomlar›n ortaya
ç›kmas›nda alerjinin rolü oldu¤unu göstermektedir.
Kronik rinosinüzit nedeniyle endoskopik sinüs cerrahisi (ESC) uygulanan alerjik hastalardan inhalan alerjenler için immunoterapi alanlarda,
uzun dönem cerrahi sonuçlar› immunoterapi almayanlara göre daha iyi
olmuﬂtur. Nishioka ve ark. kronik rinosinüzit nedeniyle ESC uygulanan
283 hastay› de¤erlendirmiﬂler ve ESC sonras› immunoterapi alan alerjik
hastalarda, immunoterapi almay› reddedenlere göre postoperatif cerrahi
alanda daha iyi bir endoskopik görünüm ve daha az skar dokusu oldu¤unu göstermiﬂlerdir.26 Asl›nda immunoterapi alan alerjik hastalarda postoperatif endoskopik görünüm nonalerjik hastalardan farkl› de¤ildi. Sonuç
olarak postoperatif immunoterapi alerjiye ba¤l› enflamasyonu bask›layarak alerjik duyarl›l›¤› olan hastalarda postoperatif iyileﬂmeye yard›mc› olmaktad›r.
Di¤er taraftan alerjisi olan kronik rinosinüzitli hastalarda ESC sonuçlar›n› de¤erlendiren çal›ﬂmalar da yap›lm›ﬂt›r. Ramadan ve ark taraf›ndan
yap›lan bir çal›ﬂmada alerjisi olan kronik rinosinüzitli çocuklarda ESC sonuçlar› de¤erlendirilmiﬂ ve alerjsi olanlarda postoperatif 1 y›lda baﬂar›
%77 iken alerjisi olamayanlarda %84 olarak bulunmuﬂtur. ‹ki grup aras›nda anlamal› fark saptanmam›ﬂt›r.27 Dolay›s›yla alerjisi olan çocuklarda ESC
sonuçlar› daha kötü olmay›p, preoperatif alerji tedavisi baﬂar› ﬂans›n› artt›rmaktad›r. Atopinin kronik rinosinüzitli hastalarda revizyon cerrahisi
üzerindeki etkilerini araﬂt›ran bir çal›ﬂmada, atopik ve nonatopik rinosinüzitli hastalar aras›nda cerrahi revizyon aç›s›ndan farkl›l›k olmad›¤› gösterilmiﬂtir.28
Her ne kadar alerjinin hangi mekanizma ile rinosinüzite neden oldu¤u
henüz aç›kl›¤a kavuﬂmam›ﬂ olsa da, klinik olarak alerjik rinit ile rinosinüzit aras›nda iliﬂki vard›r. Dolay›s›yla kronik rinosinüzitli hastalarda anamnez ve öyküde alerji mutlaka sorgulanmal› ve klinik olarak ﬂüphe edilirse
deri prik testi ya da spesifik IgE testi yap›lmal›d›r. Kronik rinosinüzitli hastalarda antialejik tedavinin etkinli¤ine dair yeterli kan›t olmasa da, alerjisi
olan rinosinüzitli hastalarda tedaviye antialerjik ilaçlar›n eklenmesi ak›lc›
bir yaklaﬂ›md›r.
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6. Konu

Rinosinüzit ve Koku
Bozukluklar›
Dr. Cemal Cingi, Dr. Müzeyyen Y›ld›r›m

Koku bozuklu¤u önemli bir duyu hastal›¤›d›r ancak t›p tarihine bak›ld›¤›nda koku duyusunun kimyasal boyutunun genellikle ihmal edildi¤i ve
koku kayb›n› kronik bir hastal›ktan çok, rahats›z edici bir durum gibi alg›land›¤› görülmektedir. Oysa koku duyusu yaﬂam kalitesi için oldukça
önemlidir. Günümüzde yaﬂam kalitesinin yan› s›ra, güvenlik aç›s›ndan da
önemi büyüktür. Güzel kokulardan zevk alman›n yan› s›ra, yang›n, gaz s›z›nt›s›, bozuk yiyecekler, tehlikeli dumanlar bu duyu sayesinde fark edilebilir ve önlem al›nabilir. Ayr›ca koku alma bozuklu¤u, tat duyusunu da etkileyerek, bu konudaki yaﬂam kalitesini ve zevk almay› sekteye u¤rat›r.
Rinosinüzitte dikkatler daha çok nazal obstrüksiyon, t›kan›kl›k, hipersekresyon, fasiyal a¤r› ve bas›nç gibi semptomlar üzerine odakland›¤›ndan dolay› koku bozuklu¤u s›kl›kla göz ard› edilmektedir. Sinüzitli hastalarda koku kayb›n›n en az %25 oranda oldu¤u ve 10 milyondan fazla insan› etkiledi¤i tahmin edilmektedir. Sinonazal hastal›klarla iliﬂkili koku kay›plar›, koku bozuklu¤u yapan nedenler aras›nda tedaviye en iyi cevap veren durum rinosinüzitlerdir. Tedavi ile koku duyusu iyileﬂtirilebilmekte
ancak çal›ﬂmalar bu iyileﬂmenin k›smi ve geçici oldu¤unu göstermektedir.
Koku Yollar› Anatomisi
‹nsanlarda, her iki nazal kavitede özelleﬂmiﬂ 3 nöral sistem mevcuttur.
1- Ana olfaktör sistem (1. kranial sinir CN1)
2- Trigeminal somatosensöriyel sistem (5. kranial sinir CN5)
3- Nervus terminalis veya terminal sinir (kranial sinir 0 CN0)
CN1, koku duyular›na arac›l›k eder. CN5 ise hem kimyasal hem de kimyasal olmayan yanma, so¤ukluk, iritasyon, kaﬂ›nt› gibi somatosensöriyel
duyulara arac›l›k eder. Nane veya mentol serinli¤i veya amonyak gibi çözülebilir gazlar›n keskin duyular›n artt›r›lmas› CN5 taraf›ndan sa¤lanmaktad›r.1,2 Bunun d›ﬂ›nda nervus vagus ve glossofaringeus da somatosensöriyel duyulara minör katk›da bulunmaktad›r.3 CN0, insanlar dahil bütün
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omurgal›larda, di¤er kranial sinirler tan›mland›ktan sonra keﬂfedilmiﬂtir.1,2
‹nsanlarda bu sinirin fonksiyonu tam olarak bilinmemektedir. Ancak, kemirgenlerde, bu sinirin harabiyetinin garip davran›ﬂlara yol açt›¤› saptanm›ﬂt›r.4
Birçok memeli, nazal septumun anteroinferior k›sm›nda, içinde kemosensitif hücreleri bar›nd›ran özel bir çukurcu¤a veya yar›¤a sahiptir (vomeronazal organ, Jacobson organ›). Hayvanlarda bu hücreleri santral sinir
sistemine veya aksesuar bulbusa ba¤layan sinir bulunmaktad›r (0. sinir).
‹nsanlarda aksesuar bulbus veya nöral ba¤lant›lar olmad›¤› için bu organ›n aktif olmad›¤› düﬂünülmektedir. Ancak insanlarda yap›lan çal›ﬂmalarda bu organ›n elektrofizyolojik aktivite gösterdi¤i saptand›¤› için, bu sistemin nöroendokrin sistem olarak görev yapt›¤› ve spesifik kimyasal stimuluslara karﬂ› salg› yapt›¤› düﬂünülmektedir.5,6,7
Olfaktör alan, nazal kavitenin 7 cm içerisinde, burnun posterosüperiorunda, nazal septumun üst k›sm›, süperior nazal konkan›n üst yüzü, orta
konka k›sm› ve kribriform plate üzerinde, 1 cm2’lik alanda yer al›r.3,7,8 Bu
alan, olfaktör sistemin sensöriyel reseptörlerini ve 5. kranial sinirin baz›
serbest uçlar›n› bar›nd›r›r.1,2,7 Bu alan› örten olfaktör epitel, postnatal dönemde kaybolmaya baﬂlar ve yaﬂam›n ilk haftalar›nda bu epitel yerine solunum epitel adalar› ortaya ç›kmaya baﬂlar.9 Olfaktör nöroepitel yalanc›
çok katl› kolumnar epiteldir. Olfaktör epitel silyalarla kapl›d›r ancak bu silyalar hareketsizdir. Nöroepitelin üzerini lamina propria derininde bulunan Bowman ve respiratuar mukozadaki Goblet hücrelerinden salg›lanan
mukus örter.7,10
Matür olfaktör epitel; silyal› olfaktör reseptör hücreleri, mikrovillus
hücreleri, destekleyici hücreler ve bazal hücreler olmak üzere 4 farkl› hücre tipi bar›nd›r›r:6

Silyal› Olfaktör Reseptör Hücreleri
Olfaktör reseptör hücreleri merkezi sinir sisteminden köken alan bipolar nöronlard›r. Burun mukozas›na do¤ru silier ç›k›nt›lar› (dentritler)
mevcuttur. Bu silyalar mukus içerisine uzan›r ve üzerinde koku reseptörleri bulunur. Aksonlar› ise bir demet oluﬂturur ve Schwann benzeri k›l›f ile
sar›larak olfaktör siniri oluﬂturur. Olfaktör sinir kribriform plate’ten geçerek sinaps yapaca¤› yer olan bulbus olfaktorius’a gelir (ﬁekil 1).

Mikrovillus Hücreleri
Mikrovillus hücrelerinin tam olarak görevleri bilinmemekle birlikte reseptör hücre gibi görev yapt›¤› düﬂünülmektedir
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Olfaktör traktus
Olfaktör bulbus

Mitral hücre
Glomerül
Bowman bezi

Destek hücreler
Koku hücresi

Koku silyumu
Müküs katman›

ﬁekil 1. Koku epiteli, bulbus olfaktorius yap›s› ve olfaktör yol ile ba¤lant›lar› (10 no’lu
kaynaktan al›nm›ﬂt›r).

Destekleyici Hücreler
Destekleyici hücreler, reseptör hücreleri birbirlerinden ay›rmaktad›r.

Bazal Hücreler
Bazal hücreler ise olfaktör nöron (reseptör hücreleri) replasman›ndan
sorumludur. Kök hücre görevi görür. Olfaktör nöron d›ﬂ›nda hiçbir sinir
hücresinin rejenerasyon yetene¤i yoktur. Olfaktör nöron her 20-60 günde
rejenere olmaktad›r.7,9,10 Baz› çal›ﬂmalarda bu rejenerasyonun 3-6 ayda tamamland›¤› belirtilmektedir. Bazal hücreler sa¤l›kl› oldu¤u sürece rejenerasyonun devam etti¤i vurgulanm›ﬂt›r.11

Olfaktor Bulbus ve Korteks
Olfaktor bulbus hem afferent hem de efferent uyar›lar› alan iﬂlemleme
merkezidir. Anterior kranial fossada frontal korteks taban›nda yer al›r ve
primer olfaktör nöronlar›n sekonder nöronlarla sinaps yapt›¤› yerdir. Bulbus olfaktorius ovoid yap›dad›r. Iﬂ›k mikroskobu kullan›larak ay›rt edilebilen konsantrik lamellerden oluﬂmuﬂtur. Bu tabakalar, ard›ﬂ›k olarak, en
d›ﬂta olfaktör sinir tabakas›, glomerüler tabaka, eksternal pleksiform tabaka, mitral hücre tabakas›, internal pleksiform tabakas› ve en içte granül
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hücre tabakas› mevcuttur (ﬁekil 2). ‹nsanlarda olfaktör filay› oluﬂturan reseptör hücre aksonlar› kribriform plate’i geçtikten sonra olfaktör sinir tabakas›n› oluﬂturur ve sferikal glomerüllerin bulundu¤u ikinci bulber tabaka ile sinaps yapar.

Granül hücreler
Kümelenmiﬂ hücre

Mitral hücre

D›ﬂ pleksiform
tabaka
‹ç pleksiform
tabaka

Bulbus
olfaktorius
Medikal olfaktor
yol (anterior
komissüre uzanan)
Lateral olfaktor yol
Olfaktor glomerül (sinaps)

Kribriform plate
Bazal membran

ﬁekil 2. Olfaktör bulbusun yap›s› ve di¤er alanlarla (olfaktör mukoza ve beyin gibi) ba¤lant›lar›
(7 no’lu kaynaktan al›nm›ﬂt›r).

Olfaktör bulbustaki majör ikincil nöronlar›n aksonlar› olfaktör korteks
elemanlar›na ulaﬂ›r. Olfaktör korteks elemanlar›; 1) Anterior olfaktör nukleus (AON), 2) Olfaktör tüberkül (insanlarda iyi geliﬂmemiﬂtir), 3) Prepriform korteks, 4) Lateral enthorinal korteks, 5) Periamigdoloid korteks ve
6) Amigdaladaki kortikal nukleus’dur. Bu alanlar›n, hipotalamus ve di¤er
birçok yap›yla ba¤lant›lar› mevcuttur. Bu sayede bulbustan uyar› almalar›n›n yan› s›ra açl›k hissi, ›s› regülasyonu, uyku düzeni, görme, duyma ve tat
alma fonksiyonlar› üzerinde de etkili olmaktad›rlar. Afferent olfaktör sinyaller olfaktör bulbustan olfaktör kortekse kadar bütün seviyelerde de¤erlendirilir. Koku duyusu, bilgilerin talamusa u¤ramadan do¤rudan olarak
bulbustan kortikal alanlara iletildi¤i tek duyudur. Ancak primer ve sekonder kortikal alan elemanlar› aras›nda iletim sa¤layan talamik ba¤lant›lar
mevcuttur (ﬁekil 3).7,9
68

Rinosinüzit
ve koku
bozukluklar›

Hipotalamus
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Orbitofrontal
korteks

Olfaktör sinir

Temporal korteks

ﬁekil 3. Olfaktör sistemin nöral ba¤lant›lar› (10 no’lu kaynaktan al›nm›ﬂt›r).

Koku Hücrelerinde Uyar›lma Mekanizmas›
Koku molekülleri ortonazal veya retronazal (nazofarinksten) yolla olfaktör alana ulaﬂmaktad›r.12,13 Olfaktör epitel yüzeyi ile temas eden koku
molekülleri silyay› örten müküs içine yay›l›r. Bu moleküller daha sonra
her silyum zar›nda bulunan reseptör proteinlere ba¤lan›r. Bu protein, zar›n iç yüzünde bulunan G proteini birleﬂik reseptörleri (G olf) ile eﬂleﬂir.
G proteini, adenil siklaz› aktif hale getirir. Etkinleﬂen adenil siklaz enzimi
çok say›da siklik adenozin monofosfat (cAMP) oluﬂturur. Oluﬂan cAMP
çok büyük say›da Na iyon kap›lar›n› açar. Hücre içi elektriksel potansiyel
art› yönünde de¤iﬂir ve koku siniri uyar›lm›ﬂ olur. Olfaktör bulbusa bilgi
ak›ﬂ› baﬂlar. Bu aktivitenin baﬂlamas› için koku maddesinin uçucu, suda ve
lipitte azda olsa çözünebilir olmas› gerekmektedir. Aksi takdirde mukus
içinde çözünemez ve reseptör hücrelerle temasa geçmesi mümkün olmaz.7,9,10 Koku moleküllerinin alg›lanabilmesi: uçucu olup olmamas›, inspirasyon havas›ndaki konsantrasyonu, regio olfactoria'ya ulaﬂan havan›n
miktar›, lipid/su erime oran›, regio olfactoria'n›n durumu, olfaktif yollar›n
bütünlü¤üne ba¤l›d›r.

Koku Bozuklular›n›n S›n›fland›r›lmas›
Anosmi: Kokulara karﬂ› duyarl›l›¤›n kaybolmas›, koku alamamad›r. Parsiyel anosmide baz› kokulara karﬂ›, spesifik anosmide bir kokuya karﬂ› duyarl›l›k kaybolmuﬂtur.
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Hiposmi: Kokulara karﬂ› duyarl›l›¤›n azalmas›, koku zay›fl›¤›d›r. Parsiyel ya da total olabilir.
Hiperosmi: Kokulara karﬂ› duyarl›l›¤›n art›ﬂ›d›r. Anosmi ve hiposmi gibi parsiyel, total veya spesifik olabilir.
Dizosmi: Koku alma güçlü¤ü, kokuyu yanl›ﬂ alg›lamad›r.
Kakosmi: Kokuyu sürekli kötü koku ﬂeklinde alg›lamad›r.
Parosmi: Kokunun tersini alg›lamak, kokuda kalitatif de¤iﬂikliktir.
Fantosmi: Koku halüsinasyonudur.
Heterosmi: Çeﬂitli kokular› birbirinden ay›rt etme güçlü¤üdür.
Agnozi: Kokuyu almas›na karﬂ› yanl›ﬂ klasifiye etmedir.
Klinik olfaktör defisitler altta yatan lezyona ba¤l› olarak transport (iletim) tip, sensöriyel ve nöral bozukluk olarak 3 grupta s›n›fland›r›labilmektedir. Transport tip koku kay›plar›, koku moleküllerinin olfaktör epitele
ulaﬂmas›ndaki bozukluklar› yans›t›r (nazal polip, tümör, alerji, kronik sinüzit vb). Sensöriyel tip kay›plar, nöroepitelin direkt zedelenmesine yol
açan hastal›klar› içermektedir (üst solunum yolu enfeksiyonu sonucu oluﬂan koku kay›plar›, toksinlere maruz kal›nmas› sonucu oluﬂan olfaktör reseptör nöronlar›n›n zedelenmesi vb). Nöral tip kay›plar ise olfaktör bulbus ve santral olfaktör yol hasar›na ba¤l› oluﬂan hastal›klar› yans›t›r. Bu s›n›flama sistemi, lezyonun bulundu¤u yeri temel almakta ve iﬂitme kay›plar›n›n de¤erlendirilmesinde kullan›lan s›n›flama ile ayn› prensibe dayanmaktad›r. ‹ﬂitme sisteminin de¤erlendirmelerinde patolojik proçesin natürü ve lokalizasyonunu saptamak için klinik, psikometrik ve elektrofizyolojik testler kullan›lmaktad›r. Olfaktör sistemde ise, lezyonun kesin yerini
saptamada kullan›labilecek testler yoktur ve patolojik proçesin natürü
hastan›n anamnez, endoskopik muayene ve radyolojik de¤erlendirmelerine dayand›r›lmaktad›r.11,14,15,16,17
Olfaktör bozukluklar›, medikal görüntüleme ve anatomik yaklaﬂ›m ile
iki kategoriye ay›rmaktay›z:
1. Periferal nedenler: Sinonazal yol hastal›klar›
2. Santral nedenler: ‹ntrakranial hastal›klar
Olfaktör hastal›klar›n uygun anatomik ve patolojik de¤iﬂikliklerle ba¤lant›s›n› kurmak önemlidir. Ancak, psikofiziksel veya elektrofizyolojik koku testleri, bozuklu¤un kayna¤›n› lokalize etme veya azalm›ﬂ koku fonksiyonunun spesifik nedenini bulmak için yeterli de¤ildir.18
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Koku Bozukluklar›n›n De¤erlendirilmesi
Olas› etyolojik nedenlere uygun detayl› hikaye ve muayene tan› için
önemlidir. Tat alamad›¤›n› söyleyen birçok hastada gerçek sorun koku bozuklu¤udur. Bu nedenle ayr›nt›l› anamnez önemlidir.
Laboratuar Çal›ﬂmalar›
Laboratuar araﬂt›rmalar› ile nutrisyonel eksiklikler, malignensi veya sistemik hastal›klar (diabet, hipotroidizm gibi) de¤erlendirilebilir.19
Görüntüleme yöntemleri:
Görüntüleme yöntemleri, spesifik hastal›klar›n ay›rt edici tan›lar›nda
de¤erlidir. Bilgisayarl› tomografi (BT), sinüs ve nazal hastal›klar›n› de¤erlendirmede faydal›d›r. BT, sinüs ve burun yap›s›, kafa taban› ve olfaktör
yar›k ile ilgili ayr›nt›l› bilgi verir. Ayr›ca BT görüntüleme, mukozal hastal›k,
yap›sal anomaliler, sinüzit veya neoplastik prosesler hakk›nda detayl› bilgi sa¤layabilir. Magnetik rezonans görüntüleme (MRI), yumuﬂak dokuyu
ay›rt etmede BT’den üstündür. Özellikle bulbus, olfatör trakt ve intrakranial sebepli koku kay›plar›n› araﬂt›r›rken tercih edilmelidir.17,18
Nükleer T›p
Genellikle serebrospinal s›v› s›z›nt›s› d›ﬂ›nda sinonazal hastal›klar› de¤erlendirmede önemli rolü yoktur. Pozitron emisyon tomografi (PET),
single foton emisyon bilgisayarl› tomografi (SPECT) beyin fonksiyonlar›
ve biyokimyasal de¤iﬂiklikleri tespit etmede de¤erlidir. Alzheimer, Parkinson gibi koku kayb› ile iliﬂkili beyin hastal›klar›nda fonksiyonel görüntüleme anatomik görüntülemeden daha de¤erlidir.18
Koku Testleri
Objektif Testler
Elektrofizyolojik testler
Elektroolfaktogram (EOG), elektrotlar›n do¤rudan reseptörler üzerine
yerleﬂtirilmesiyle elde edilmektedir. Koku uyaran› ile reseptörler uyar›ld›¤›nda voltajda negatif bir kayma oluﬂur.
Uyar›lm›ﬂ beyin potansiyellerinin ölçümü, koku duyusunun de¤erlendirilmesinde kullan›lan bir di¤er objektif metottur. Bu test kokuya maruz
kal›nd›ktan sonra skalp yüzeyinden perkütanöz olarak beyin elektriksel
aktivitesi toplan›lmas›na dayal›d›r. Beyin elektriksel potansiyellerinin
amplitüdlerinde veya latanslar›nda de¤iﬂiklik, havayolu obstrüksiyonunu
ya da afferent yol üzerinde herhangi bir yerde disfonksiyon oldu¤unu
gösterir.7,17
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Sübjektif Testler
Koku eﬂik de¤er testleri
Bu testte kiﬂinin kokuyu alg›layabildi¤i en düﬂük konsantrasyon bulunmaya çal›ﬂ›l›r. Bu amaçla en s›k kullan›lan kimyasallar, piridin ve n-bütil alkoldür (butanol).20

Koku alg›lama testleri
Hastadan kendisine sunulan çeﬂitli kokular› ay›rt etmesi istenir. Hastan›n do¤ru identifikasyonuna göre skorlama yap›l›r. UPSIT (University of
Pennsylvania smell identification test)21 veya CC-SIT (cross-cultural smell
identification test)22 bu sisteme dayand›r›larak haz›rlanm›ﬂ testlerdir. CCSIT’te kullan›lan koku molekülleri kültür ve co¤rafyaya göre haz›rlanmaktad›r. Bu testlerde 40 adet koku molekülünü içeren koku kartlar› mevcuttur. Hasta kart› çizerek koklar ve kokuyu identifiye etmeye çal›ﬂ›r. Bu testlerle koku bozuklu¤unun seviyesi (anosmi, hiposi gibi), yaﬂ ve cinsiyete
göre standardize edilmiﬂtir.22 Yaﬂ, cinsiyet, tokluk, adaptasyon gibi faktörler koku testlerini etkilemektedir (ﬁekil 4).

Kronik Rinosinüzit ve Koku Kayb›
Rinosinüzit burun ve paranazal mukozalar›n inflamasyonu ile karakterize bir hastal›kt›r. Koku bozuklu¤unun en s›k sebebi sinüzit olup, bu hastalar›n en az %25’inde koku bozuklu¤u
saptanmaktad›r.13
Akut bakteriyel rinosinüzit s›kl›kla
üst solunum yolu enfeksiyonunu takiben oluﬂmaktad›r. Oluﬂan ödem ve inflamasyon sinüzite yol açmaktad›r. Virüsler respiratuar epitel ve nöroepiteli zedelemektedir.23 Viral üst solunum enfeksiyonuna sekonder olarak %20-30 oran›nda koku kayb› saptanmaktad›r.24
Özellikle yaﬂl› (60 yaﬂ üstü) ve bayan
hastalarda geçirilen üst solunum yolu
enfeksiyonlar›na ba¤l› koku kayb› kal›c›
olabilmektedir.25,26 Hiposmi, anosmiden
daha s›k rastlan›lmaktad›r. Yap›lan çal›ﬂmalarda, viral enfeksiyonlar›n olfaktör
reseptör say›s›n› azaltarak yerine respiratuar hücrelerin yerleﬂmesini indükle72

ﬁekil 4. University of Pennsylvania
Identification Test (UPSIT) (15 no’lu
kaynaktan al›nm›ﬂt›r).
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di¤i tahmin edilmektedir.26,27 Ancak stem cell hücrelerin rejenerasyon yetene¤i devam etmektedir.28 Hummel, hastalar›n büyük k›sm›nda 6 ay içinde koku bozuklu¤undaki iyileﬂme sa¤land›¤›n› belirtmekte, ancak Cullen
ve Leopold ise koku bozuklu¤undaki düzelmenin 3 y›la kadar uzayabilece¤ini belirtmektedir.3 Ayr›ca fareler üzerinde yap›lan bir çal›ﬂmada Corona virüslerinin hem olfaktör nöroepitelde ve hem de olfaktör bulbusta dejenerasyonlar yapt›¤› gösterilmiﬂtir.29 Bu enfeksiyonlar sinüzit oluﬂumuna
ve koku kayb›na katk›da bulunmaktad›rlar.
Baz› hastalarda üst solunum yolu hastal›¤› tamam›yla iyileﬂtikten sonra
bile hiposmi ﬂikayeti devam edebilmektedir. Bu hastalar›n olfaktör epitellerinden al›nan biyopsilerde, olfaktör dentritlerin, olfaktör nöron ve aksonlar›n çok azalm›ﬂ oldu¤u gösterilmiﬂtir. Bu kan›t, bakteriyel toksinler
ve baz› virüsler taraf›ndan do¤rudan nörotoksik etkilerin olabilece¤i teorisini güçlendirmektedir.30
Kronik rinosinüzit, mukozal inflamasyon ve mukozal yüzeyde kal›nlaﬂmaya ek olarak alttaki kemik yüzeyde de de¤iﬂikliklere yol açan üst solunum yolu hastal›¤›d›r.31
Kronik rinosinüzitte koku kayb› iki mekanizma ile ortaya ç›kmaktad›r:
1. Transport (iletim) bozulmas›
2. Sensörinöral bozukluk.
Önceleri sinüzitte koku kayb›n›n respiratuar mukozadaki ödem ve burun t›kan›kl›¤›na ba¤l› olarak koku moleküllerinin olfaktör yar›¤a ulaﬂt›r›lamamas›na ba¤lanm›ﬂt›r. Çal›ﬂmalarda, respiratuar mukozada inflamasyon ve zedelenme oluﬂtu¤u ancak olfaktör mukozan›n normal oldu¤u düﬂünülmekteydi. Koku duyusunda ortaya ç›kan flüktüasyonlar özellikle iletim tipi bozukluklar› düﬂündürmekte idi. Rinosinüzite ba¤l› koku kay›plar›n›n, iletim tipi iﬂitme kay›plar› ile benzer fizyopatolojiye sahip oldu¤u,
end organ›n intakt ve sa¤lam oldu¤u düﬂünülmekte idi.13,32 Ancak klinik
gözlemler bu hipotezi desteklemede yetersiz kalmaktad›r. Nazal endoskopide, olfaktör epitel boyunca, hava ak›m›nda fiziksel obstrüksiyon kan›t›
olmad›¤› halde derin olfaktör defisitli hastalar s›k gözlenmektedir. Bu durum, rinosinüzitte olfaktör mukozal ödem, virüs partikülleri veya bakteriyel toksinler yoluyla olfaktör nörona direkt sald›r› olas›l›¤› gibi olfaktör
disfonksiyon teorilerinin de etkili olabilece¤ini düﬂündürmektedir. 26,33,34
Sinüzitli hastalar›n biyopsilerinde, olfaktör mukozada da respiratuar mukozada oldu¤u gibi inflamasyon oldu¤u saptanm›ﬂt›r. Olfaktör mukozada
lenfosit, makrofaj ve eozinofil infiltrasyonu gözlenmiﬂtir.35 Yap›lan çal›ﬂmalarda inflamasyonun yo¤unlu¤u ile UPSIT skorunun düﬂüklü¤ü aras›nda paralellik saptanm›ﬂt›r. Yani inflamasyonu fazla olan kiﬂilerin koku alg›lama skorlar› daha düﬂük saptanm›ﬂt›r.36
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‹nflamasyona ba¤l› olarak oluﬂan sensörinöral kay›plar, çeﬂitli mekanizmalarla ortaya ç›kmaktad›r. Lenfosit ve makrofajlardan sal›nan mediatörler respiratuar ve Bowman glandlar›ndan hipersekresyonu tetiklemektedir.36 Hipersekresyon nedeniyle de mukusun iyon dengesinin bozuldu¤u düﬂünülmektedir. Bu nedenle, olfaktör reseptör nöronlar›n›n
mikroçevresi ve koku transportu bozulmaktad›r.36 Ayr›ca inflamatuar hücrelerden salg›lanan stokinler ve mediatörler nöronlar için toksik olabilmektedir.37 Bu mediatörler olfaktör nöron reseptörlerinden caspase-3 enzimini aktive etmektedir. Bu enzim apoptozda görevli caspase proteinini
aktifleﬂtirir. Bunun sonucunda olfaktör reseptör nöronlar›nda apoptoza
ba¤l› nöron ölümü gerçekleﬂti¤i düﬂünülmektedir.38 Yap›lan bir çal›ﬂmada
hiposmik ve normosmoik rinosinüzitli hastalar›n koku mukozalar›na bak›ld›¤›nda hiposmik hastalarda olfaktör epitelin patolojik oldu¤u (örne¤in: olfaktör epitel aras›nda respiratuar epitel adac›klar›n›n yayg›n oldu¤u
ve düzensiz da¤›l›ml› hücre alanlar›n›n oldu¤u) gözlenmiﬂtir.36 Olfaktör
mukozadaki inflamasyonun etki mekanizmas› tam olarak aç›klanamam›ﬂt›r. Ancak bu inflamasyonun olfaktör nörogenezisi inhibe ett¤i düﬂünülmektedir.39
Sonuç olarak, sinonazal hastal›klara sekonder oluﬂan anosmi, olfaktör
alana hava ak›m›ndaki majör de¤iﬂikliklere (transport bozuklu¤u) ve olfaktör mukozan›n direkt etkilenmesine (sensöriyel bozukluk) ba¤l› olarak
ortaya ç›kmaktad›r. Hastal›¤›n miks natürü, maksimum sonuç için cerrahi
ve kortikosteroid tedavi rejiminin kombinasyonuna ihtiyaç duyuldu¤unu
göstermektedir. Nadir olarak medikal ve cerrahi tedavi kombinasyonunun faydas›z oldu¤u durumlar olfaktör epitelin do¤urucu (bazal) hücrelerine kadar dejenere oldu¤unu göstermektedir.36

Rinosinüzit Nedenli Koku Kay›plar›nda Tedavi
Nazal-paranazal sinüs hastal›klar›na ba¤l› geliﬂen koku bozukluklar› tedaviye en iyi cevap veren gruptur. Tedavide amaç altta yatan hastal›¤› düzeltmek ve olfaktör epitelin yeniden fonksiyon görmesini sa¤lamakt›r. Rinosinüzit tedavisi, tedavinin temelini oluﬂturmaktad›r. Tedavide bakteriyel rezistans göz önünde tutulmal› ve tedaviye al›nan cevaba ve kronik
hastal›¤›n süresine göre tedavi 2 haftadan 6 haftaya uzat›lmas› gerekti¤i
unutulmamal›d›r.39

Cerrahi Tedavi
Nazal kavitenin morfolojik deviyasyonlar›n›n cerrahi olarak düzeltilmesi (nazal septum, konka eksizyonu, nazal polip eksizyonu gibi) ve pa74
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ranazal sinüslerin endoskopik cerrahisi, iletim veya miks tip olfaktör bozuklu¤u düzeltmede etkilidir. Ancak tek baﬂ›na cerrahi ile koku bozuklu¤unda düzelme saptanmam›ﬂ, medikal tedavi ile kombinasyon sonras› baﬂar› sa¤land›¤› bildirilmiﬂtir. Ancak, aﬂ›r› ve yayg›n polipozisli hastalarda
tamamen iyileﬂme zordur. Bu hastalarda koku kayb›ndaki iyileﬂme oran›
%50 olarak rapor edilmiﬂtir.2

Medikal Tedavi
Nazal Damlalar, Nazal Spreyler, Adrenal Korteks
Hormonlar›n›n Lokal Enjeksiyonu
Baﬂ geriye ve çene yukar› pozisyonunda, 1-2 damla %0.1’lik betametazon sodyum solüsyonu (RinderonR) günde 3-4 kez her iki nazal kaviteye
damlat›l›r. Damlatmadan sonra hasta yaklaﬂ›k 5 dakika bu pozisyonda kalmal›d›r. Tedavinin etkinli¤i için ilac›n do¤ru pozisyonda kullan›lmas›
önemlidir. 1 ay içinde düzelme sa¤lanamazsa tedaviye devam edilmez.
E¤er hasta bu pozisyonda baﬂ›n› tutam›yorsa günde iki defa sprey formu
kullan›lmal›d›r.7,34
Olfaktör mukozaya, 2 mg/0.5mlV deksametazon veya 40 mg/1mlV metilprednizolonun topikal uygulanmas› da önerilmektedir. Her iki uygulama iki haftada bir kez yap›lmal› ve 4-6 defa tekrarlanmas› önerilmektedir.34

Oral Tedavi
Sistemik steroidlerin nazal ve sinüs hastal›klar›nda lokal formlar›ndan
daha etkili oldu¤u bildirilmektedir.40 Bunun iki nedeni olabilece¤i üzerinde durulmuﬂtur; birincisi, lokal kullan›mla olfaktör alana yeterli oranda ilac›n etkisi ulaﬂmamaktad›r. ‹kincisi ise; bir teoriye göre inflamasyon yaln›zca olfaktör mukozada de¤il, kribriform plate ve olfaktör bulbus seviyesinde olabilece¤idir. Bu nedenle sistemik steroidler lokal steroidlerden daha
efektif olabilece¤i ifade edilmiﬂtir.41
Robinson ve ark. olfaktör mukozada glukortikosteroid reseptör
mRNA’s› ve proteini saptam›ﬂlard›r. Bu, olfaktör bozukluklarda steroid tedavisinin efektif olabilece¤ini göstermektedir. Steroid tedavisi ile iki etki
sa¤lanmaktad›r. ‹lk etki, respiratuar mukozada ödem ve inflamasyon azalmas›n› sa¤layarak koku kayb›n›n iletim komponentinin düzeltilmesi ﬂeklindedir. ‹kinci etki mekanizmas› ise inflamatuar hücreler say›s›n› azaltmakta, Bowman glandlar›ndan hipersekresyon ve mukus iyon dengesi
bozuklu¤u önüne geçilmekte ve ayr›ca toksik mediatör sal›n›m›n›n bask›lanmas› ﬂeklindedir.42 Baz› araﬂt›rmalarda, sistemik steroid ile tedaviye
baﬂlan›lmas›, e¤er cevap al›n›yorsa lokal tedaviye devam edilmesi öneril75
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mektedir. Ancak DM, gastrik ülser, osteoporoz, depresyon sistemik kullan›m› s›n›rlayan faktörlerdir. Koku bozuklu¤u ile ilgili teorilerde, olfaktör
alanda da inflamasyon oldu¤u görüﬂü mevcuttur. Bu nedenle sistemik steroidlerin herhangi bir nazal obstrüksiyon olmamas› durumunda bile faydal› olabilece¤i belirtilmektedir. Tekrarlayan steroid tedavileri de uygulanmaktad›r. Tekrarlayan tedavilerin aralar›nda 6-12 ayl›k aral›klarla uygulanmas› önerilmiﬂtir.43 Rinosinüzite ba¤l› oluﬂan koku kay›plar›nda sistemik
steroid kullan›m› faydal›d›r. Ancak ne kadar süreyle ve ne dozda uygulanaca¤› konusunda yeterli veri bulunmamaktad›r.25
Bu tedaviler d›ﬂ›nda antilokotrien tedavisi, antiallerji immunoterapi,
salin solusyonu ile burun lavaj›, diyet de¤iﬂikli¤i, bitkisel tedavilerde koku
bozukluklar›nda kullan›lm›ﬂt›r.43
Özellikle sensörinöral tip koku bozuklu¤unda epitelizasyonu ve iyileﬂmeyi h›zland›rabilece¤i düﬂünülerek A, B vitamini ve çinko kullan›m› önerilmiﬂtir. Ancak bu tedavinin nutrisyonel yetmezli¤i olan hastalar d›ﬂ›nda
bu tedavilerin hiçbir etkisinin olmad›¤›n› ifade eden çal›ﬂmalar da mevcuttur.7
Gelecekteki Tedavi Planlar›
Yap›lan hayvan deneylerinde, tetrasiklin grubu antibiyotik olan minosiklinin antibakteriyel etkisinin yan› s›ra apoptoza ba¤l› hücre ölümünü
durdurdu¤u saptanm›ﬂt›r. Sinüzit nedeniyle oluﬂan olfaktör reseptör nöron apoptozunu durdurdu¤u ve olfaktör bozukluklarda da etkili olabilece¤i savunulmuﬂtur.43
Kronik rinosinüsit etyolojisinde inflamatuar stokinler (IL1β, TNFα,
GM-CSF ve IL6 gibi) rol oynamaktad›r. Bu nedenle, bu stokinlerin ekspresyonundan sorumlu genlerin kontrolü veya bu genlere kemoterapi hedeflenmesi gelecekteki tedavi planlar› içerisindedir. 34
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Rinosinüzit ve Horlama
Dr. Mustafa Gerek, Dr. Timur Akçam, Dr. Ömer Karakoç

Uykuda solunum bozukluklar› aras›nda yer alan horlama ve obstrüktif
uyku apnesi uyku esnas›nda solunumun t›kanmas› ile karakterize durumlard›r. Bu durum basit horlamaya neden olan hava yolunun k›smi obstrüksiyonundan, apne oluﬂumuna neden olan hava yolunun tam obstrüksiyonuna kadar de¤iﬂebilmektedir. Genel populasyonda yaﬂlar› 30-35 olan erkeklerin %20’sinde, kad›nlar›n %5’inde habitüel horlama ﬂikayeti vard›r.
Bu oran 60 yaﬂ ve üzeri erkeklerde %60’a, kad›nlarda ise %40’a kadar ç›kmaktad›r.1 Uykuda solunum bozukluklar› aras›nda en çok çal›ﬂ›lan hastal›klardan biri olan obstrüktif uyku apnesi (OUA) ise erkeklerin yaklaﬂ›k %
9’unda ve kad›nlar›n yaklaﬂ›k %4’ünde saptanmaktad›r.2,3
Uyku esnas›nda üst hava yolu kapanmas›n›n sebebi, hava yolunu aç›k
tutan ve kollaps›na neden olan güçlerin dengesinin bozulmas›d›r. Farengeal lümenin boyutlar› aktif olarak kas›lan kaslar›n oluﬂturdu¤u d›ﬂa do¤ru kuvvetlerle, inspirasyon esnas›nda subatmosferik kanal içi bas›nçtan
kaynaklanan içe do¤ru kuvvetlerin dengesine ba¤l›d›r.4,5
Nazal kesitsel alanda azalma ve nazal obstrüksiyon, veya baﬂka bir deyiﬂle nazal rezistans art›ﬂ›, septum deviasyonu gibi anatomik problemlerden kaynaklanabilece¤i gibi rinosinüzitis, nazal polipozis ve alt konka hipertrofisi gibi nazal mukozal durumlardan da kaynaklanabilir. Rinosinüzitin en s›k semptomlar› baﬂ ve yüz a¤r›s›, geniz ak›nt›s› ve burun t›kan›kl›¤›d›r. Rinosinüzitteki bu semptomlar nazal submukozadaki venöz dilatasyon ve mukozal ödemden, yani konjesyon ve artm›ﬂ sekresyondan kaynaklan›r.6 Uykuda solunum bozukluklar›n›n rinosinüzit ile iliﬂkisi burun t›kan›kl›¤›na ba¤l›d›r. Bu sebeple, bu iliﬂkiyi anlayabilmek için öncelikli olarak burun t›kan›kl›¤› ve uykuda solunum bozuklu¤u iliﬂkisini anlamak gerekmektedir.
Burun t›kan›kl›¤›n›n uykuda solunum bozukluklar›n›n etiyolojisindeki
rolü henüz tam olarak aç›kl›¤a kavuﬂmam›ﬂ olmas›na karﬂ›n, nazal rezistans art›ﬂ›n›n horlama ve OUA üzerine olumsuz etkilerini destekleyen birçok çal›ﬂma bulunmaktad›r. Epidemiyolojik çal›ﬂmalar özellikle gece olan
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nazal konjesyonun habitüel horlama için ba¤›ms›z güçlü bir faktör oldu¤unu göstermiﬂtir.7 Metes ve ark. horlama endeksi ile nazal rezistans aras›nda anlaml› bir korelasyon oldu¤unu göstermiﬂtir.8 Ayr›ca nazal rezistans obez olmayan hastalarda, Apne hipopne indeksinin (AH‹) ba¤›ms›z
bir belirteci olarak bulunmuﬂtur.9
Alerjiye ba¤l› nazal konjesyon yak›nmas› olan hastalarda, semptomatik
nazal konjesyonu olmayanlara göre 1.8 kat daha fazla orta-a¤›r USB geliﬂme riski oldu¤u bildirilmektedir.10 Alerjik rinit semptomlar›nda art›ﬂ da uykuda solunum bozuklu¤u ﬂiddetinde art›ﬂa yol açmaktad›r.11,12 Nazal polipozisli hastalarla kontrol grubunun karﬂ›laﬂt›r›ld›¤› bir çal›ﬂmada horlama
oran›, nazal polipli hastalarda %50.5, kontrol grubundaki olgularda ise
%35.7 olarak bildirilmektedir.13
Nazal rezistans art›ﬂ› orofarenks, hipofarenks veya her ikisinde kollaps
oluﬂumunu kolaylaﬂt›rmaktad›r.14,15 Burun t›kan›kl›¤› inspirasyon s›ras›nda
negatif bas›nç ve zorlanmaya yol açmaktad›r. Negatif bas›nç etkisiyle ortaya ç›kan türbülans, üst solunum yolundaki serbest yumuﬂak dokularda
kollapsa ba¤l› daralmaya yol açmakta ve sonuç olarak uykuda solunum
bozukluklar› ortaya ç›kmaktad›r.13,16 Nazal rezistans ile faringeal havayolunun dil kökü seviyesi aras›nda anlaml› bir iliﬂki vard›r.9
Miyaziki ve ark. ise epifarenkste negatif bas›nç art›ﬂ›n› takip ederek
yapt›klar› çal›ﬂmada, nazal obstürüksiyonun uykuda bozulmaya neden oldu¤unu saptam›ﬂlard›r. Ancak OUA’ne neden olan temel faktörün nazal
obstüriksiyon olmad›¤›n›, ama OUA ile birliktelik gösterebilece¤ini belirtmiﬂlerdir.17 Nazal obstrüksiyon varl›¤›nda inspirasyonda oluﬂan negatif
bas›nca ba¤l› olarak, hava türbülans› artmakta ve horlama ﬂiddeti de fazlalaﬂmaktad›r.1,18,19
Artm›ﬂ nazal rezistans uyku esnas›nda burun solunumundan a¤›z solunumuna geçiﬂle sonuçlanmaktad›r. Uykuda a¤›zdan solunum üst hava yolunun kollobe olmas›n› artt›rmakta ve uykuda solunum bozuklu¤u rahats›zl›klar›n›n oluﬂmas›na katk›da bulunmaktad›r.20
Nazofarenksteki reseptörlerin, orofarenksteki kas tonusunu etkiledi¤ini gösteren çeﬂitli çal›ﬂmalar bulunmaktad›r. Nazal obstrüksiyon ve a¤›z
solunumu, kas tonusunun korunmas›n› sa¤layan nazal refleksleri k›s›tlar.4
Nazal solunumdan oral solunuma geçmek nazopulmoner refleksi tetikleyerek pulmoner rezistans›n artmas›na ve sonuçta alveolar hipoventilasyona yol açmaktad›r.21 Böylece solunum yükü artmaktad›r. White ve ark.22 burun ve nazofarenkse uygulanan %4 lidokain ile nazal reseptörleri bloke
ederek, nazal reseptörlerin blokaj›n›n uyku üzerindeki etkilerini araﬂt›rm›ﬂt›r. Sonuç olarak, lidokain uygulamas›n›n nazal ve faringeal obstrüksiyonu artt›rarak uykuda solunum bozuklu¤u olaylar›nda 4 kat art›ﬂa neden
oldu¤unu saptam›ﬂlard›r. Bu da göstermektedir ki, nazal reseptörler hava
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ak›m›na duyarl›d›r ve muhtemelen nefes alma ritminin ve üst hava yolu
aç›kl›¤›n›n devaml›l›¤›n›n sa¤lanmas›nda önemli rol oynamaktad›r.
Normal olgularda deneysel burun t›kan›kl›¤›n›n uyku üzerindeki etkileri araﬂt›ran baz› çal›ﬂmalar da bulunmaktad›r. Lavie ve ark.’n›n23 çal›ﬂmas›nda gün boyu, uyku öncesi ve uyku esnas›nda burun t›kan›kl›¤› oluﬂturulmuﬂ ve kat›l›mc›larda artm›ﬂ arousallar, uyku aﬂamalar›nda de¤iﬂikliklerle seyreden uyku düzeninde bozulmalar izlenmiﬂtir. Bu çal›ﬂmada USB
nedeniyle takip edilen hastalarda apne ve hipopnelerde de artma tespit
edilmiﬂtir. Bu araﬂt›rmalarda göstermiﬂtir ki, nazal obstürüksiyon normal
olgularda bile uykuda solunum bozukluklar›n› tetikleyebilmektedir.
Horlama ve/veya OUA geliﬂiminde nazal obstrüksiyonun rolü ﬁekil1’de gösterilmiﬂtir.24
Burun t›kan›kl›¤› oluﬂturan faktörlerin tedavisinin, uykuda solunum
bozuklu¤u üzerine olumlu etkileri de bir çok çal›ﬂmada gösterilmiﬂtir. Nazal dilatör kullan›larak mekanik nazal dilatasyon yap›lan OUA’li hastalarda
horlama ﬂiddetinde, uykudaki obstrüktif olaylar›n s›kl›k ve ﬂiddetinde
azalma oldu¤u gösterilmiﬂtir.25,26 Akçam ve ark. horlama ﬂikayeti ve nazal
valv darl›¤›na ba¤l› burun t›kan›kl›¤› ﬂikayeti olan hastalar›n nazal rekonstrüksiyonu sonras› %30’unda horlaman›n kayboldu¤unu, %35’inde belirgin azalma oldu¤unu, gün içi yorgunluk ve halsizlik semptomlar›nda ise
%58 oran›nda belirgin düzelme oldu¤unu saptam›ﬂlard›r.27 ‹brahim ve ark.
da nazal cerrahi (septoplasti, nazal polipektomi) sonras› 96 hastan›n 48’inde horlama ﬂikayetinin tamamen kayboldu¤unu, 38’inde ise belirgin dü-

ﬁekil 1. Nazal obstrüksiyonun uykuda solunum bozukluklar›nda fizyopatolojik rolü.
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zelme oldu¤unu bildirmiﬂtir.28 Bir çal›ﬂmada da çocuklarda nazal steroid
kullan›m› sonras›, tonsil ve adenoid boyutlar›nda de¤iﬂiklik olmadan uykuda solunum bozuklu¤u olaylar›n›n azald›¤› tespit edilmiﬂtir.29 Alerjik rinitte nazal steroidler ile tedavi ise uyku kalitesinde belirgin subjektif düzelme sa¤lamaktad›r.30 Bu çal›ﬂmalar, nazal obstüriksiyona sebep olan patolojilerin tedavilerinin, birçok hastada uykuda solunum bozukluklar›na
olumlu etkilerinin oldu¤unu göstermektedir.
Burun t›kan›kl›¤›n›n uykuda solunum bozuklu¤u üzerine olumsuz etkisini ve bunlar›n tedavisinin olumlu etkilerini gösteren bir çok çal›ﬂma olmas›na karﬂ›n, burun t›kan›kl›¤›n›n tedavisinin AH‹’nde art›ﬂa yol açabilece¤ini gösteren çal›ﬂmalarda bulunmaktad›r.31 Friedman ve ark.32 burun t›kan›kl›¤› sebebiyle nazal cerrahi uygulanan hastalarda ameliyat sonras›nda nazal solunum, horlama ve gün içi enerji seviyelerinde iyileﬂme olmas›na karﬂ›n, tedavi öncesi ve sonras› polisomnografi sonuçlar› karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda anlaml› bir düzelmenin olmad›¤›n›, hatta hafif OUA hastalarda
RD‹’nin (respiratory disturbance index) kötüleﬂti¤ini tespit etmiﬂlerdir.
Apnelerdeki bu art›ﬂ›n hastalar›n ikinci polisomnografi testi esnas›nda ortama al›ﬂmalar› sebebiyle yada burun t›kan›kl›¤› giderildi¤i için daha rahat
uyumalar›ndan dolay› daha fazla derin uyumalar›ndan kaynaklanabilece¤ini ileri sürmüﬂlerdir. Ancak bu çal›ﬂmada da nazal rekonstürüksiyon
sonras› hastalar›n ihtiyaç duydu¤u CPAP seviyelerinin azald›¤› ve oksijen
satürasyonunun artt›¤› gösterilmiﬂtir.
Tüm bu veriler de¤erlendirildi¤inde, burun t›kan›kl›¤› oluﬂturan rinosinüzitlerin uykuda solunum bozukluklar›n›n geliﬂiminde temel faktör olmasa dahi, önemli bir faktör olabilece¤i düﬂünülebilir. Rinosinüzitlerin tipine ba¤l› olarak uygulanacak medikal ve cerrahi tedaviler, polisomnografik bulgularda de¤iﬂiklik oluﬂturmasa dahi, semptomlarda hafiflemeye,
ve uygulanacak di¤er tedavilere yard›mc› olacakt›r. Bu sebeple, rinosinüzitlerin hastal›¤›n ﬂiddetinin azalt›lmas›, planlanan cerrahi ve CPAP tedavilerinin baﬂar› oranlar›n› ve uyumlar›n› artt›rmak için öncelikli tedavi edilmesi gereken husus oldu¤u kabul edilebilir.
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Giriﬂ
Gastroözefageal reflü hastal›¤› (GÖRH) asit, pepsin, safra, pankreatik
enzimler ve g›da art›klar›ndan oluﬂan mide içeri¤inin özefagusa kaçarak
çeﬂitli patolojiler oluﬂturmas› olarak tan›mlanmaktad›r. Ekstraözefageal
reflü hastal›¤› ise bu içeri¤in rinosinüzit, kronik larenjit, rekürren pnömoni veya ast›m gibi sekonder bir hastal›k oluﬂturmas› olarak nitelendirilebilir.1 Bu hastal›klar vokal kord granülomlar›ndan efüzyonlu otitis media’ya
kadar geniﬂ bir spektrumda yer almaktad›r (Tablo 1).

Larinks & Trakea
Vokal kord lezyonlar›: Nodül, granülom
Paradoksik vokal kord hareketleri
Subglottik/trakeal stenoz
Kronik larenjit
Larinks kanseri

Akci¤erler
Laringotrakeobronﬂit
Ast›m, rekürren pnömoni
Obstrüktif uyku apne sendromu (OUAS)
OUAS d›ﬂ› uyku bozukluklar›

Burun, Sinüsler, Oral Kavite & Kulaklar
Rekürren/kronik rinosinüzit
Kronik nazofarenjit/adenoidit
Kronik rinit
Otalji
Efüzyonlu Otitis Media
Kronik Farenjit
Rekürren aftöz stomatit
Dental erozyonlar

Gastrointestinal sistem ile sinonazal hastal›klar aras›ndaki iliﬂki ilk olarak 1950 y›l›nda Holmes ve arkadaﬂlar› taraf›ndan bildirilmiﬂtir.2 Ancak
son y›llarda geliﬂtirilen çift problu pH kateterleri ve çok kanall› intralümi87
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nal impedans monitörizasyonu gibi teknolojik yöntemler sayesinde
GÖRH ile solunum yolu hastal›klar› aras›ndaki iliﬂkiler klinisyenlerin daha
detayl› araﬂt›rd›¤› konular aras›na girmiﬂtir.
Özellikle çok kanall› intraluminal impedans monitörizasyonunun geliﬂtirilmesinden sonra GÖRH’ün sadece asit reflüye ba¤l› olmad›¤› daha
detayl› bir ﬂekilde ortaya konmuﬂ ve bu hastal›k yeniden s›n›fland›r›lm›ﬂt›r (Tablo 2).3 Günümüzde havayolu patolojilerinin özellikle zay›f asit reflüsüne ba¤l› oldu¤u düﬂünülmektedir.
Tablo 2. Çok kanall› intraluminal empedans ile belirlenen gastroözegaeal reflü tipleri.
S›v› GÖR
Asit GÖR: pH’›n en az 4 saniye süreyle 4’ün alt›na düﬂmesi
Non-asit GÖR: Zay›f asit veya zay›f alkali GÖR
Zay›f asit GÖR: pH’›n 4 ile 7 aras›nda oldu¤u GÖR ata¤›
Zay›f alkali GÖR: pH’›n 7’nin üzerinde oldu¤u GÖR ata¤›

Gaz GÖR

Bu bölümde kronik rinosinüzit (KRS) ile GÖRH aras›ndaki iliﬂki üzerinde durulacakt›r. KRS ile GÖRH aras›ndaki iliﬂkiyi ortaya koymak için
konu üç aç›dan incelenecektir. Birincisi KRS hastalar›ndaki GÖRH prevalans›; ikincisi patofizyolojik mekanizmalar ve üçüncüsü de GÖRH tedavisinin KRS hastalar›ndaki etkinli¤i olacakt›r.

Kronik Rinosinüzitli Hastalarda
Gastroözefageal Reflü Prevalans›
Gastroözefageal reflü ile kronik nazal patolojiler aras›ndaki iliﬂki hem
eriﬂkinlerde hem de çocuklarda s›k araﬂt›r›lan bir konudur. ‹lk olarak Contencin ve Narcy4 pediatrik popülasyonda GÖRH ve kronik üst havayolu
inflamasyonunun iliﬂkili olabilece¤ini bildirmiﬂtir. Bouchard ve arkadaﬂlar›n›n5 çift problu pH kateteri kullanarak yapt›¤› çal›ﬂmada kronik rinosinüzitli çocuklarda %40 oran›nda patolojik gastrik reflü saptam›ﬂt›r. Barbero’nun6 kronik rinosinüzit nedeniyle sinüs cerrahisi planlanan 22 çocuk
olguda yapt›¤› özefagus pH çal›ﬂmas›nda %72.7 oran›nda patolojik reflü
saptanm›ﬂt›r. Phipps ve arkadaﬂlar›7 taraf›ndan pediatrik hastalarda yap›lan di¤er bir çal›ﬂmada, t›bbi tedaviye dirençli 30 kronik rinosinüzit olgusu çal›ﬂmaya al›nm›ﬂ ve bu hastalara bir prob özefagusta, di¤er prob nazofarinkste olacak ﬂekilde çift problu pH monitörizasyonu uygulanm›ﬂt›r.
Bu hastalarda %63 oran›nda patolojik gastoözefageal reflü saptanm›ﬂt›r.
88

Rinosinüzit
ve GER
hastal›¤›

Eriﬂkinlerde, gastroözefageal reflü ile kronik rinosinüzit iliﬂkisine yönelik yap›lan ilk araﬂt›rmalardan biri olan, DiBaise ve arkadaﬂlar›n›n8 çal›ﬂmas›nda 19 rinosinüzitli olgu çal›ﬂmaya al›nm›ﬂ; çal›ﬂma grubundaki klasik reflü semptomlar› ile özefagus pH testindeki patoloji prevalans› kontrol grubundan yüksek bulunmuﬂtur. Bu çal›ﬂmada 24 saatlik özefagus pH
monitörizasyonu ile de¤erlendirilen kronik rinosinüzitli hastalarda gastroözefageal reflünün %78 oran›nda ortaya ç›kt›¤› gösterilmiﬂtir. Yine DiBaise ve arkadaﬂlar›9 taraf›ndan yap›lan; 11 kronik rinosinüzit hastas›n›n çal›ﬂma grubu ve 19 sinüs hastal›¤› olmayan gastroözefageal reflü hastas›n›n
kontrol grubu olarak al›nd›¤› araﬂt›rmada, rinosinüzitli hastalarda çift
problu pH monitörizasyonu yoluyla patolojik reflü %82 oran›nda saptan›rken, kontrol grubunda bu oran %79 olarak belirlenmiﬂtir. Böylelikle rinosinüzitli olgulardaki gastrik reflünün klinik olarak GÖRH düﬂünülen olgularla benzer oranda oldu¤u gösterilmiﬂtir.
Ulualp ve arkadaﬂlar›10 geleneksel t›bbi tedaviye dirençli rinosinüzitli
hastalarda kontrol grubuna göre daha fazla gastroözefageal reflü ata¤› oldu¤unu bildirmiﬂ ve baz› vakalarda reflünün kronik rinosinüzit patogenezinde önemli olabilece¤ini vurgulam›ﬂt›r. Chambers ve arkadaﬂlar›11 ise
GÖRH varl›¤›n›n, sinüs cerrahisi uygulanan hastalarda postoperatif baﬂar›y› azaltt›¤›n› bildirmiﬂlerdir. Jecker12 rekürren nazal polipozis nedeniyle
revizyon endonazal sinüs cerrahisi uygulad›¤› olgularla yapt›¤› çal›ﬂmada
çift problu pH monitörizasyonu yoluyla yap›lan ölçümlerde çal›ﬂma grubundaki gastroözefageal reflü oran›n› kontrol grubuna göre 4 kat daha
fazla saptanm›ﬂt›r. Pincus ve arkadaﬂlar›n›n13 t›bbi tedaviye dirençli kronik
rinosinüziti olan 30 hastal›k serisinde ise hastalara cift problu veya üç
problu pH katerleri tak›lm›ﬂ ve bu grubun %83.3’ünde kateterlerden en az
birinde patolojik reflü varl›¤› belirlenmiﬂtir.
Bu çal›ﬂmalarda gösterildi¤i gibi farkl› protokollerle yap›lan araﬂt›rmalarda hem pediatrik hem de eriﬂkin yaﬂ grubunda özellikle t›bbi tedaviye
dirençli rinosinüzit hastal›¤›n›n etiyolojisinde gastroözefageal reflü varl›¤›
gösterilmiﬂtir.

Patofizyolojik Mekanizmalar
Gastroözefageal reflünün nazal kaviteyi etkileyip kronik sinonazal hastal›klar› oluﬂturmas›ndaki mekanizmalar halen tam olarak ayd›nlat›lamam›ﬂt›r. Ancak temel olarak üzerinde durulan mekanizmalar›n baﬂ›nda reflü içeri¤inin sinonazal mukozay› direk olarak etkileyip kronik inflammas89
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yon, ödem ve mukosiliyer fonksiyon bozuklu¤u oluﬂturmas›d›r. Böylelikle sinonazal obstrüksiyona ve enfeksiyona zemin haz›rland›¤› düﬂünülmektedir.14 Solunum yollar›n›n mukozal özellikleri özefagustan farkl› oldu¤u için, özefagusta oldu¤u gibi bu bölgelerde antireflü klirans mekanizmalar› yoktur. Bundan dolay› teorik olarak özefagusa göre çok daha az
miktardaki bir asit içeri¤iyle bile solunum yollar›nda mukozal hasar ortaya ç›kabilir.15 Bu mekanizmay› destekleyen ilk çal›ﬂmalar çocuklarda yap›lm›ﬂt›r. Contencin ve Narcy4 kronik rinosinüzitli çocuklardaki nazofaringeal asit miktar›n›n kontrol grubuna göre daha fazla oldu¤unu göstermiﬂtir.
Phipps ve arkadaﬂlar›7 da t›bbi tedaviye dirençli kronik rinosinüzitli çocuklarda %32 oran›nda nazofaringeal asit reflüsü oldu¤unu yapt›klar› çift
problu pH monitörizasyonu çal›ﬂmas›yla ortaya koymuﬂtur. DelGuadino’nun16 cerrahi tedaviye dirençli semptomatik rinosinüzitli eriﬂkin hastalarda yapt›¤› çal›ﬂmada problar›n biri özefagus, biri hipofarinks ve di¤eri
de nazofarinksteki asit düzeyini ölçecek ﬂekilde yerleﬂtirilen 3 problu pH
monitörizasyonu uygulanm›ﬂ; hastalar›n %39’unun nazofarinks pH düzeyinin 4’ün alt›nda, %76’s›n›n ise 5’in alt›nda oldu¤u gösterilmiﬂtir.
‹kinci mekanizma reflüye ba¤l› geliﬂen otonom sinir sistemi hiperaktivitesinin sinonazal ödem ile sonuçlan›p sinüs drenaj›n› bozmas› ve buna
ba¤l› olarak sekresyon staz› ile sekonder enfeksiyonlar›n geliﬂmesidir. Bu
mekanizmada nervus vagus suçlanmaktad›r. Özefagusun hidroklorik asit
ile stimülasyonunun solunum yollar›nda nervus vagus yola¤› üzerinden
inflamasyon oluﬂturdu¤u düﬂünülmektedir. Nazal kavite ve sinüslerin nörojenik uyar›s›n›n fazla olmas› rinitli hastalarda inflamasyonu tetiklemektedir.Bu teori ilk olarak alt solunum yolu patolojilerinde Lodi ve arkadaﬂlar›17 taraf›ndan ortaya konmuﬂ, araﬂt›rmalar›nda ast›ml› GÖR olgular›nda
kontrol grubuna göre vagal yan›t›n daha fazla oldu¤unu bildirmiﬂlerdir.
Loehrl ve arkadaﬂlar›18 kronik üst solunum yolu inflamasyonu olan hastalarda otonom sinir sisteminde fonksiyon bozuklu¤u oldu¤unu yay›nlam›ﬂ, adrenerjk hipofonksiyon ile karakterize otonom sinir sistemi disfonksiyonunun hasta popülasyonda kontrol grubuna göre daha fazla oldu¤u
göstermiﬂtir. Jeker ve arkadaﬂlar›n›n12 rekürren nazal polipozis nedeniyle
revizyon endonazal sinüs cerrahisi uygulad›¤› seride, çal›ﬂma grubundaki
gastoözefageal reflü kontrol grubuna göre daha fazla saptanmakla birlikte iki grubun laringofaringeal reflü ataklar› aras›nda belirgin fakl›l›k saptanmam›ﬂt›r. Bu sonuç asit ile stimüle olan özefagus reseptörlerinin nervus vagus üzerinden nöroinflamatuar yan›t› oluﬂturdu¤u ve nazal kavite
ile sinüslerdeki patolojik süreci baﬂlatt›¤›n› desteklemektedir.
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Üçüncü mekanizma ise Helicobacter pylori’nin kronik rinosinüzit hastal›¤›ndaki olas› rolüdür. H. pylori gram negatif spiral bir bakteridir ve
peptik ülserler ile gastrit hastal›klar›nda rolü oldu¤u bilinmektedir. Ayr›ca
dental plaklar,19 oral kavite lezyonlar›20 ve tükürükte21 bulundu¤una dair
yay›nlar vard›r. Ülkemizde yap›lan bir çal›ﬂmada Özdek ve arkadaﬂlar›22
polimeraz zincir reaksiyonu kullanarak 12 kronik rinosinüzitli hastan›n
4’ünde H. pylori varl›¤›n› göstermiﬂ; bu hastalar›n 3 tanesinde GÖR semptomu oldu¤unu belirlemiﬂtir. Dinis ve arkadaﬂlar›n›n23 yapt›¤› bir çal›ﬂmada ise kronik rinosinüzit nedeniyle fonksiyonel endoksopik sinüs cerrahisi uygulanan hastalardan al›nan örneklerde H. pylori saptanmakla birlikte
kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlaml› fark bulunamam›ﬂt›r. Günümüzde H. pylori’nin kronik rinosinüzit etiyolojisinde rolü olup olmad›¤› halen bilinmemektedir.

Kronik Rinosinüzitli Hastalarda
Gastroözefageal Reflü Tedavisi
Geleneksel t›bbi tedaviye dirençli rinosinüzit olgular›nda yap›lan çeﬂitli çal›ﬂmalarda hem çocuklarda hem de eriﬂkinlerde asit bask›lay›c› tedavinin sinüs semptomlar›n›n gerilemesinde etkili oldu¤u gösterilmiﬂtir. Bothwell ve arkadaﬂlar›n›n24 yapt›¤› çal›ﬂmada fonksiyonel endoksopik sinüs
cerrahisi aday› olan çocuklara rutin antireflü tedavi baﬂlanm›ﬂ ve hastalar›n %68’inde sinüzit semptomlar› tamamen düzelmiﬂ, %89’unda ise belirgin semptomatik gerileme oldu¤u için hastalar cerrahiyi kabul etmemiﬂtir.
Bundan dolay› t›bbi tedaviye dirençli rinosinüzitli olgular›n cerrahi öncesinde gastronazal reflü aç›s›ndan de¤erlendirilmesini önermiﬂlerdir. Daha
yak›n zamanda yap›lan Phipps ve arkadaﬂlar›n›n7 çal›ﬂmas›nda kronik sinüzitli çocuklar›n %79’unun semptomlar› reflü tedavisine çok iyi derecede yan›t vermiﬂtir. DiBaise ve arkadaﬂlar›8 %67 olgunun sinüs semptomlar›n›n reflü tedavisiyle geriledi¤ini göstermiﬂ ve bu grupta en fazla semptomatik düzelmenin pH monitorizasyonuyla patolojik gastroözefageal reflü
saptanan hastalarda oldu¤u bildirilmiﬂtir. Yine DiBaise ve arkadaﬂlar›9 taraf›ndan yap›lan daha yak›n tarihli bir çal›ﬂmada kronik rinosinüzitli hastalara Omeprazol 20 mg tablet 2x1 üç ay boyunca verilmiﬂ ve hastalar›n sinüzit semptomlar›nda belirgin gerileme izlenmiﬂtir. Bu grupta 12 haftal›k
t›bbi tedavi sonras›nda memnuniyetin %91 oldu¤u ve tedavinin sekizinci
haftas›nda semptomatik düzelmenin en üst düzeyde oldu¤u bildirilmiﬂtir.
Sinüslerdeki bas›nç hissi ve yüz bölgesindeki a¤r› hastalar›n en fazla geri91
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leyen semptomlar› olurken; nazal konjesyon ve nazal drenajdaki gerileme
orta derecede; k›rg›nl›k ﬂikayetindeki gerilemenin ise en az oldu¤u gösterilmiﬂtir. Bu sonuçlara ra¤men tam semptomatik düzelme çok nadir görülmüﬂtür. Pincus ve arkadaﬂlar›n›n13 yapt›¤› çal›ﬂmada ise antibiyoterapi ve
oral steroid tedavisine dirençli kronik rinosinüziti olan 15 hastan›n 14’ünde 1 ayl›k proton pompa inhbitörü tedavisiyle semptomatik yönden gerileme saptan›rken bu hastalardan 7 tanesinin semptomlar›n›n tam veya tama yak›n kayboldu¤u gösterilmiﬂtir.

Yorum
Bu bölümde GÖRH ile kronik rinosinüzit aras›ndaki iliﬂki literatürde
yer alan çeﬂitli çal›ﬂmalarla gözden geçirilmiﬂtir. Bu çal›ﬂmalardan ç›kan
sonuçlar (i) geleneksel t›bbi tedaviye dirençli kronik rinosinüzitli olgularda GÖRH prevalans›n›n sa¤l›kl› popülasyona göre daha fazla oldu¤unu,
(ii) biyolojik olarak kabul edilebilir patofizyolojik mekanizmalarla
GÖRH’ün rinosinüziti tetikleyebilece¤ini, (iii) kronik rinosinüzit semptomlar›n›n reflü tedavisiyle gerileyebilece¤ini göstermektedir. Bu çal›ﬂmalar›n GÖRH ile kronik rinosinüzit aras›nda güçlü bir patofizyolojik ba¤ oldu¤unu göstermesine ra¤men, kan›ta dayal› t›p yaklaﬂ›m› içinde verilerin
yeterli olmad›¤› ve daha ileri araﬂt›rmalar›n gerekli oldu¤u görülmektedir.
Ayr›ca sigara, ast›m, artm›ﬂ intraabdomainal bas›nç ve çeﬂitli alerjik durumlar›n hem gastroözefageal reflüyü tetikleyebilece¤i hem de rinosinüzit semptomlar›n› art›rabilece¤i bilinmektedir. Bu bak›mdan etiyolojik olarak benzer özellikleri olan bu iki hastal›¤›n birbirleriyle olan iliﬂkisi vaka
say›s› ve takip süresi yeterli olan randomnize kontrollü çal›ﬂmalarla daha
detayl› bir ﬂekilde ortaya konmal›d›r. Özellikle son y›llarda geliﬂtirilen çok
kanall› intraluminal impedans yönteminin yayg›nlaﬂt›r›lmas›yla gastroözefageal reflü hastal›¤›n›n otolaringolojik etkileri daha belirgin ﬂekilde ortaya konacakt›r.
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9. Konu

Burun ve Paranazal
Sinüs A¤r›lar›
Dr. Atilla Tekat

‹nsanlar›n büyük bir ço¤unlu¤u hatta tamam› hayatlar› boyunca en az
bir kez baﬂ veya yüz (fasiyal) a¤r›s›ndan yak›n›rlar. Bu hastalar›n büyük bir
k›sm› bunun sinüzitlerine ba¤l› oldu¤unu düﬂünürler ve ço¤unlukla da bu
tan›y› kendi kendilerine koyarlar. Rinosinüzit ABD’de %16 oran›nda görülmektedir. Toplumda kronik rinosinüzit oran› da çok yüksek olmamas›na ra¤men akut veya kronik baﬂ a¤r›s› ile gelen hastalarda ayr›c› tan›da burun ve paranazal sinüs patolojilerini de mutlaka araﬂt›rmak gerekir.1-3

Anatomi
Burun ve paranazal sinüs kökenli a¤r›lar› de¤erlendirmede burnun afferent innervasyonunu bilmek önemlidir. Burnun d›ﬂ k›sm› trigeminal sinirin oftalmik dal›n›n supratroklear ve infratroklear dallar› ile innerve
olur. Burun cildinin alt yar›s›n› ise trigeminal sinirin maksiller dal›n›n infraorbital dal› innerve eder. Burun içindeki mukozalar trigeminal sinirin
oftalmik ve maksiller dallar›ndan innerve olur. Yine burun lateral duvar›
trigeminal sinirin oftalmik dal›n›n anterior etmoid dal› ve yine trigeminal
sinirin maksiller dal› ile innerve olur. Paranazal sinüslerden maksiller sinüs; trigeminal sinirin maksiller dal›ndan ç›kan infraorbital, nazal ve majör palatin dallar› ile innerve olur. Etmoid sinüsler ise trigeminal sinirin oftalmik ve maksiller dal›ndan ç›kan sinirlerle innerve edilir. Anterior etmoid hücreler anterior etmoid sinirle, posterior etmoid hücreler ise posterior etmoid sinir ve sfenopalatin sinirle innerve olur. Frontal sinüs trigeminal sinirin oftalmik dal›n›n supraorbital dal› ile ve sfenoid sinüs ise posterior etmoid hücreler gibi posterior etmoid sinir ve sfenopalatin sinirle innerve olur.2,3

Fizyoloji
Baﬂ a¤r›s› ve yüz (fasiyal) a¤r›s› s›kl›kla birbirinin yerine kullan›lmaktad›r. Yüz a¤r›s› yukarda al›n bölgesi, yanlarda masseter bölge ve altta ise çe95
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ne ile s›n›rl› bir alanda oluﬂan a¤r›lard›r. Baﬂ a¤r›s› ise verteks, parietal,
temporal, oksipital ve retrofaringeal bölgeyi içerir. Frontal bölge ise baﬂ
ve yüz a¤r›lar›n›n s›kl›kla görüldü¤ü bölgedir.
Burun ve sinüs mukozalar›n›n elektrik, mekanik veya kimyasal uyar›lar› a¤r› ile sonuçlan›r. A¤r› lokalize veya yans›yan a¤r› ﬂeklinde olabilir. Baﬂ
boyun bölgesi hem otonom hem de somatik sinir sisteminden çok zengin
bir a¤ içerir. Burun reseptörlerinden gelen uyar›lar V. sinir spinal çekirde¤indeki nöronlara, buradan da üst kortikal merkezlere iletilir. Kortikal
merkezde a¤r›n›n burun veya deri bölgesinden geldi¤i ay›rt edilemez ve
a¤r› daha önceden al›ﬂk›n oldu¤u deriden geliyormuﬂ gibi hissedilir. Bu
nedenle a¤r›, burun bölgesinden gelen sinir ile ayn› nöronda sinaps yapan deriden gelen sinirin innerve etti¤i deri bölgesine yans›r.2,3

Sinonazal A¤r›
Rinosinüzitlere ba¤l› a¤r›lar tutulan sinüse ve hastal›¤›n akut ya da kronik dönemde olmas›na göre farkl› özellikler gösterebilir. Sinonazal a¤r›lar
diffüz, non-pulsatil özelliktedir ve yans›yan a¤r› ﬂeklinde olabilir. Alt konka a¤r›s›, maksilladaki diﬂlerde, zigomada ve gözde hissedilebilir. Orta
konkadan köken alan a¤r›lar, tepeye, zigomaya, göze ve alna vurur.
Akut pürülan rinosinüzitlerde s›kl›kla baﬂ a¤r›s› vard›r ve özellikle baﬂ›n öne e¤ilmesi s›ras›nda kafadaki bas›nç hissi ile birlikte zonklay›c› tarzda hissedilir. Kronik rinosinüzitlerde ise dolgunluk hissi ile birlikte künt
bir a¤r› vard›r.2,3
Tutulan sinüse göre a¤r› farkl› lokalizasyonlarda hissedilebilir. A¤r›;
maksiller sinüs tutulumlar›nda yanak üzerinde, ethmoid sinüsler tutulmuﬂsa burun kökünde, frontal sinüs tutulumlar›nda al›n bölgesinde ve retroorbital bölgede, sfenoid sinüs tutulumlar›nda ise oksipital ve retroorbital bölgede hissedilir (ﬁekil 1). ‹zole sfenoid sinüs tutulumlar›nda a¤r› çok
belirgin olmayabilir. Tutulan sinüse göre a¤r›n›n bir özelli¤i de pozisyonla ilgilidir. Maksiller rinosinüzitlerde hasta s›rtüstü yatar pozisyonda iken
a¤r›s› artar, kalk›nca azal›r. Ethmoid, frontal ve sfenoid rinosinüzitlerde ise
yatar pozisyonda iken a¤r› azal›r, kalk›nca artar.2-4
Baﬂ a¤r›s›n›n yan› s›ra burunda dolgunluk ve t›kan›kl›k hissi ile burun
ak›nt›s›n›n varl›¤› rinosinüzit olas›l›¤›n› akla getirmelidir. Baﬂ a¤r›s›na eﬂlik
eden bu rinosinüzit semptomlar› yoksa ayr›c› tan›da burun içindeki mukozal temas noktalar›, paranazal sinüs tümörleri ve konjenital veya anatomik bozukluklar akla getirilmelidir. Burun içi mukozal temas noktalar› ve
nazal konjesyon ile burun içi anatomik bozukluklar da baﬂ a¤r›s› nedenidir. Bunlar›n tedavisi cerrahi olarak düzeltilmeleridir. Schosted 444 hasta96
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l›k bir serisinde septoplasti, nazal piramit rekonstrüksiyonu ve submukozal konkatomi gibi cerrahi uygulamalardan sonra baﬂ a¤r›s› yönünden
hastalar› de¤erlendirdi¤inde, cerrahi iﬂlem baﬂar›l› ve nazal konjesyon düzelmiﬂse baﬂ a¤r›s›n›n %80 geçti¤ini, ancak cerrahi uygulama baﬂar›s›z ise
bu oran›n %30 oldu¤unu rapor etmiﬂtir.5
A¤r› için çocuk yaﬂ grubunda parasetamol grubu tercih edilmelidir.
Eriﬂkin yaﬂ grubunda ise parasetamol veya non-steroid anti-inflamatuar
ajanlar verilebilir.
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ﬁekil 1. Sinüs hastal›klar›nda a¤r›n›n yans›ma bölgeleri: A-B: Frontal sinüsten yans›yan a¤r›lar. C-D:
Maksiller sinüsten yans›yan a¤r›lar. E: Etmoid sinüsten yans›yan a¤r›lar. F: Sfenoid sinüsten yans›yan
a¤r›lar.
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Paranazal sinüslerdeki anatomik varyasyonlar asemptomatik olabilmekle birlikte lokalizasyonlar› nedeniyle tekrarlayan rinosinüzitlere yol
açabilmektedir. Osteometal kompleks, lateralde lamina papirasea, medialde orta konka, anteriorda unsinat proses, posterosuperiorda orta konkan›n bazal laminas› ve superiorda fovea etmoidalis ile s›n›rl› bir yap›d›r.1-2
(ﬁekil 1). Baﬂta maksiller sinüs olmak üzere frontal ve ön etmoid hücrelerin drenaj› osteometal komplekse olmaktad›r. Frontal reses, frontal sinüs
ostiumunu oluﬂturan, önde agger nasi hücresinin, arkada etmoid bullan›n
bulundu¤u bir yap›d›r.3 Burada paranazal sinüs anomalilerin lokalizasyonlar›, oluﬂum mekanizmalar› ve sinüs drenaj› üzerindeki etkilerinden bahsedilmektedir.

Orbita
Orta konka
Unsiat proses

Septum
Maksiller
sinüs
Alt konka

Osteomeatal kompleks

ﬁekil 1. Osteomeatal kompleks.
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Septum Deviasyonu
Burun t›kan›kl›¤›n›n en s›k nedeni olan septum deviasyonu septum k›k›rda¤›nda, kemi¤inde ya
da her ikisinde birlikte görülebilen bir patolojidir (Resim 1). Nedeni do¤um öncesinde, s›ras›nda
veya sonras›nda oluﬂan travmalard›r. Septal deviasyon ilerleyen yaﬂla birlikte baﬂta burun t›kan›kl›¤›
olmak üzere s›k tekrarlayan ve teResim 1. Septum deviasyonu.
daviye dirençli sinüzit ataklar›na
neden olabilir. Septum deviasyonunun oldu¤u tarafta osteomeatal kompleks üzerine gelen bas› veya deviasyonun karﬂ› taraf›nda kompansatuar alt
konka hipertrofisine ba¤l› olarak geliﬂen hava dolaﬂ›m›nda bozulma, mukoza hipertrofisi ve mukosilier aktivitenin kayb›na ba¤l› rinosinüzit geliﬂimini tetikleyebilir. Septum üzerindeki travmatik katlant›lar, kretler ve septal konka olarak adland›rd›¤›m›z septal tüberkülün aﬂ›r› geliﬂmesi osteomeatal kompleksi daraltabilir.

Septum Pnömatizasyonu
Septumun posterior k›sm›n›n
pnömatizasyonu arka etmoid hücrelerin invazyonu veya sfenoid sinüsün aﬂ›r› havalanmas› ile iliﬂkilidir (Resim 2). Bu varyasyon sfenoetmoidal resesin daralmas›na ve
bunun sonucunda da sfenoid sinüsün ve arka etmoid hücrelerin
drenajlar›n bulmas›na neden olabilir.
Resim 2. Septum pnömatizasyonu.

Konka Bülloza
Konka bülloza, orta konkan›n içinde hava bulunmas› olarak tan›mlanan bir bulgudur (Resim 3). Nadir olarak üst konkada da görülebilmektedir ancak alt konkada görülmesi oldukça enderdir. Etmoid hücrelerin normal pnömatizasyonunun orta veya üst konkaya uzan›m› ile konka bülloza
oluﬂur. Görülme s›kl›¤› %5 ile %20 aras›nda çeﬂitli oranlarda bildirilmiﬂtir.
Bolger ve ark. konka büllozay› 3 tipte incelemiﬂlerdir. Buna göre lamellar
tipte konkan›n vertikal lamelinin pnömatizasyonu, bülböz tipte büllöz bö100
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lümün pnömotizasyonu ve ekstensif tipte ise her iki bölümde de
pnömatizasyon söz konusudur.
Konka içindeki hava keseci¤inin
büyümesi ile orta meatus daralmaktad›r3-4. Konka büllozan›n boyutunun sinüzit etyolojisi ile ilgili
oldu¤unu bildiren yay›nlar mevcuttur. Konka büllozan›n iç yüzeyi
d›ﬂ yüzey ile ayn› respiratuar muResim 3. Konka bülloza.
koza ile örtülüdür. Bu yüzden nazal pasajdaki inflamatuar olaylar
konka büllozan›n içinde de görülebilmektedir. Buradaki dreanaj›n sa¤lanamamas› durumunda kist, mukosel ve polip oluﬂabilmektedir.

Paradoks Konka
Orta konka normalde mediale
do¤ru bir e¤ri oluﬂturur. Bu e¤rinin
laterale do¤ru oldu¤u duruma ise paradoks konka denilir (Resim 4). Bu
ﬂekilde nazal pasaj›, orta meatusu, osteomeatal kompleksi ve frontal resesi daralmaktad›r.

Aksesuar Ostium
Maksiller sinüste do¤al ostiumdan baﬂka bir ostiumun daha bulunmas› durumudur (Resim 5). Yap›lan
çal›ﬂmalarda aksesuar ostium oran›n›
%40-50 aras›nda bildirilmektedir. Maksiller sinüs ostiumundan drene olan
mukoid materyalin aksesuar ostium
vas›tas›yla tekrar maksiller sinüs içerisine dönmesiyle oluﬂan resirkülasyon mekanizmas› ile tedaviye refrakter kronik sinüzit oluﬂmaktad›r.

Resim 4. Paradoks konka.

Agger Nasi Hücresi
Lateral nazal duvarda orta konkan›n ve infundibulumun önünde ve

Resim 5. Aksesuar ostium.
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üst k›sm›nda yer alan, ön etmoid hücreler grubuna dahil olan ve oldukça s›k
rastlan›lan hücrelerdir (Resim 6). Lakrimal kemi¤in pnömatizasyonu sonucunda oluﬂurlar. Genelde bilateral görülürler ve büyüklüklerine göre frontal
resesi daraltabilirler.5 Frontal sinüziti
bulunan hastalarda yüksek oranda
pnömatizasyonu bildirilmiﬂtir. Agger
nasi hücrelerinin lakrimal kemik ile
olan yak›n iliﬂkisi nedeniyle sinüs hastal›¤› bulunan baz› hastalarda epifora
geliﬂimi bu ﬂekilde aç›klanabilir.

Resim 6. Agger nasi hücresi.

Haller Hücresi
Ön veya orta etmoid hücrelerin
maksiller sinüs içine ve orbita taban›na
invaze olmas› sonucunda oluﬂurlar (Resim 7). Stammberger’e göre maksiller
sinüs ostiumunun oldu¤u yerde yerleﬂirler. Boyutlar› de¤iﬂkendir. Görülme
s›kl›¤› %45 olarak bildirilmektedir. Büyük boyutlu olanlar› infundibulumu
daraltabilir.

Resim 7. Haller Hücresi.

Unsinat Proses Anomalileri
Unsinat proses osteometal kompleksin ön k›sm›nda orak ﬂeklinde,
ventilasyonu ayarlayan bir kalkan görevini gören, ince kemik yaprakç›kt›r.
Maksiler sinüsün direkt olarak havalanmas›n› önler. Lateral nazal duvarda
genelde alt konkadan köken alarak superiora do¤ru uzan›r. Herhangi bir
inflamatuar olayda unsinat proses osteometal kompleksi daraltabilir ve sinüs drenaj›n› bozabilir.
Unsinat proses anatomik olarak en s›k üç ﬂekilde karﬂ›m›za ç›kar. ‹lk
tipte unsinat prosesin üst k›sm› laterale dönerek lamina papiraseaya tutunur, bu ﬂekilde etmoid infundibulum ve frontal reses birbirinden ayr›l›r.
‹kinci tipte unsinat proses elonge olarak etmoid tavana yap›ﬂ›r, maksiler
sinüs ile orta meatus aras›ndaki iliﬂki ortadan kalkar, etmoid infundibulum kör bir ﬂekilde recessus terminalise aç›l›r. Üçüncü tipte ise unsinat
proses mediale deviye olarak orta konkaya yap›ﬂ›r (ﬁekil 2). Bazen bu me102

Paranazal
sinüs
anomalileri

diale olan deviasyon nedeniyle unsinat proses ikinci bir orta konka olarak
görülebilir (double orta konka). Bu ﬂekilde orta meatusta ve osteometal
komplekste hava ak›m›n› bozabilir. Nadir olarak unsinat prosesin olmamas› ile de karﬂ›laﬂ›labilir. Bu durum osteometal komplekste bir drenaj
problemine yol açmaz, ancak cerrahi s›ras›nda unsinat prosesin olmay›ﬂ›
nedeniyle maksiller sinüs medial duvar› ve lamina papirasea zedelenebilir.

A

B

C

ﬁekil 2. Unsinat prosesin anatomik tipleri. A: Unsinat prosesin üst k›sm›n›n
laterale dönerek lamina papiraseaya tutunmas›. B: Unsinat prosesin elonge
olarak etmoid tavana yap›ﬂmas›. C: Unsinat prosesin mediale deviye olarak
orta konkaya yap›ﬂmas›.

Aﬂ›r› Pnömotize Etmoid Bulla
Etmoid bulla unsinat prosesin üst k›sm›nda yer alan etmoid hücrelerin
en büyü¤üdür. Etmoid bullan›n aﬂ›r› havalanmas› nedeni ile orta meatus
ve infundibulumu daralabilir.

Frontal Sinüsün Aﬂ›r›
Pnömatizasyonu ve
Frontal Hücre
Aﬂ›r› pnömatize frontal sinüs rinosinüzit ile do¤rudan iliﬂkili olmamakla bereber bu anomali ile birlikte aﬂ›r› pnömoatize agger nasi hücreleri ve frontal sinüs içinde ön etmoid hücrelerin oluﬂturdu¤u frontal hücreler görülebilir (Resim 8).
Supraorbital etmoid hücre ad› da
verilen bu hücreler sinüs drenaj›n›
bozabilirler.

Resim 8. Frontal hücreler.
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Onodi Hücresi
(Sfenoetmoid Hücre)
Sfenoid sinüs ostiumu posteriordaki en son etmoid hücrenin
posteromedialinde yer al›r. En
posteriordaki etmoid hücrenin aﬂ›r› pnömoatizasyonu ile optik sinir
bu hücre içerisinde seyredebilir.6
(Resim 9). Endoskopik sinüs cerrahisi öncesinde Onodi hücresinin
Resim 9. Onodi hücresi.
varl›¤› tespit edilmeli ve dikkatli
olunmal›d›r. Cerrahi s›ras›nda
Onodi hücresi ço¤u zaman sfenoid sinüs ile kar›ﬂt›r›labilir. Böyle bir durumda optik sinir zedelenmesi riski artar.

Sfenoid Sinüsün Aﬂ›r› Pnömatizasyonu
Sfenoid sinüsün aﬂ›r› pnömatizasyonu anterior klinoid prosese ve klivusa kadar uzanabilir. Sinüsün tavan›nda oluﬂan dehisanslarla optik sinir
sinüs içinde seyredebilir. ‹nternal karotid arter ise posteromedialde izlenebilir. Bu yüzden sfenoid sinüs endoskopik sinüs cerrahisi s›ras›nda aç›l›rken bu önemli yap›lara hasar verilmemesi amac›yla dikkatli olunmal›d›r.

Kaynaklar
1. Laine JF, Smoker WRK. The ostiomeatal unit and endoscopic sinus surgery:
anatomy, variations and imaging findings in inflammatory diseases. Am J
Rhinol 1992; 159: 849-57.
2. Jones NS. CT of the paranasal sinuses: a review of the correlation with clinical,
surgical and histopathological findings. Clin Otolaryngol 2002; 27: 11-7.
3. Bolger WE, Butzin CA, Parsons DS. Paranasal sinus body anatomic variations
and mucosal abnormalities: CT analysis for endoscopic sinus surgery.
Laryngoscope 1991; 101: 56-64.
4. Hatipo¤lu HG, Çetin MA, Yüksel E. Concha bullosa types: Their relationship
with sinusitis, ostiometal and frontal recess diseases. Diagn Interv Radiol 2005;
11: 145-9.
5. Wormald PJ. The agger nasi cell: The key to understanding the frontal recess.
Otolaryngol Head Neck Surg 2003; 129: 497-507.
6. Dessi P, Moulin G, Castro F, Chagnoud C, Cannoni M. Protrusion of the optic
nerve into the ethmoid and sphenoid sinus: prospective study of 150 CT studies. Neuroradiology 1994; 36: 515-6.

104

11. Konu

Rinosinüzitte Medikal
Tedavi
Dr. Murat Toprak, Dr. Emin Karaman

Rinosinüzit, ülkemizde ve dünyada hayat kalitesini önemli oranda etkilemekte ve belirgin olarak iﬂ gücü kayb›na yol açmaktad›r. Akut ataklarda a¤r›, ak›nt›, ateﬂ gibi ﬂikayetlerle kay›p oluﬂurken kronik seyirli olanlarda ise yorgunluk, baﬂ a¤r›s› ön plana geçerek performans belirli oranlarda düﬂmektedir. Çok s›k karﬂ›laﬂ›lan bir hastal›kt›r; örne¤in ABD’de 7 eriﬂkinden birini dolay›s›yla y›lda 31 milyon kiﬂiyi etkilemektedir.39 Doktor
muayeneleri, ilaç kullan›mlar› ve y›lda yaklaﬂ›k 500.000 cerrahi müdahale
olmak üzere y›ll›k rinosinüzit sa¤l›k masraf› 5.8 milyar dolar civar›ndad›r.
Burada ilaç tedavisinde antibiyotik kullan›m› çok s›kt›r, yine ayn› çal›ﬂmada eriﬂkinlere yaz›lan her 5 antibiyotikten birinin sinüzit için oldu¤u belirlenmiﬂtir.39
Ülkemizde yap›lan bir maliyet ve morbidite çal›ﬂmas› olmad›¤›ndan
tam rakam vermek do¤ru olmamakla beraber çok s›k antibiyotik reçetelenmesi rinosinüzitte çok kullan›ld›¤›n› düﬂündürmektedir. Rinosinüzit
medikal tedavisinde tek kulan›lan ilaç antibiyotik de¤ildir. Bunu yan› s›ra
lokal ve sistemik dekonjestanlar, lokal ve sistemik kortikosteroidler, antihistaminikler, non steroid antienflamaturar ilaçlar, mukolitikler, nemlendiriciler, tuzlu sular, aﬂ›lar, analjezikler gibi çok say›da ilaç yer almaktad›r.1,3,6,14,17
Hekim hastan›n hikaye ve semptomlar›n› de¤erlendirerek do¤ru tan›ya yönelik fizik muayeneyi planlamal›d›r. Uygun ilaç kullan›m› çok önemlidir. Akut bakteriyel rinosinüzitte antibiyotik tedavisinin amac› sinüslerden bakteriyel enfeksiyonu eradike etmek, semptomlar›n rezolüsyonunu
h›zland›rmak ve hayat kalitesini iyileﬂtirmektir. Her 3 akut bakteriyel rinosinüzit (ABRS) hastas›n›n 2’si antibiyotik tedavisi almamas›na ra¤men iyileﬂti¤i düﬂünülünce tedavi plan›n›n önemi ortaya ç›kmaktad›r.2 S›k ve lüzumsuz antibiyotik kullan›m› beraberinde direnç sorunlar›n› getirece¤i
için dikkatli uygulamak gerekir.19 Tedavi anamnez ve endoskopinin de
içinde oldu¤u fizik muayene esaslar›na dayand›r›lmal›d›r. CT veya MR gibi görüntüleme metodlar› sinüs a¤z›ndaki inflamasyonu iyi ﬂekilde göstermesine ra¤men hastan›n tedaviye cevab›n›n izlenmesi için oldukça paha105
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l› bir tekniktir. Bu bölümde eriﬂkin rinosinüzitlerinde medikal tedavi incelenecektir (Tablo 1).
Tablo 1. Eriﬂkin rinosinüzitlerinde medikal tedavi yaklaﬂ›mlar›n›n s›n›flamas›.
A. Akut Bakteriyal Rinosinüzit
1. Antibiyoterapi
1.a
1.b
1.c
1.d
1.e
1.f
1.g
1.h

Antibiyoterapi gerekli mi?
Plasebo antibiyotik mukayesesi
‹lk enfeksiyon floras›
Uygun antibiyotik kullan›m›
Antibiyotik kullan›m süresi
Antibiyotik direnci ve yak›n zamanda antibiyotik kullan›m›
Hasta uyumu
Akut bakteriyel rinosinüzitte antibiyoterapi baﬂar›s›zl›¤›

2. Dekonjestan kullan›m›
3. Antialerjik tedavi
3.a
3.b
3.c
3.d
3.e
3.f

Antihistaminikler
Lokal ve sistemik kortikosteroidler
Kromolin
‹mmunoterapi
Antikolinerjikler
Lökotrien antagonistleri

4. Burun lavaj› ve nemlendirme
5. Di¤er yard›mc› tedavi giriﬂimleri
5.a
5.b
5.c
5.d
5.e
5.f

Destek tedavi
Mukolitik ilaçlar
Non-steroidal antienflammatuarlar
Buhar inhalasyonu
Çinko
‹nterferon ve antiviral ilaçalr

B. Kronik Rinosinüzitte Tedavi Yaklaﬂ›mlar›
C. Rekurren Rinosinüzitte Tedavi
D. Fungal Sinüzit Medikal Tedavi

Akut Bakteriyel Rinosinüzit
Rinosinüzitin tipi, alerji veya solunum yolunun di¤er bölgelerinin enfeksiyonlar› gibi eﬂlik eden durumlar, ﬂikayetlerin a¤›rl›¤› ve önceki tedavilere cevaplar gibi birkaç faktöre dayanarak her hasta için ayr› belirlenmelidir.28 Öncelikle hastal›¤›n tan›s› önemlidir.2

Antibiyotikler
Antibiyoterapi Gerekli mi?
Akut rinosinüzit tedavisinde amaç muhtemel bakteriyel hastal›¤a tan›
koymak ve uygun ilaç seçimini yapmakt›r. Kronik veya rekürren rinosinüzitte tan›sal testler ön plana ç›kar. Subakut rinosinüzit tedavisi çok aç›k de106
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¤ildir, akut bakteriyel rinosinüzit ile kronik rinosinüzit aras›nda yer alan
bir klinik tabloyu tan›mlamaktad›r.
Tablo 2. Rinosinüzit tan›mlamalar›.39

Akut Bakteriyal
Rinosinüzit

Burun t›kan›kl›¤›na, fasiyal a¤r›-bas›nç-dolulu¤a eﬂlik eden 4 haftaya kadar
uzayabilen pürülan nazal ak›nt› (anterior veya posterior veya ikisi birden):

Akut Bakteriyal
Rinosinüzit (ABRS)

Bakteriyel enfeksiyona ba¤l› oluﬂan veya oluﬂtu¤u varsay›lan akut rinosinüzit.
Bir klinisyen ﬂu durumlarda ABRS tan›s› koymal›d›r:
1. ÜSY semptomlar›n›n baﬂlang›c›ndan itibaren 10 gün veya daha
uzun süren akut rinosinüzit semptom ve bulgular›
2. ‹lk düzelmeyi takiben 10 gün içinde ortaya ç›kan akut rinosinüzit
semptom ve bulgular›n›n kötüleﬂmesi

Viral rinosinüzitlerin sadece yaklaﬂ›k %0.5-2’si bakteriyel enfeksiyon
ile komplike olmaktad›r.17 Hastal›¤›n ilk 3-4 gününde, viral rinosinüzit akut
bakteriyel rinosinüzitin erken dönemlerinden ayr›lamamaktad›r. Benzer
ﬂekilde, 5 ve 10. günleri aras›ndaki kal›c› semptomlar viral olabilece¤i gibi
veya akut bakteriyel rinosinüzitin baﬂlang›ç aﬂamas›n› gösterebilir.5,28 Bu
zaman periyodunda, baﬂlang›çta düzelmeyi takip eden klinik kötüleﬂme
bakteriyel enfelsiyon ile uyumludur. 10 günün sonras›nda, aktif viral enfeksiyon olmadan virüslerin tetikledi¤i rezidüel sinüs mukozas› kal›nlaﬂmas› var olabilir, ancak sinüs aspirasyonu ile bakteriyel enfeksiyon varl›¤›n› göstermek sadece %60 oran›nda mümkündür.31 Rinovirüs enfeksiyonunun semptom ve bulgular›n›n zaman seyrini inceleyen bir çal›ﬂmada tipik
semptomlar›n 2-3. günlerde pik yapt›¤› ve bundan sonra azald›¤›, kal›c›
semptom denilebilmesi için 14 günü beklemek gerekti¤i ileri sürülmüﬂtür.19 Önceki viral enfeksiyon, sinüs drenaj›n› bozarak, burun ve nazofarenksi kolonize edebilen bakteriyel patojenlerin geliﬂimini destekleyerek
ve burun çekme s›ras›nda nazal bakterilerin sinüslere ulaﬂmas›n› sa¤layarak akut bakteriyel rinosinüzit oluﬂumunu tetikleyebilir.
Ayr›c› tan›da muayene yöntemlerine ilave olarak kan tahlili ve görüntüleme kullan›labilir. Sadece görüntüleme yöntemleri ile bakteriyel ve viral ay›r›m›n› yapmak imkans›zd›r.25 Viral rinosinüzit öksürük burun ak›nt›s›, hapﬂ›rma, bo¤az a¤r›s› ve burun t›kan›kl›¤›yla karekterize bir hastal›kt›r.19 So¤uk alg›nl›¤› olarak da tan›mlanabilir bazen bunlar› birbirinden
ay›rmak mümkün olmayabilir. Topikal dekonjestana semptomatik cevap
yoklu¤u akut bakteriyel rinosinüzit endikatörü olarak tavsiye edilmiﬂtir
ancak bu da kan›tlanmam›ﬂt›r.8
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Viral rinosinüzit tedavisi primer olarak semptomatiktir. Analjezikler
a¤r›, antipiretikler de ateﬂ için verilirler. Topikal veya sistemik dekonjestanlar ek rahatlama sa¤layabilir ancak bunlar›n akut bakteriyel rinosinüzit
geliﬂmesini engelleme yetenekleri kan›tlanmam›ﬂt›r. Mukosiliar sistemi
düzenleyici tedaviler vermek gereklidir.4 Viral kaynakl› olgularda antibiyotik d›ﬂ›nda semptomatik tedaviler önerilmektedir.36,40
2004 y›l›nda yap›lan bir guideline çal›ﬂmas›nda akut bakteriyel rinosinüzit için yüksek oranlarda kendili¤inden iyileﬂme oranlar› oldu¤u belirlenmiﬂtir (Tablo 3).2 Takip olana¤› olan ve komplikasyon ihtimali düﬂük
olgularda bakteriyel bile olsa sadece semptomatik tedavi önerilebilir.

Plasebo Antibiyotik Mukayesesi
Rosenfeld taraf›ndan 12 yaﬂ ve üzeri hastalarda akut rinosüzitin do¤al
sürecini ve antimikrobiyal tedavinin klinik sonuçlar› ne kadar etkiledi¤i
hedefleyen bir araﬂt›rmada plasebeyo gore antibakteriyel tedavinin 7-12.
günde ortaya ç›kt›¤› gösterilmiﬂtir. Sonuç olarak akut rinosinüzitli hastalar›n yaklaﬂ›k %70’i antibakteriyel tedavi olsun veya olmas›n 7 günden sonra düzelmektedir.39
Tedavide kürün amac› rinosinüzit bulgu ve semptomlar›n›n kaybolmas› veya çok azalmas›d›r. Baﬂland›ktan 3-5 gün içerisinde plasebo alan hastalar›n üçte biri civar›nda iyileﬂme, 7-12 güne kadar hastalar›n %35’i tam ve
%73’ü k›smen düzelmiﬂ (antibiyotik hakimiyeti)14-15. gün plasebo grubundaki kür oran› %45’tir, bu çal›ﬂmadan ç›kan sonuç da 7-12 aras›ndaki
düzelmede antibiyotik hakimiyetinin daha fazla oldu¤udur.39 Daha fazla
objektif bulguya göre tan› konmuﬂ vakalar daha fazla yarar sa¤lan›r. Antibiyotik alan hastalar plasebo alanlara göre hastal›klar›nda 4-8 günlük bir
k›salma vard›r.40
Plaseboya göre antibiyotiklerde daha s›k yan etki görülmektedir, yaklaﬂ›k her tedavi edilen 9 hasta için ek 1 olay meydana gelmektedir.39 Ço¤u
yan etki gastrointestinaldir; ayr›ca deri, döküntüsü, vajinal ak›nt›, baﬂ a¤r›s›, baﬂ dönmesi, yorgunluk söz konusudur. Çal›ﬂmalar aras›nda farkl› raporlar farkl› antibiyotik s›n›flar› aras›nda anlaml› k›yaslamalar› engellemektedir.
Tablo 3. Rinosinüzitte kendili¤inden iyileﬂme oranlar›.2
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Tablo 4. Rinosinüzitte ilk enfeksiyon floras›.2

Kendili¤inden iyileﬂme oran›

Sinüs aspirasyon çal›ﬂmalar›

S. pneumoniae (%30)
H. influenzae (%60)
M. catarrhalis (%80)

S. pneumoniae (%20-43)
H. influenzae (%22-35)
Streptokokok spp (%03-09)

M. catarrhalis (%02-10)
Anaeroplar (%0-09)
S. Aureus (%0-08)

Rinosinüzitte
medikal tedavi

‹lk Enfeksiyon Floras›
‹lk akut bakteriyel rinosinüzit epizodu yaﬂayan hastalar›n maksiler sinüslerinden izole edilen türlerin baﬂ›nda Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae ve özellikle pediatrik grupda Moraxella catarrhalis
gelir (Tablo 4).2,9,11

Uygun Antibiyotik Kullan›m›
Akut rinosinüzit hastalar› için rutin kültür gerekli de¤ilse de immün yetersizli¤i olanlarda kültür yap›lmal›d›r. Endoskopi yard›m›yla orta meatustan al›nan kültür faydal› bilgiler verebilir. Antibiyotik seçimi etki spektrumu, önceki antibiyotik tedavisi, direnç sorunlar›, kullan›m kolayl›¤i yan etki s›kl›¤›, ilaç allerjisi gibi faktörler göz önüne al›narak yap›lmal›d›r.
Penisilin, eritromisin, sefaleksin ve tetrasiklin yeteri kadar spektruma
sahip olmad›¤›ndan rinosinüzit tedavisinde kullan›lmamal›d›rlar.2,39
Komplikasyonsuz ve ilk defa ilaç kullanacak bir hastada birinci derece tedavi için amoksisilin ilk s›ray› almaktad›r.2,22,39,47 Burada dar mikrobiyolojik
spektrumuna karﬂ›l›k etkinlik, güvenlik, düﬂük fiyat ön plana geçmektedir.39 Antibiyotik tedavisi etkili, ucuz ve minimal yan etkiye neden olmal›d›r. Bu yüzden pek çok çal›ﬂmada ilk seçenek amoksilin olarak yer alm›ﬂt›r. Amoksisilin alerjisi varsa trimetoprim sulfometoksazol veya makrolidler amoksisiline alternatif gösterilir.39
Akut maksiler sinüzitle ilgili olarak 5000 doktor aras›nda yap›lan bir
anketde tan›, tedavi ve bir olgu sunumu istenmiﬂtir, tedavide antibiyotikler %,98.5, vasokonstriktörler %55, antienflamatuar ilaçlar %55 (kortikosteroidler 4%6.8, nonkortikosteroidler % 8.7),
mukolitikler % 41.6 olarak yer alm›ﬂt›r,

Tablo 5. Akut bakteriyel rinosinüzitte beta laktamaz sorununda en s›k kullan›lan
antibiyotikler.

bu araﬂt›rman›n sonucunda tan› ve tedavinin pragmatik oldu¤u sonucuna var›lm›ﬂ.36 Haemophilus türlerinin %20-40’›,
M. catarrhalis’in %90’› amoksisiline dirençli oldu¤u göz önüne al›narak di¤er
seçenekler aras›nda aﬂa¤›daki antibiyotikleri görebiliriz.39
Tablo 5’deki ilaçlar› hepsi H. influenzae, S. aureus ve M. catarrhalis gibi organizmalar›a ve penisiline duyarl› ya da
orta derecede dirençli olan pnömoko-

Amoksisilin/klavulanat
Ampisilin/sulbaktam
Sefpodoksim
Sefuroksim
Solunum Kinolonlar›
Levofloksasin
Gatifloksasin
Moxifloksasin
Gemifloksasin
Sefaklor
Sefprozil
Lorakarbef
Sefiksim
Sefdinir
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kal türlere karﬂ› etkilidir. Orta derecede penisilin/amoksisilin direnci olan
pnömokoklar; amoksisilin dozu artt›r›lm›ﬂ (eriﬂkinlerde iki dozda 3-3.5
gr/gün) amoksisilin/klavulanat’a genellikle duyarl›d›r.39
Antibiyotiklerin ortalama iyileﬂme sürecine etkilerine bak›ld›¤› zaman
amoksisilin/klavulanat’da 4.5 gün7, amoksilinde 7.4 gün10, azitromisin ile
yap›laniki çal›ﬂmada 10-3022 ve 4 gün27, yine amoksisilinle yap›lan baﬂka
bir çal›ﬂmada 15.4 gün47 olarak bulunmuﬂtur. Sonuç olarak bir antibiyoti¤in di¤erine belirgin bir üstünlü¤ü ancak beta laktamaz sorunu varsa ortaya ç›kar; burada da birinci seçenek amoksisilin/klavulanat’d›r.
Farkl› antibiyotiklerin kullan›m›yla akut bakteriyel rinosinüzit tedavisinde çok farkl› sonuçlar ç›kmaktad›r. Aﬂa¤›daki iki araﬂt›rmada tamamen
farkl› klinik sonuçlar ç›kamas›da buna örnektir. Bir araﬂt›rmada 92 olgu
için tedaviden sonraki 3 hafta sonras›na kadar rezolüsyon oranlar› incelenerek 6-10 günlük antibiyotik tedavisi 3-5 günlük (azitromisin, telitromisin
veya sefuroksim) tedaviyle eﬂde¤er olarak bulunmuﬂtru.30 Di¤er bir çal›ﬂmada ise Sefdinir ile amoksisilin/klavunat mukayesesinde klinik etkinlik(%90), mikrobiyolojik eradikasyon ve yan etki oranlar› (%20) aras›nda
çok büyük bir fark bulunamam›ﬂt›r.18

Antibiyotik Kullan›m Süresi
Klinik düzelme veya tam iyileﬂme oran› 7 -12. günlerde artmaktad›r.
Azalm›ﬂ hastal›k süresine karﬂ›l›k, daha fazla yan etki, tedavi maliyetindeki
art›ﬂ, bakteriyel direnç art›ﬂ› dezavantaj olarak görülmektedir. Klinik azalma antibiyotik etkinli¤inden ziyade rinosinüzitin do¤al hikayesini yans›tt›¤ana inananlar›n say›s› da çok fazlad›r. Belirgin olarak süpüratif komplikasyon riskinin antibiyotik tedavisiyle azald›¤› ispat edilmiﬂtir. Takip edilebilecek bir hastada komplikasyon riski en az ise antibiyotik süresi minimum 7 gün olmal›d›r
Akut bakteriyel rinosinüzit için gözlem opsiyonu seçilmiﬂ hastalarda
tan› koyulduktan 7 gün sonras›na kadar antibiyotik tedavisinden kaç›nmay› ve tedaviyi semptomatik rahatlatma üzerine kurmakla k›s›tlamaktad›r.
Baﬂvuru esnas›nda ﬂiddetli hastal›¤› olmayan hastalara s›n›rl› olacak ﬂekilde takip seçene¤ini kullananlar, 7 gün içinde düzelme olmamas› halinde
veya herhangi bir zamanda ﬂikayetlerde artma olmas› üzerine antibiyotik
kullan›m›n› önermektedirler.29 Akut bakteriyel rinosinüziti antibiyotiklerle
tedavi etme veya etmeme karar›n› verecek klinisyenler hasta tercihini göze almal› ve var olan kan›tlar›n kendi hasta populasyonlar› veya pratik sahalar› ile olan uygunlu¤unu dikkate almal›d›rlar. 22,29
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Geleneksel 10 günlük antibiyotik tedavisi klinik gözleme dayanan bir
uygulamad›r, ilaca cevap veren hastalar nadiren 10 günlük süreyi tamamlar. Son yap›lan birçok çal›ﬂmada, antibiyotik kullan›m›n›n azalt›lmas›
amaçlanm›ﬂt›r. En az›ndan hafif belirtilerle seyreden eriﬂkin enfeksiyonlarda 3,4,5 ve 8 günlük tedavi ile 10 günlük tedavi karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂ ve çok
büyük fark olmad›¤› belgelenmiﬂtir.39 Bu yüzden, 5 günlük amoksisilin tedavisinin önceden tedavi olmam›ﬂ hemen cevap veren hafif belirtili yeni
vakalar›n tedavisinde yeterli olabilece¤i mümkündür. Tedaviye cevap vermeyenlerde (5. günde) virülan ya da dirençli bakteri tedavisi için 10-14
gün ya da üçüncü bir ilaçla bile daha uzun süre olmak üzere tedaviyi de¤iﬂtirme ihtiyac› olabilir.39,40
Akut rinosinüzitin %70’i S. pneumoniae veya H. influenzae taraf›ndan
oluﬂturuldu¤undan ve giderek artan beta-laktamaz üreten ve ilaca rezistans suﬂlar›n ortaya ç›kmas› nedeniyle antibiyotik seçimi iyi yap›lmal› ve
antibiyoterapiye karar verildiyse tedavi süresi 10-14 gün aras› olmal›d›r.39

Antibiyotik Sirenci ve Yak›n Zamanda Antibiyotik Kullan›m›
S. pneumoniae’da penisilin direnci %15 orta ve %25 yüksek oldu¤u
için önerilmez.2 Yeterli dozlarda kullan›ld›¤›nda amoksisilin, duyarl› ve orta derecede dirençli pnömokoklara karﬂ› etkilidir,40 betalaktamaz üreten
M. catarrhalis ve H. influenzae’ye karﬂ› etkisizdir.39 Son 4-6 haftada antibiyotik kullan›m› varsa farkl› bir antibiyotik kullan›lmal›d›r, kinolon veya
yüksek doz amoksisilin-klavulanat önerilmektedir.39

Hasta Uyumu
Klinik sonuçlarla farkl› doz ve süreler aras›nda üstünlük kuracak bir
kan›t yoktur. Ancak k›sa süreli ve günde tek doz al›nan antibiyotiklere
uyum daha fazlad›r ve tedaviyi tamamlama olas›l›¤› daha yüksektir.39 Antibiyotiklerin hastaya ne kadara maloldu¤u dikkate al›nmal›d›r, zira bu reçetenin al›nmas›n› ve gerekti¤i gibi kullan›lmas›n› engelleyebilir.

Akut Bakteriyel Rinosinüzitte Antibiyoterapi Baﬂar›s›zl›¤›
7 gün içinde hasta kötüleﬂir veya düzelmezse hastal›k sebeplerini ve
olas› komplikasyon risklerini araﬂt›rma zorunlulu¤u vard›r. Antibiyotik de¤iﬂtirmeli, ileri tetkik yap›lmal›d›r. Tedavi baﬂar›s›zl›¤›n›n mikrobiyolojisi
üzerine çok az çal›ﬂma vard›r. Amoksisilin alan hastalarda, betalaktamaz
üreten H. influenzae ve M. catarrhalis s›kt›r.2 Birçok ilaca direnç gösteren
S. pneumoniae’nin ve betalaktamaz üreten H. inflenzae ve M. catarrhalis’in optimal tedavisi yüksek doz amoksisilin klavulanat (günde 4 gr
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amoksisilin eﬂde¤eri) veya solunum kinolon lar›ndan (levofloksasin, moksifloksasin, gemifloksasin) biriyledir.2,7,39 Bu ilaçlar ayn› zamanda S. aureus
ve anaeroblar› da etkiler. Sefalosporinler ve makrolidlerin S. pneumoniae
ve H. influenzae için yetersiz kalabilir.

Dekonjestanlar
Sistemik ve lokal dekonjestanlar alfa adrenerjik reseptörleri uyararak
mukozal kapillerlerde vazokonstriksiyona ve ödemin azalmas›na neden
olurlar bu sayede burun aç›l›r.1 Rinosinüzit ve so¤uk alg›nl›¤› tedavisinde
uzun y›llard›r kullan›lmaktad›r. Lokal formlar›n›n uzun süre kullan›m› rinitis medikamentoza (rebound etki) geliﬂimine neden olabilmektedir bu
yüzden 3 günle s›n›rlamak gerekir.1,45
Dekonjesyonun ödem azalt›c› etkisiyle ostiumlar›n aç›lmas›n› sa¤lamas› ve ventilasyonu düzeltmesi beklenir. Topikal dekonjesyon özellikle oksimetazolin hidroklorür burun t›kan›kl›¤›n› çabuk ve etkin biçimde açar.1
Rinosinüzit üzerine pozitif etkileri olup olmad›¤› tart›ﬂmal›d›r. Topikal dekonjestanlar genellikle h›zl› bir ﬂekilde semptomlar›n azalmas›n› sa¤lar.
Uzun dönem kullan›lamad›klar›ndan akut rinosinüzit, kronik rinosinüzit
akut alevlenmesi ve rekürren rinosinüzitte kullan›labilir.8
Sistemik dekonjestanlar da ayn› mekanizma ile etkin olurlar. Antihistaminiklerin aksine kuruma etkileri azd›r, mukolitikle kombine edilince mukusun incelmesini sa¤larlar.8 Hipertansiyon, iskemik kalp hastal›¤›, hipertroidi, diabetes mellitus ve MAO inhibitörü alanlarda dikkatli kullan›lmal›d›r.8 So¤uk alg›nl›¤› ve rinosinüzit tedavisinde çok yayg›n kullan›lan kombine ilaçlar hastan›n ﬂikayetlerini azaltmaya yöneliktir. Bu kombine ilaç
birleﬂiminde öncelikle dekonjestanlar, nonsteroidal antiinflamatuar
(NSAII) ilaçlar ve antihistaminikler gelir.

Antialerjik Tedavi
Antihistaminikler
Kan ve deri testleriyle ispatlanm›ﬂ alerji var veya anamnezde düﬂünülüyorsa antihistaminikler verilebilir.16 Antihistaminiklerin allerjik rinitte
hapﬂ›rma ve rinoreye hangi mekanizma ile etkili olduklar› aç›k de¤ildir,
klasik aç›klama glandüler hücreler ve düz kas hücrelerinde H1 reseptör
blokaj› yapt›klar›d›r.13
Birinci kuﬂak antihistaminikler hem do¤al hem de deneysel so¤uk alg›nl›¤›nda iyi sonuçlar› vermiﬂlerdir.14 Doksilamin süksinat, klemastin fumarat, klorfeniramin maleat rinore, hapﬂ›r›k ve nazal sekresyonlar› azaltmada oldukça etkilidir ancak di¤er so¤uk alg›nl›¤› ﬂikayetleri üzerine mi112
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nimal etkisi vard›r.13 S›k görülen yan etkisi sersemlik hissidir, gece yatmadan önce al›nd›¤›nda, özellikle so¤uk alg›nl›¤›n›n uyku problemi oluﬂturdu¤u hastalarda etkili olmaktad›r
Azelastin ve setrizin lökotrien inhibisyonu yapar, bu ve benzeri etkilerinden dolay› bu ilaçlar sadece antiallerjik de¤il baﬂka yönlerdende kronik
rinosinüzit tedavisinde etkin olabilece¤ini düﬂündürmektedir.13 Mukoza
kurulu¤una yol açarak krut oluﬂmas›na neden olacaklar› için alerji d›ﬂ› tedavilerde tedaviyi olumsuz yönde etkileyebilirler. Yeni kuﬂak antihistaminikler bu istenmeyen antikolinerjik etkiye sahip de¤ildirler, terfenedin gibi uzun etkili antihistaminikler antikolinerjik etkileri olmad›¤›ndan, ayn›
derecede etkili de¤ildir.14

Lokal ve Sistemik Kortikosteroidler
Allerjik ve nonallerjik rinit ve kronik rinosinüzit gibi pekçok durumda
yararl›d›rlar, bu ajanlar kolinerjik reseptör duyarl›l›¤›n› azaltarak sekretuar yan›t› önlemektedirler.34 Ayn› zamanda mukozada bazofil ve eozinofil
say›s›n› azaltmakta ve allerjene geç yan›t› önlemektedirler.13 Beklometazon, budesonid, trimcinolone, flunisolide, flluticasone gibi lokal steroidler
uygun dozlarda kullan›ld›klar›nda sistemik yan etkileri yoktur.32 Cerrahi
giriﬂimden önce önerilmektedirler. Kuruma ve kanama gibi etkileri tuzlu
su kullan›m›yla enaza iner yine de genç hastalarda varicella ve eriﬂkinlerde glokom riski vard›r.32
Oral kortikosteroidler allerjik rinit gibi çeﬂitli inflamatuar durumlarda
yararl› olmaktad›r. Dokuda ödemi azalt›rlar, eozinofil ve T lenfositlerin dokudaki say›lar›n› düﬂürürler.13 Prostaglandinler, lenfokinler, lökotrienler,
bradikininler, serotonin ve interferonlar gibi inflamasyon mediatörlerinin
üretimini inhibe ederler. 34 Kronik sinüziti olan allerjik hastalarda, özellikle de nazal polipoziste çok yararl›d›rlar. En büyük dezavantaj› uzun süreli
kullan›mda adrenal bezin bask›lanmas›d›r, 1-2 haftadan uzun kullan›mda
doz azalt›larak kesilmelidir, k›sa süreli kullan›m›n yan etkileri mukoza kaﬂ›nt›s›, gastrik ülserler, uyku bozukluklar› ve bazen görülen ventriküler kas›lmalard›r.34

Kromolin
‹ntranazal ve inhalasyon yoluyla uygulanan nedokromil ve sodyum
kromoglikat›n, hem do¤al hem de deneysel so¤uk alg›nl›¤›n›n ﬂiddetini
azaltt›¤› gösterilmiﬂtir.13 Bu ilaçlar enfeksiyon varl›¤›nda havayolu epitelinde inflamatuar mediatörlerin sal›n›m›n› önler, ancak, viral yay›lma ve sero113
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lojik cevapta de¤iﬂiklik oluﬂturmamaktad›r.3 En s›k kullan›lan kromolin
sodyum reaksiyon oluﬂtuktan sonra etkisiz olaca¤›ndan antijen temas›ndan önce kullan›lmal›d›r, rinosinüzitte faydas› sadece çokazd›r allerjik
hastalarda faydal› olabilir.3

‹mmunoterapi
Allerji kronik rinosinüzit oluﬂumunda önemli bir faktördür, cerrahi
sonras› kronik sinüzit nükslerini önlemek amac›yla allerjiye yönelik immunoterapi yapmak faydal› olabilir.13 Baz› çal›ﬂmalarda rinosinüzitli hastalarda topluma göre allerji daha s›k görülmüﬂtür.13 ‹mmunoterapinin etki
mekanizmas› tart›ﬂma konusudur, ancak immunoterapinin allerji semptomlar›n› azaltt›¤› gösterilmiﬂtir.13 Rekürren rinosinüzitlerde belirgin bir
alerji varsa cerahi öncesi yap›lan immunoterapinin postop sonuçlar› iyi
yönde etkiledi¤i yönünde çal›ﬂmalar vard›r.49

Antikolinerjikler
‹patropium bromid bir topikal antikolinerjik ajand›r, glandüler hipersekresyonu ve hapﬂ›rmay› azalt›r, teorik olarak mukus viskositesini artt›r›r
ancak antihistaminiklerle karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda bu yan etkisi oldukça azd›r.13
Rinosinüzitte yarar›n› gösteren bir yay›n yoktur ancak iyi bir ek tedavidir.
Nazal kaviteye günde 3-4 kere verilir temel yan etkileri nazal kuruluk, nadiren epistaksis ve baﬂa¤r›s›d›r. Rinorenin kaybolma süresi 3 saatten daha
uzundur.

Lökotrien Antagonistleri
Lökotrienler solunum yolu mukozas›nda eozinofil, bazofil ve mast
hücresi gibi inflamatuar hücrelerde oluﬂan mediyatörlerdir nazal konjesyon ve rinoreye sebep olurlar. Belirli bir etkenle ani oluﬂan nazal alerjik
enflamasyonda histaminden daha etkili olduklar› bilinir.13 Reseptör antagonistleri aras›nda zafirlukast, montelukast, pranlukast, pobilukast, tomelukast, verlukast vard›r.

Burun Lavaj›
Genel tedavi yöntemlerinin ço¤u burun içi ortam› nemlendirip, ödemi
azaltmaya yöneliktir. Kuru ortamlarda mukosilier klirens yavaﬂlar ve mukus koyulaﬂ›r.38 Nemlendirme rinosinüzit tedavisinde basit ancak önemli
bir yöntemdir ancak küf allerjisi olanlar ve nemli ortamlarda yaﬂayanlarda
ödemi artt›rarak kötü etki gösterebilir.13 Mukosilier aktivite k›smen mukus
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viskositesine ba¤l› oldu¤undan, viskositeyi azaltmaya yönelik tedaviler
öne sürülmüﬂtür.4 Tuzlu su solüsyonlar›n›n hem allerjik hem de nonallerjik rinitlerde semptomlar› azaltt›¤› gösterilmiﬂtir ve rinosinüzitlerde faydal›d›r.33 Bu sayede nazal kaviteyi nemlenir ve koyulaﬂm›ﬂ mukusun at›lmas›
kolaylaﬂ›r.
Baz› araﬂt›rmac›lar sirke, asetik asit kat›lmas›n›n daha normal bir pH
sa¤layaca¤›n› ve hidrojen peroksit eklenmesinin burun ve sinüslerin temizlemesine yard›m edece¤ini öne sürmektedir.23 Günlük kullan›mda çok
gördü¤ümüz gümüﬂ nitratl› damlalar ise burunu açmakla beraber silial›
hücrelerde kal›c› hasara yol açabilece¤inden önermiyoruz. Kronik rinosinüzitte kullan›lan burun lavajlar› aras›nda amfoterisin B de vard›r ancak
yap›lan çal›ﬂmalar etkin olmad›¤›n› göstermiﬂtir.12
Rinosinüzitli hastalarda mukosiliar aktiviteyi düzenlemek amac›yla fizyolojik ve hipertonik olmak üzere iki tuzlu su spreyinin etkisini inceleyen
bir araﬂt›rmada iki spreyin de hava yolunu açmada baﬂar›l› oldu¤u ve tedavide kullan›labilece¤i ancak hipertonik olanlar›n daha fazla yanma ve
tahriﬂe yol açt›¤› sonucuna var›lm›ﬂt›r.20

Di¤er ‹laçlar ve Önlemler
Destek Tedavi
Bu gurupta günde 1.5-2 lt su almak, istirahat, irritan maddelerin (sigara) yasaklanmas›, normal s›n›rlar› zorlayan s›cak veya so¤uk hava ve kuru
havadan uzak durmak say›labilir.15

Mukolitik ‹laçlar
Guaifenesin ve asetilsistein gibi ilaçlar mukus k›vam›n› incelterek sekresyonun kolay at›m›n› sa¤larlar, tek baﬂlar›na kullan›labildikleri gibi kombine ilaçlardada bulunurlar, bu etki özellikle kistik fibrozis gibi salg›lar›n
koyu oldu¤u veya mukosilier aktivitenin bozuk oldu¤u durumlarda iﬂe yarar.48

Non-steroidal Antienflamatuarlar
Analjezik, antipretik, antienflamatuar amaçla kullan›l›rlar, düﬂük ve orta ﬂiddetli a¤r›larda etkilidirler enflamasyona ba¤l› a¤r›da etkileri daha
yükselir. Bu gurupta salisilatlar (aspirin, sodyum salisilat, kolin magnezyum trisalisilat, salsalat, diflunisal, salisilsalisilik asid, sulfasalazin, olsalazin), para-aminofenol türevleri (asetaminofen -paraasetamol-), indole ve
indene asetosetik asid türevleri (indometasin, sulindak, etodolak), hete115
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roaril asetik asidler (tolmetin, diklofenak, ketorolak), arilpropionik asidler
(ibubrofen, naproksen, flurbiprofen, ketoprofen, oksaprozin), antranilik
asidler (fenamatlar - mefenamik asit, meklofenamik asit), enoliksidler (piroksikam, tenoksikam, fenilbutazon, oksifentetrazon), alkanonlar (nabumeton), koksibler (selekoksib, rofekoksib) say›labilir.21,45

Buhar ‹nhalasyonu
Kurulu¤u gidermektedir, do¤al ve deneysel so¤uk alg›nl›¤›nda oluﬂturulan nazal hipertermi (42-44°C) semptomlarda sübjektif iyileﬂme ve nazal
aç›kl›kta objektif art›ﬂ sa¤lamaktad›r, ucuz ve güvenli bir tedavi yöntemi
olarak görenler vard›r.24,35,46

Çinko
Viral rinosinüziterde denenen bir ilaçd›r virüsün hücre içine girmesini
engeller ve viral kapsid protein sentezini inhibe etme, membran stabilizan
etki, prostaglandin metabolitlerini inhibe etme ve interferon üretimini artt›rma gibi etkileri olmakla beraber klinik etkinli¤i tam olarak kan›tlanmam›ﬂt›r.37

‹nterferon ve Antiviral ‹laçlar
‹ntranazal rekombinan insan interferonu alfa-2b’nin so¤uk alg›nl›¤›n›n tedavisinde olmasa da profilaksisinde baﬂar›l› oldu¤u gösterilmiﬂtir.42
Amantadin, rimantadin, zanamivir gibi antiviral ilaçlar etkinli¤i tart›ﬂmal›d›r.

Kronik Rinosinüzit
Kronik rinosüzit tedavisi ve kronik zemindeki akut alevlenmeler çok
s›k karﬂ›laﬂ›lan bir sorundur. Tan› kal›c› sempomlara ilave olarak dökümente edilmiﬂ inflamasyonu göstermelidir. Lokal sinonazal semptomlara
yan› s›ra yorgunluk, bedensel a¤r›, performans düﬂmeleri, tekrarlayan
doktor muayeneleri, aﬂ›r› ilaç yaz›lmas› ve cerrahi tedaviye gereksinimi
söz konusudur.15 Alerji mutlaka araﬂt›r›lmal› saptan›rsa tedavi protokolüne
antialerjik ilaçlar dahil edilmelidir.13 Kronik rinosinüzitte nazal poliplerlede karﬂ›laﬂ›lmaktad›r. British Society for Allergy and Clinical Immunology
(BSACI) taraf›ndan haz›rlanan nazal polipozisli ve rinosinüzitli hastalar›n
tedavi rehberine göre akut ve kronik aras›ndaki ayr›m 12 haftal›k s›n›rla
yap›lmaktad›r ve toplumun %15’ini etkileyen kronik rinosinüzit belirgin
oranda iﬂ gücü kayb›na yol açmaktad›r: Tedavide kortikosteroidler, antibi116
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yotikler, antilökotrienler ve antihistaminikler verilebilir.43
Kronik sinüzit antibiyoterapisi koagülaz pozitif ve negatif stafilokoklara ve streptokoklara yönelik olmal›d›r, anaeroblar› kapsayan antibiyoterapinin gereklili¤i tart›ﬂmal›d›r.44 Tavsiye edilen tedavi süresi 4-6 haftad›r.
Klindamisin ve metronidazolun tek
baﬂ›na veya di¤er antibiyotiklerle
kombine kullan›m›n› düﬂünmek de
mant›kl›d›r.44 Tablo 6’da ilk olarak düﬂünülmesi gereken antibiyotikler verilmiﬂtir.26

Tablo 6. Kronik rinosinüzit tedavisinde antibiyotik seçenekleri.

Amoksisilin/klavulanat
Ampisilin/sulbaktam
Klindamisin
Sefuroksime
Mentronidazole
Solunum Kinolonlar›
Levofloksasin
Gatifloksasin
Moxifloksasin
Gemifloksasin
Lorakarbef
Sefiksim
Sefdinir

Kronik rinosinüzitlerde enterik gram negatif basillerin oran› gittikçe
artmaktad›r, böyle sinüs kültürlerinden en s›k izole edile organizmalar
aras›nda %28 koagülaz negatif stafilakok , %17 P. aeruginosa, %13 S. aureus bulunmuﬂtur. Bu çal›ﬂman›n ilginç sonuçlar›ndan biride P. aeruginosa
ile enfekte olan 6 hastan›n üçünde (%50) kinolon direnci saptanmas› olmuﬂtur.26
Kronik rinosinüzitli hastalarda endoskopi eﬂili¤inde al›nan kültürlere
dayal› bir çal›ﬂmada kronik zeminde geliﬂen akut atakda endoskopiyle tedaviye yan›t al›nmas› rahatl›kla saptanabilir.9 S. aureus kronik rinosinüzitte %22, akut atakta %33 ç›kmakta ve benzer olarak, akut patojenlerde
%14.6 - 25.9 ve P. aeruginosa’da %12 - 18.5 de¤erleri saptanm›ﬂt›r, bu çal›ﬂman›n önemli neticelerinden biri de pürülan olmayan sekresyonlarda
yaklaﬂ›k %50 oran›nda kültürde patojen saptanmas›d›r.9
Kronik rinosinüzitin akut alevlenmesinin tedavi program› genellikle
sorun olmuﬂtur. Baﬂvuran hastalar›n geniﬂ bir antibiyotik kullanma anamnezi vard›r. Burada etkeni tahmin etmek tedavide büyük önem taﬂ›maktad›r. Brook’un 2006 y›l›ndaki kronik maksiler sinüzitli bir hasta gurubuna
yapt›¤› araﬂt›rmada %25 olguda aerob, %34 olguda anerob ve %41 olguda
mikst etken saptanm›ﬂ, aerobic and fakültatif bakterilerin baﬂ›nda Enterobakterler ve S. aureus, anaeroblar aras›nda ise Peptostreptokokkus gruplar›, Fusobakteriumlar, anaerobik gram-negatif basiller, ve Propionibacterium acnes bulunmuﬂ.5 Ayn› seride özellikle kronik rinosinüzitin akut
ataklar›nda %53 oran›nda beta laktamaz üreten mikroorganizma (S. pneumoniae, H. influenzae ve Moraxella catarrhalis) saptanm›ﬂt›r.5
%90 oran›nda oral antibiyotik ve nazal steroid ile %50-90 oran›nda
oral antibiyotik, oral steroid, nazal steroid, tuzlu su, verilen bir araﬂt›rma117
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da kronik rinosinüzit için cerrahi önerilmesi oran› %43 azalm›ﬂ, burada
antibiyotik kullan›m süresi ortalama 3.1-4 hafta olarak bulunmuﬂtur.11 Nadiren de oral antifungal, antifungal spray, antibiyotik spray, antibiyotik nebulizer, steroid nebulizer, ve i.v. antibiyotik kullan›m› vard›r.11 Kronik rinosinüzit tedavisinde antienflamatuar etkinin ön plana ç›kar›lmas› için özellikle topikal kortikosteroidler ve uzun sureli düﬂük doz makrolid tedaviside tart›ﬂ›lmaktad›r.21
HIV hastalar›n›n % 70’inden fazlas›nda hastal›¤›n seyri s›ras›nda sinüzit geliﬂebilir. S›k patojenlere ilaveten, ço¤u kez nadir ve/veya f›rsatç› bakteri, virüsler ve mantar (örn: Pseudomonas, Staphylococcus epidermidis,
Mycobacteria, Cytomegalovirus, Criptococcus, Alternaria, Aspergillus ve
Pseudallescheria boydii). ‹laç seçimleri kültür duyarl›l›¤›na göre yönlendirilmelidir.

Rekürren Rinosinüzit
Tan›s›, epizodlar aras›nda rinosinüzit bulgusu veya semptomu olmadan, y›l içinde 4 veya daha fazla akut bakteriyel rinosinüzit ata¤› ile konulur. So¤uk alg›nl›¤› eriﬂkinlerde y›ll›k epizod say›s› 1.4 ila 2.3 aras›ndad›r
Tedavi plan› akut bakteriyel rinosinüzitten farkl› de¤ildir

Fungal Sinüzit
Ba¤›ﬂ›kl›k sistemi bozuk hastalarda görülen alerjik fungal sinüzit kemik erozyonlar›yla seyreden kötü prognoza sahip bir hastal›kd›r. Tedavi
cerrahi a¤›rl›kl›d›r. Amfoterisin B gibi antifungal tedaviler bir seçenek olarak görülse bile çok araﬂt›rmaya ihtiyaç vard›r. Özellikle böbrek için toksik oldu¤undan uzun süre kullan›m› önerilmez. Hiberbarik oksijen tedaviside denenebilir.41
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Kronik Rinosinüzitte
Cerrahi Tedavi
Dr. Kürﬂat Gökcan, Dr. Togay Müderris, Dr. Babür Küçük

Rinosinüzit, burun ve paranazal sinüs mukozas›n›n inflamasyonudur.
Rinosinüzit belirti ve bulgular›n›n 12 haftadan daha uzun sürmesi durumu
kronik rinosinüzit olarak tan›mlan›r.
Kronik rinosinüzitin etyolojisi, akut rinosinüzitten farkl› olarak multifaktöriyeldir ve immunsüpresyon ve primer silier diskinezi gibi genetik
faktörlere, sinüs ostiumlar›n›n anatomik varyasyonu, tümör veya kitleler
ile obstrüksiyonu veya persistan lokal inflamasyon gibi lokal faktörlere,
bakteri, virüs ve mantar infeksiyonlar›, hava kirlili¤i, sigara kullan›m› ve
alerji gibi çevresel faktörlere ba¤l› olarak geliﬂebilir.
Hastal›¤›n patogenezinde osteomeatal kompleks hastal›¤› önemli yere
sahiptir. Osteomeatal kompleks, medialde orta konka lateral yüzü, lateralde orbita, kranialde kafa taban›yla s›n›rl›, birbirine yak›n mukozal yüzeyler ve dar kanallardan oluﬂan bir anatomik yap›d›r. Bu bölgede etyolojik
faktörlere ba¤l› olarak geliﬂen ödem ve enflamasyon, mukozal yüzlerin
birbiri ile temas› ve sinüs ostiumlar›n›n t›kanmas› ile sonuçlan›r. Mukus
sirkülasyonunun bozulmas› hastada enfeksiyona e¤ilim yarat›r, enfeksiyon enflamasyonu artt›r›r ve mukosilier klirens bozuklu¤u-enfeksiyonenflamasyon k›s›r döngüsü oluﬂur.
Tedavide amaç mukosiliyer drenaj› yeniden sa¤lamak ve devam eden
k›s›r döngüyü ortadan kald›rmakt›r. Enfeksiyon-enflamasyon basama¤›
kontrolünde 4-6 haftal›k geniﬂ spektrumlu antibiyoterapiye ek olarak dekonjestan ve mukolitik tedavisi önerilmektedir. Etyolojide alerjik rinit gibi bölgesel enflamasyon varl›¤› düﬂünülen hastalarda antihistaminik ve intranazal steroid tedavisi de eklenebilir. Medikal tedaviye ra¤men, rinosinüzit semptomlar› ve klinik ve radyolojik bulgular› devam eden hastalarda mukosiliyer klirensi sa¤lamak için cerrahi tedavi önerilmektedir. Baﬂlang›çta radyolojik olarak sinüs opasitesini tedavi etmeye yönelik uygulanan, nazal oluﬂumlar›n ve sinüs ostiumlar›n›n destrükte edildi¤i cerrahi
yöntemler, yerini mukosiliyer drenaj› ve ostium fonksiyonlar›n› yeniden
sa¤lamaya yönelik fonksiyonel cerrahilere b›rakm›ﬂt›r. ‹ntranazal cerrahi123
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de endoskop ve enstrümantasyonun geliﬂmesiyle tan›mlanan fonksiyonel
endoskopik sinüs cerrahisi (FESC) halen kronik sinüzit cerrahi tedavisinde en etkin yöntem olarak kabul edilmektedir.
Endoskopik sinüs cerrahisinin birincil amac›, mukus ak›m›n› engelleyen ve sinüs ostiumlar›n› t›kayan anatomik bozukluklar› ve patolojileri ortadan kald›rmakt›r. Bununla birlikte endoskopik sinüs cerrahisi nazal polipozis, alerjik fungal sinüzit gibi di¤er inflamatuar sorunlar›n tedavisi,
epistaksis kontrolü, yabanc› cisimlerin ç›kar›lmas› gibi intranazal sorunlar›n tedavisi, ön kafa taban› beyin omurilik s›v›s› (BOS) kaçaklar› gibi kafa
taban› lezyonlar›na müdahale, orbita dekompresyonu, optik sinir dekompresyonu ve dakriyosistorinostomi gibi oftalmik giriﬂimler, hipofiz ve petröz apekse intranazal yolla eriﬂim, benign ve malign intranazal tümörlerin
ç›kar›lmas› gibi pek çok cerrahi iﬂlem için uygulanmaktad›r.

Preoperatif De¤erlendirme
Enflamasyonlu hastada cerrahi s›ras›nda kanamay› azaltmak için enfeksiyon mümkün oldu¤unca tedavi edilmelidir. ﬁiddetli enfeksiyon varl›¤›nda iki hafta veya daha uzun süreli kültüre dayal› antibiyotik tedavisi gerekebilir. Nazal polipozisli olgularda kanamay› azaltacak en iyi yöntem sistemik kortikosteroid tedavisidir. 3-10 gün süre ile 20-30 mg/gün prednizolon tedavisi genellikle yeterlidir.
Cerrahiden önce anatomik yap›lar›n ve patolojinin tekrar gözden geçirilmesi amac›yla tan›sal nazal endoskopi yap›lmal›d›r. Ayr›ca operasyon s›ras›nda probleme yol açabilecek anatomik varyasyonlar›n belirlenebilmesi için koronal ve aksiyel bilgisayarl› tomografi (BT) görüntüleri cerrahi
öncesi tekrar incelenmelidir (Tablo 1 ve Resim 1).
Tablo 1. Preoperatif BT de¤erlendirmesi.
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Bölge

De¤erlendirme

Kafa taban›

E¤im, yükseklik, erozyon, kal›nlaﬂm›ﬂ ve incelmiﬂ alanlar

Medial orbital duvar

Devaml›l›k, erozyon, ﬂekil, infundibulum büyüklü¤ü ve
unsinat proses pozisyonu (ﬁekil 1)

Etmoid damarlar

Anterior ve posterior etmoid arterlerin pozisyonu

Posterior etmoid

Vertikal yükseklik

Maksiller sinüs medial duvar›

Infraorbital etmoid hücreler, aksesuar ostiumlar

Sfenoid sinüs

Boyutlar›, intersinüs septum pozisyonu, karotid arter
ve optik sinir iliﬂkisi

Frontal reses ve frontal sinüs

Frontal sinüs pnömatizasyonu, frontal reses boyutlar›,
agger nazi ve supraorbital etmoid pnömatizasyon,
frontal sinüs drenaj›
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Anestezi
Kronik sinüzit tedavisi için
FESC lokal veya genel anestezi alt›nda uygulanabilir. Anestezi seçimi hastal›¤›n yayg›nl›¤›, eﬂlik eden
t›bbi sorunlar, hastan›n tercihi ve
hekimin deneyimi gibi faktörler
göz önüne al›narak yap›l›r. Cerrahi
anatomi bilgisi ve deneyimi az heA

kimlere, uygun hastalarda s›n›rl›
patolojilere müdahale için lokal
anestezi özellikle orbital komplikasyonlar›n engellenmesi için tavsiye edilir. Ancak tekni¤ine uygun
yap›lmayan yetersiz lokal anestezinin operasyon s›ras›nda hekimi ve
hastay› zor durumda b›rakaca¤›
unutulmamal›d›r. Buna ek olarak
yap›lan retrospektif bir çal›ﬂmada
lokal anestezi alt›nda gerçekleﬂtiri-

B

len operasyonlarda komplikasyon
görülme oran›n›n az da olsa artt›¤›
bildirilmektedir. Dolay›s›yla lokal
anestezi kullan›m› komplikasyon-

Resim 1. A: Sa¤ maksiller sinüs drenaj› unsinat
proses atelektazisine ba¤l› olarak bozulmuﬂ
durumda. B: Sa¤da alçak yerleﬂimli fovea
ethmoidalis görülüyor.

lardan kaç›nmak için cerrahi anatomi bilgisi ve deneyimin yerine geçmez, seçilmiﬂ olgularda düﬂük de olsa genel anestezi risklerini ortadan kald›rmak için seçilebilir.
Lokal anestetik olarak %4 kokain, %0.5-2 pantokain gibi ester türevi lokal anestetikler topikal anestezi için, %2 lidokain gibi amid türevi lokal
anestetikler infiltrasyon anestezisi için kullan›labilir. Kullan›lan lokal anestetiklerin sistemik emilimini, dolay›s›yla toksisitelerini azaltmak, etki sürelerini uzatmak ve vazokonstriktör etkisinden faydalanmak için 1/100,000
adrenalin ile kar›ﬂ›mlar› tercih edilir. Operasyon genel anestezi ile yap›l›yor olsa bile topikal ve infiltrasyon lokal anestezisi kanamay› azaltmak için
yayg›n olarak kullan›l›r. Öncelikle topikal anestezik emdirilmiﬂ tamponlar
özellikle alt, orta ve üst meaya gelecek ﬂekilde her iki nazal kaviteye yerleﬂtirilir, en az on dakika beklendikten sonra tamponlar al›narak lokal
anestezik madde orta konka üst yap›ﬂma noktas›, unsinat proses, orta konka ön yüzü ve orta konka posterior yap›ﬂma noktas›n›n anterosuperiorun125
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ﬁekil 1. A: Sa¤ nazal kavite lateral
duvarda lokal anestezi enjeksiyonu
uygulanan bölgeler (k›rm›z›).

Anterior etmoid sinir
Olfactor bulbus

•
•
•

•

Sfenopalatin
ganglion

da sfenopalatin foramen bölgesine enjekte edilir (ﬁekil 1 ve Resim 2). Sistemik toksisiteden kaç›nmak için kullan›lan ajanlar›n maksimum infiltrasyon dozlar›na dikkat edilmelidir.

Cerrahi Teknik
Fonksiyonel endoskopik sinüs
cerrahisi teknikleri Messerklinger
ve Wigand taraf›ndan tan›mlanan
temel tekniklerden geliﬂtirilmiﬂtir.
Her iki teknikle de total sfenoetmoidektomi, frontal sinüzotomi
ve orta meatal antrostomi yap›labilir.

Messerklinger Tekni¤i
Resim 2. Sa¤ nazal kavitede orta konka üst

Bu teknik anteriordan posteyap›ﬂma noktas›na uygulanan enjeksiyon.
OK: Orta konka. S: Septum.
riora do¤ru ilerler ve birbirine paralel üç temel kemik laminan›n geçilmesi prensibine dayan›r: unsinat proses, etmoid bulla ve bazal lamella.
Disseksiyon esnas›nda bir sonraki rehber nokta tan›nmadan bir önceki
rehber noktan›n al›nmamas›na dikkat edilmelidir.

Unsinektomi
Total sfenoetmoidektominin ilk aﬂamas› unsinektomi ve maksiller sinüs ostiumunun tan›nmas›d›r. Unsinat proses posterior serbest kenar› ostium aray›c› ile mediale do¤ru devrilerek unsinat prosesin lateral nazal duvardaki ba¤lant› noktas› belirlenir. Unsinat proses tan›nd›ktan sonra unsi126
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nektomi iki yöntemle yap›labilir. Bu yöntemlerin ilkinde unsinat proses
posterior kenar› ostium aray›c›s› ile mediale al›nd›ktan sonra vertikal ve
horizontal birleﬂim noktas›ndan back-bite forseps ile hiatus semilunaristen infindibuluma geçilerek kesi uygulan›r (Resim 3A). Maksiller sinüs ostiumu görüldükten sonra unsinat proses alt yar›s› küret, Stammberger antrum punch veya back bite forseps kullan›larak rezeke edilir. Unsinat proses üst yar›s› ise küret veya tam kat kesen aletler ile al›nabilir (Resim 3B)
Back bite forseps kullan›l›rken orta konka medial mukozas›na zarar verilmemelidir. Aksi takdirde operasyon s›ras›nda istenmeyen kanama ve postoperatif dönemde konka ile lateral duvar aras›nda sineﬂiler oluﬂabilir. Ayr›ca anteriora do¤ru aﬂ›r› devam eden rezeksiyonlar sonucu nazolakrimal
kanalda da hasar olabilece¤i unutulmamal›d›r.
A

B

UP
OK

Resim 3. A: Sol nazal kavitede unsinat prosesin back bite forseps ile insizyonu. UP: Unsinat proses.
B: Unsinat proses vertikal parças›n›n yukar› bakan tam kat kesen forseps ile al›nmas›. OK: Orta konka.

Unsinektomide bir di¤er yöntem unsinat proses lateral ba¤lant› noktas› tan›nd›ktan sonra orak bistüri ile ba¤lant› noktas›n›n superiordan inferiora tam kat kesilmesidir (Resim 4). ‹nsizyondan sonra unsinat proses
tam kat kesici veya Blakesley forsepsler yard›m› ile eksize edilebilir. Bu
yöntemin baz› dezavantajlar› vard›r. Özellikle unsinat prosesin lateralize
olarak lamina papiraseaya çok yak›n oldu¤u durumlarda orak bistüri üst

S
OK

Resim 4. Orak bistüri ile unsinat prosesin lateral
duvar ile birleﬂti¤i noktadan insizyon yap›l›r (sa¤
nazal kavite). OK: Orta konka. S: Septum.
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uçta lamina papirasea ve periorbitada hasara neden olabilir. Ayr›ca insizyonun unsinat proses ba¤lant› yerinden yap›lamamas› durumunda çok
fazla unsinat proses art›¤› kalarak maksiller sinüs ostiumunun görülmesini engelleyebilir.

Maksiller Sinüs Ostiumunun Geniﬂletilmesi
Maksiller sinüs do¤al ostiumu
ancak unsinat proses eksize edildikten sonra görülebilir. S›f›r derece endoskop ile unsinektomi ön-

OK

cesi posterior fontanelde görülebilen daire ﬂeklindeki aç›kl›k aksesuar ostiumdur (Resim 5). Maksiller
sinüs ostiumu daha ovaldir ve unsinat›n alt 1/3’ünün posteriorunda
bulunur. Maksiller sinüs drenaj›
do¤al ostium yoluyla gerçekleﬂir
ve do¤al ostium intakt iken akse-

Resim 5. Sol nazal kavitede 0 derece endoskop
ile posterior fontanelde aksesuar ostium ve
sinüs içerisinde retansiyon kisti izleniyor.
OK: Orta konka.

suar ostiumun geniﬂletilmesi iki
ostium aras›nda resirkülasyona ve
persistan infeksiyona yol açabilir.
Bu yüzden aksesuar ostium varl›¤›nda her iki ostium birleﬂtirilmelidir. Maksiller sinüs ostiumu tam

OK

kat kesen aletler ile geniﬂletilebilir.
Ostium nazolakrimal kanal posterioruna yerleﬂti¤inden anteriora
do¤ru geniﬂletilirken kanalda hasara yol açmamak için dikkatli
olunmal›d›r. Ayr›ca postoperatif

Resim 6. Resirkülasyona yol aç›lmamas›
için aksesuar ostium ile do¤al ostium
birleﬂtirilmelidir. OK: Orta konka.

dönemde oluﬂacak daralmalar›n
önüne geçebilmek için ostium do¤al ﬂekli olan oval biçimde geniﬂletilmelidir. Ostium geniﬂletildikten sonra 30 ve 45 derece endoskop ile sinüs içi
dikkatli bir ﬂekilde muayene edilmelidir (Resim 6).

Frontal Resesin Geniﬂletilmesi
Frontal reses cerrahisi 30 ve 45 dereceli endoskoplar ve aç›l› forseps
ve küretler ile gerçekleﬂtirilmelidir. Frontal resesin tan›nmas› ve geniﬂletil128
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mesi unsinat proses anatomisi, etmoid bulla, etmoid fovea, anterior etmoid arter iliﬂkisi ve resesi anterior ve lateralden daraltabilen hücrelerin anatomisinin anlaﬂ›lmas› ilkesine dayan›r. Frontal resesin medial kenar›, orta
konkan›n lateral duvar›n›n devam›ndad›r. E¤er frontal kemik iyi pnömatize olmuﬂsa unsinat proses üst ucu ile frontal reses aras›nda frontal hücreler bulunabilir. Ancak frontal reses ile orta konka lateral kenar› aras›nda
hücre bulunmaz ve reses daima bulla ön duvar›n›n üst yap›ﬂma noktas›n›n
önündedir. Unsinat prosesin üst ucu eksize edildikten sonra frontal resesi lateral daraltan agger nazi ve frontal hücreler ve anteriordan daraltan
nazal hücreler gibi hücreler posteromedialden anterolaterale do¤ru al›nmal›d›r. Bu ﬂekilde kafa taban› vea lamina papiraseada harabiyet riski en
aza indirilir. Detayl› anatomi ve disseksiyon prensipleri bu kitab›n takip
eden bölümlerinde verilmektedir.

Anterior ve Posterior Etmoidektomi
Anterior etmoid bölge medialde orta konka, lateralde orbita, superiorda kafa taban› ve posteriorda orta konka bazal lamellas› ile s›n›rl›d›r. Etmoid bulla anterior etmoid hücrelerin en büyük olan›d›r ve disseksiyona
bullan›n aç›lmas› ile baﬂlan›r. Güvenli yaklaﬂ›m için hücrenin ön yüzü inferomedial k›sm›ndan küret, aspiratör veya forseps ile aç›larak endoskopik bak› ile hücrenin s›n›rlar›na hâkim olunur (Resim 7). Ard›ndan hücrenin geri kalan› lateralde lamina papirasea, kranialde anterior etmoid arter
ve kafa taban›na dikkat ederek tam kat kesen aletler ile al›n›r. Bulla al›nd›ktan sonra retrobullar ve suprabullar resesler aç›l›r ve bazal lamella görülebilir hale gelir (Resim 8).

OK
S

Resim 7. Bulla ön duvar› inferomedialden küret,
aspiratör veya forseps ile aç›labilir (sa¤ nazal
kavite). OK: Orta konka. S: Septum.

OK

Resim 8. Kadavra disseksiyonunda sol nazal
kavitede bazal lamella oblik parças›. ‹lk aç›lma
yeri için en güvenli nokta inferomedial k›s›md›r.
OK: Orta konka. LP: Lamina papirasea, BL: Bazal
lamella.
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Posterior etmoid bölgenin disseksiyonu için, bazal lamella en güvenli
ﬂekilde inferior ve medialden, horizontal parças›n›n hemen superiorundan aç›lmal›d›r. Endoskopik bak› ile posterior kafa taban› ve posterior etmoid kavite tan›n›r. Hücreler küret yard›m›yla arkalar›ndaki boﬂluk tan›narak arkadan öne do¤ru disseke edilmelidir. Kafa taban›n›n posteriordan anteriora do¤ru geldikçe yükseldi¤i ak›lda tutulmal›d›r. Bazal lamellan›n üst k›sm› kald›r›l›p kafa kaidesi takip edildi¤inde, anterior etmoid arterin yaklaﬂ›k 1 cm. arkas›nda lateralden mediale do¤ru uzanan posterior
etmoid arter görülebilir.
Posterior etmoid bölgede sfenoid sinüsün süperiorunda laterale do¤ru pnömatizasyon gösteren hücreye Onodi hücresi ad› verilir (Resim 9).
Bu hücrenin varl›¤› aç›s›ndan dikkatli olunmal›d›r çünkü Onodi hücresi
sfenoid sinüsü inferior, medial ve posteriora do¤ru iterek optik sinir, hatta internal karotid arter ile komﬂuluk gösterebilir. Onodi hücresi varl›¤› aksiyel BT kesitlerinde sfenoid sinüs lateralinde pnömatizasyon görülmesi
ile anlaﬂ›labilir. Koronal BT’lerde ise anterior klinoid proses ve optik sinir
lateralinde pnömatizasyon bulunmas› Onodi hücresi varl›¤›na iﬂaret eder.
FESC s›ras›nda oluﬂan optik sinir hasar› en s›k Onodi hücresi içerisinde ve
bu hücrenin arkas›na do¤ru sfenoid sinüs aran›rken meydana gelir.
Etmoidektomi kavitesi oluﬂturulduktan sonra anterior ve posterior etmoid arterler ve ön ve arka fovea etmoidalis ortaya konmuﬂ olmal›d›r.

Sfenoidotomi
Posterior etmoid hücreler tamamen aç›ld›ktan sonra orta konkan›n
posterosuperiorunda üst konka tan›nmal›d›r. Üst konkan›n sfenoid sinüs
ön duvar›na yap›ﬂma noktas› tam kat kesici forseps yard›m› ile al›narak sinüs ön duvar›na ait kabar›kl›k ve medialde sinüs ostiumu tan›n›r. Do¤al
ostium geniﬂletilerek sfenoid sinüs içerisine girilir. (Resim 10 ve 11) Sfenoid sinüs lateral duvar›nda internal karotis arter ve optik sinir komﬂuluklar› tan›n›r.

Resim 9. Kadavrada Onodi hücresi aç›ld›ktan
sonra hücre içerisinde optik sinir görülüyor. *:
Onodi hücresi. OS: Optik sinir. PEA: Posterior
ethmoid arter. SS: Sfenoid sinüs.
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‹zole sfenoid sinüs patolojilerinde transnazal sfenoidotomi uygulanabilir. Orta konka medialinden ilerlenilerek orta ve üst konkalar tan›n›r.
Sfenoetmoid reses bölgesinde koana üst kenar› seviyesinde yaklaﬂ›k 1 cm.
superiorda sfenoid sinüs ostiumu bulunabilir (Resim 11).

*

Resim 10. Transethmoid yaklaﬂ›mda sfenoid
sinüs ön duvar›na ait kabar›kl›k (sa¤ nazal
kavite).

Resim 11. Transnazal sfenoidotomide orta
konka ile üst konka aras›ndaki do¤al ostium
mushroom forseps ile geniﬂletiliyor (sa¤ nazal
kavite). S: Septum. ÜK: Üst konka.

Wigand Tekni¤i
Bu teknik posterior anterior do¤rultuda uygulan›r. Ameliyata orta konkan›n posterior k›sm›n›n rezeksiyonu ile baﬂlan›r. Posterior etmoid hücrelerin aç›lmas›ndan sonra sfenoid sinüs ostiumu tan›n›r ve sfenoid sinüs
ön duvar› aç›l›r. Kafa taban› tan›nd›ktan sonra disseksiyon posteroanterior yönde ilerletilerek disseksiyon tamamlan›r. Daha sonra infundibulotomi yap›larak maksiller sinüs ostiumu geniﬂletilir, gerekliyse frontal sinüzotomi yap›larak operasyon sonland›r›l›r.

Postoperatif Bak›m
Operasyon tamamlanmadan önce ameliyat debrisi kalmamas› ve kanamalar›n kontrol edilmesi amac›yla tüm sinüsler aspire edilerek incelenmelidir. Operasyon sonras› orta meaya yerleﬂtirilen sinüs tamponlar› ile hem
ufak kanamalar kontrol alt›na al›n›r, hem de erken dönemde orta konka
lateralizasyonu önlenmiﬂ olur. Anestezi sonras› derlenme s›ras›nda yata¤›n baﬂ k›sm› 30-45 derece yükseltilerek göz hareketleri, görme muayenesi ve epistaksis kontrolü yap›lmal›d›r. Tamponlar 24-48 saat sonra çekilebilir. Tamponlar çekildikten sonra en az üç hafta aral›klarla hasta kontrole
ça¤r›lmal› ve her seferinde endoskopik kontrol ve temizlik yap›lmal›d›r.
Operasyon sonras› 15 gün oral yolla amoksisilin+klavulanik asit, 2. kuﬂak sefalosporin veya klaritromisin gibi geniﬂ spektrumlu antibiyotik ile
antibiyoprofilaksi ve non-steroidal anti-enflamatuar ilaç tedavisi baﬂlan131
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mal›d›r. Kavitede kabuk oluﬂumunu ve enfeksiyon geliﬂimini engellemek
amac›yla hastan›n serum fizyolojik gibi izotonik solüsyonlarla 2-3 hafta nazal irrigasyon yap›lmas› önerilir. Nazal polipozis gibi inflamatuar sorunlar
nedeniyle FESC yap›lm›ﬂsa postoperatif erken dönemde topikal steroid
tedavisi baﬂlanmal›d›r.

Endoskopik Sinüs Cerrahisi Komplikasyonlar›
Paranazal sinüsler cerrahi s›ras›nda hasar görebilecek önemli yap›larla
çevrili oldu¤undan ciddi sonuçlara yol açabilecek komplikasyonlar ortaya
ç›kabilir. Endoskopik sinüs cerrahisi komplikasyonlar› minör ve majör
olarak ikiye ayr›labilir (Tablo 2). En s›k görülen minör komplikasyon genellikle revizyon gerektirmeyen sineﬂi oluﬂumudur. Yap›lan çal›ﬂmalarda
minör komplikasyon oran› %6.9, majör komplikasyon oran› %0.85 olarak
bildirilmiﬂtir.
Tablo 2. FESC komplikasyonlar›.
Minör komplikasyonlar

Majör komplikasyonlar

• Minör epistaksis

• Majör epistaksis

• Hiposmi

• Orbital hematom

• Sineﬂi oluﬂumu

• Diplopi

• Baﬂ a¤r›s›

• Körlük

• Periorbital ekimoz

• Görme keskinli¤inde azalma

• Periorbital amfizem

• ‹ntrakranial hemoraji

• Yüz veya diﬂ a¤r›s›

• BOS kaça¤›
• Anosmi
• Nazolakrimal travma
• Menenjit
• Pnömonsefali
• ‹nme
• Karotis yaralanmas›
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Endoskopik Sinüs Cerrahisi Endikasyonlar›
Endonazal sinüs cerrahisinin baﬂl›ca endikasyonu maksimal medikal
tedaviye cevap vermeyen kronik rinosinüzittir. ‹ki ya da üç ayl›k uygun
ilaç tedavisine ra¤men devam eden semptomlar ve bulgular söz konusudur. Kronik rinosinüzitin özel bir formu say›labilecek olan diffüz nazal polipozis endoskopik sinüs cerrahisi için di¤er bir endikasyondur. Rekürren
akut sinüzit ise aralarda hastan›n tamamen düzeldi¤i tekrarlayan akut sinüzit ataklar› ile karakterize bir durumdur1 ve hastan›n semptomlar›, ataklar›n say›s›, medikal tedaviye yan›t birlikte de¤erlendirilerek uygun hastalara cerrahi önerilir. Hastan›n semptomlar› olmaks›z›n tedaviye ra¤men
devam BT opasifikasyonlar› devam ediyorsa endoskopik bulgular ve hastan›n hikayesi dikkate al›narak tan›sal amaçl› giriﬂim önerilebilir.
Anamnez ve dikkatli bir endoskopik muayene sonras› istenecek uygun radyolojik tetkik endoskopik sinüs cerrahisi için vazgeçilmezdir. Tedavi plan›nda postoperatif bak›m mutlaka olmal›d›r. Fizyopatolojinin ve
sa¤lam dokulara ‘dokunmaman›n’ öneminin daha iyi anlaﬂ›lmas› ile eksternal yaklaﬂ›mlar zamanla yerini endoskopik yaklaﬂ›mlara b›rakm›ﬂt›r.
Endoskopik cerrahi s›ras›nda respiratuar mukozan›n mümkün oldu¤unca
fazla korunmas›, patolojinin uzaklaﬂt›r›lmas› sonras›nda spontan iyileﬂmenin oldu¤unun fark edilmesi ile önem kazanm›ﬂt›r. Cerrahinin hedefi havalanman›n ve mukosiliyer aktivitenin yeniden kazan›lmas› merkezli olmal› normal respiratuar mukozaya konservatif yaklaﬂ›lmal›d›r.

Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi
Etmoid labirentteki anatomik darl›klar›n obstrüksiyonu özellikle orta
mea ön k›sm›nda mukosiliyer aktivitenin bozulmas›na ve iliﬂkili paranazal
sinüslerin havalanmas›n›n azalmas›na neden olur. Lokal konjesyon ve iritasyonun devam etmesi patofizyolojik bir k›s›r döngüye neden olur ve inflamasyon kronik bir hal alarak çevresel tarzda yay›l›r. Birçok kronik rino135
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sinüzit vakas›nda patoloji bu ﬂekilde baﬂlar. Uygun oldu¤u durumlarda sadece obstrüktif hiperplastik mukozan›n dikkatli bir ﬂekilde al›nmas› ile
tam iyileﬂme sa¤lan›r. Messerklinger’in sinüslerin klirensi üzerine olan
araﬂt›rmalar› bugün ‘fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi’ olarak bilinen yaklaﬂ›m›n do¤mas›nda önemli rol oynam›ﬂt›r.2 Amaç ventilasyon ve
drenaj›n optimal ﬂekilde sa¤lanmas›d›r. Bitiﬂikteki mukozal reaksiyonlar
spontan iyileﬂmeye b›rak›l›r. Operasyonun geniﬂli¤ini ameliyat s›ras›ndaki bulgular belirler, böylelikle endoskop tan›sal ve terapötik bir özellik kazan›r.3-5
Disseksiyon genellikle anteriorden posteriore do¤rudur. Hastaya özel
olarak kafa taban› boyunca retrograd disseksiyon da mümkündür.6
Cerrahi planlamay› preoperatif BT ve intraoperatif endoskopik bulgular belirlese de mikroanatominin iyi bilinmesi obstrüksiyonun patolojiye
neden oldu¤u muhtemel yerlerin tan›nmas›n› ve bu muhtemel bölgelere
müdahaleyi mümkün k›lar. Cerrahi disseksiyon sa¤lam mukoza görülene
kadar eder. Standart bir kavite oluﬂturmaya gerek yoktur çünkü ‘hastal›k
yoktur, hasta vard›r’ prensibi burada da geçerlidir.
Sfenoid, maksiler ve frontal sinüsteki reaksiyonlar operasyon planlanmas›nda nispeten daha az öneme sahiptir. Sfenoid sinüs hastal›k sürecine
kat›ld›¤› aç›kça bilinmedikçe aç›lmaz. Ayn› ﬂekilde maksiler sinüsün tamamen aç›lmas› radyolojik mukozal kal›nlaﬂma varl›¤›nda bile önerilmez.7

Minimal ‹nvaziv Endoskopik Sinüs Cerrahisi
Paranazal sinüslerin inflamatuar ve infeksiyöz hastal›klar›na yönelik
yap›lan cerrahi yaklaﬂ›mlar›n uzun say›labilecek bir geçmiﬂi vard›r. Bu süreç içerisinde cerrahi ile amaçlanan fizyoanatomik de¤iﬂiklik ve uygulanan cerrahi teknik önemli derecede de¤iﬂmiﬂtir. Bu de¤iﬂimin nedeni paranazal sinüslerin kompleks fizyoanatomisini daha iyi anlamam›z ve alerji, bakteri, virüs, mantar, anatomik varyasyonlar, mekanik ve irritan faktörler gibi birçok etyolojik faktörün sinüs hastal›¤›na neden olabilece¤inin
anlaﬂ›lmas›d›r.
Y›llar süren cerrahi deneyimler ve gözlemler sonras›nda sinüs ostium
aç›kl›¤›n›n paranazal sinüs hastal›¤› geliﬂiminde san›ld›¤› kadar önemi olmad›¤› görülmüﬂtür. Klinik gözlemler sinüsün fonksiyonunun devam›
için küçük ostium hatta çok küçük ostiumlar›n bile yeterli olabildi¤ini ortaya koymuﬂtur. Cerrahi s›ras›nda oldukça küçük sinüs ostium aç›kl›klar›na sahip sinüslerin bile klinik ya da radyolojik olarak sa¤l›kl› oldu¤unun
görülmesi nadir de¤ildir.8 Hatta bu kadar küçük izlenen bu ostiumlar›n
polipozis gibi de¤iﬂen derecede obstrüktif patolojilerle daha da küçüldü136

Minimal invaziv
endoskopik
sinüs cerrahisi
Resim 1. Klini¤imizde minimal invaziv
endoskopik sinüs cerrahisi uygulanm›ﬂ
hastan›n erken postoperatif endoskopik
kontrolü. Frontal reses, etmoid, sfenoid ve
k›smen maksiler sinüs aç›kl›klar› görülüyor.

¤ünde bile sinüslerin hastal›ktan korunabildi¤i bilinmektedir. Fonksiyonel bir sinüs ostiumunun varl›¤› sinüs sa¤l›¤› aç›s›ndan vazgeçilmez olsa
da ostium geniﬂli¤inin buradaki rolü oldukça s›n›rl›d›r.8
Fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi, uygulama ve cerrahi teknik
aç›s›ndan iyi bir anatomi bilgisi gerektirdi¤i kadar rinosinüzit patogenezinin de iyi bilinmesini gerektirir. Sinonazal anatominin ve fizyolojinin daha iyi bilinmesi cerrahi s›ras›nda nedene yönelik yaklaﬂ›m› mümkün k›lar,
asl›nda radikal cerrahi giriﬂim gerektiren hastalar›n oran› oldukça azd›r.9,10
Minimal invaziv sinüs cerrahisinin ilkeleri:11
1. Cerrahi travman›n minimal uygulanmas›
2. Do¤al anatominin maksimal korunmas›
3. Mukozan›n maksimal korunmas›
4. Havalanma ve drenaj›n yeniden sa¤lanmas›
5. Cerrahiye karar verilmiﬂ hastada semptomlar›n en az oldu¤u dönemde çekilen paranazal BT ye göre cerrahinin planlanmas›
6. ‹deal olarak cerrahinin hastan›n klinik olarak daha rahat oldu¤u döneme ertelenmesi
Geliﬂmiﬂ teknikler ve yeni cerrahi aletler kullanarak bütün bu amaçlar›n tam olarak karﬂ›lanmas› mümkündür. Bunun için mutlaka iyi bir anatomi bilgisi ve anatominin BT bulgular› ile korelasyonunun yap›labilmesi
gerekir.
Minimal invaziv sinüs cerrahisinin felsefesi paranazal sinüs drenaj›n›n
ve havalanmas›n›n do¤al ostiumlar› yoluyla yeniden sa¤lanmas› ve bunu
yaparken ostium çap›n› oldu¤u kadar lateral nazal anatominin de korunmas›n› sa¤lamakt›r.12,13
Üzerinde görüﬂ birli¤i sa¤lanan konsepte göre orta mean›n minimal
invaziv cerrahisi, nazal septum, orta konka, unsinat ç›k›nt› ve etmoid bullaya yönelik giriﬂimleri içerir. Orta konka cerrahisi yaln›zca orta konkan›n
meatus giriﬂini ileri derecede kapad›¤› durumlarda yap›lmal›d›r.9,10,14
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Minimal invaziv tekni¤in (MIT) kullan›ld›¤› baﬂl›ca durumlar; kronik ya
da rekürren akut sinüzitler ve grade I, II nazal polipozistir.15 MIT ayn› zamanda tan› s›ras›nda belirlenen paranazal (septum, konka, unsinat) anatomik varyasyonlar›n varl›¤›nda da kullan›labilir.
Minimal invaziv cerrahi yaklaﬂ›m sadece bir grup cerrahi tekni¤i de¤il
s›n›rl› hastal›klarda uygulanan cerrahide mümkün oldu¤unca konservatif
kalma anlay›ﬂ›n› da kapsar. Burada paranazal bölgedeki anahtar landmark’lar korunur ve cerrahi travma minimal uygulan›r. Cerrahi uygulanan
saha yaln›zca sinüsler de¤il sinüs fonksiyonunu etkileyen çevre yap›lar› da
olabilir.15
Semptomlar ve klinik bulgular göz önüne al›nd›¤›nda MIT cerrahi yaklaﬂ›mlar› üç grupta toplanabilir:
1. Grup MIT hastalar›nda tekrarlayan rinosinüzit ataklar›na sebep veren septal deviasyon, konka bullosa, Haller hücresi ve paradoksal konka
gibi yap›sal varyasyonlar söz konusudur. Bu grup hastalarda her hastan›n
kendi durumuna ba¤l› olmak üzere bir tak›m minimal invaziv prosedürler
önerilir. Septoplasti, alt konka submuköz mikrodebridman›, minimal unsinektomi gibi yap›lan minimal iﬂlemlerde amaçlanan havayolu t›kan›kl›¤›n› azaltmak, mukozal temas noktalar›n› önlemek (özellikle orta mea giriﬂinde) ve mukosiliyer drenaj› sa¤lamakt›r.
2. Grup MIT hastalar›nda, hastalar›n klinik ve radyolojik bulgular› medikal tedaviye cevap vermez. Bu gruptaki hastalara uygulanacak minimal
invaziv giriﬂimler aras›nda maksiller antroplasti, frontal reses cerrahisi, etmoidektomi, sfenoidotomi, ve posterior etmoidektomi say›labilir. Cerrahi
ile amaçlanan etkilenen sinüsün drenaj›n› rahatlatacak ﬂekilde obstrüktif
nedeni ortadan kald›rmakt›r.
3. Grup MIT hastalar›nda, uzun süre devam eden ileri hastal›k tablosu
vard›r. Bu grupta uygulanan cerrahi tart›ﬂmal› olsa da genelde di¤er iki
grup hastaya uygulanandan daha radikaldir. Her ne kadar frontoetmoidektomi ya da total etmoidektomi uygulansa da minimal invaziv prensipler tamamlay›c› olmal› gereksiz agresif yaklaﬂ›mlardan kaç›n›lmal›d›r.
Minimal invaziv tekni¤in uygulanabilmesi için cerrahi alet seçiminin
önemi büyüktür.11 Büyük standart ‘biter’ forsepsler yerine küçük forsepsler,
tru-cut forsepsler, mikrodebriderler tercih edilmelidir. Standart aletlerin cerrahide kullan›lmas› mukozada y›rt›klara, ezilmelere, cerrahi sahan›n kar›ﬂmas›na neden olurken hücresel seviyede gerçekleﬂen istenmeyen zarar› artt›r›r. Mikrodebrider ve tru-cut kullan›m› nazal mukozal hasar›n artmas›n› engeller. Burada önemli olan nokta hastal›ks›z nazal mukozaya hasar vermemeye özen göstermek ve cerrahi alet seçiminde bu prensibi minimal invaziv
cerrahi tekni¤in vazgeçilmez unsuru olarak göz önünde bulundurmakt›r.
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Sinüs cerrahisi, son yüzy›l içerisinde en fazla de¤iﬂime ve geliﬂime u¤rayan cerrahiler aras›nda yer almaktad›r. Bunun en temel nedenleri: sinüs
anatomi ve fizyolojisinin daha ayr›nt›l› anlaﬂ›lmas›, sinüs patolojilerine (rinosinüzit, nazal polipozis, inverted papillom, sinüs tümörleri vs) yönelik
yeni bilimsel verilerin elde edilmesi, teknolojik geliﬂimlerle birlikte radyolojik (bilgisayarl› tomografi, manyetik rezonans görüntüleme vs) ve endoskopik (rijid ve fleksibl endoskoplar) de¤erlendirme yöntemlerinden
yararlanabilmesidir. Tüm bunlar›n sonucunda sinüs patolojilerinin tedavisinde, devrim niteli¤inde farkl›l›klar ortaya ç›km›ﬂ ve geçmiﬂte s›kl›kla uygulanan birçok cerrahinin yerini baﬂka cerrahilerin almas›na yol açm›ﬂt›r.
Sinüs cerrahisinin filozofisindeki temel de¤iﬂiklik, eksternal yaklaﬂ›mlar›n yerini transnazal (endoskop ve mikroskop destekli) yöntemlerin almas›d›r. Özellikle 90’l› y›llardan sonra transnazal cerrahiler büyük bir ivme kazanarak yayg›n uygulama alan› bulmuﬂtur. Günümüzde transnazal
cerrahiler, gerek konservatif olmalar› gerekse kozmetik olarak daha iyi sonuçlar vermeleri itibariyle tercih edilmektedir. Ancak transnazal cerrahilerin tüm avantajlar›na ra¤men, eksternal cerrahiler belli endikasyonlar için
halen önemini korumakta veya endoskopik yöntemlerle kombine edilerek uygulanabilmektedir.
Eksternal sinüs cerrahiler, geniﬂ spektrumda birçok cerrahiyi kapsamaktad›r. Bu cerrahilerden günümüzde halen uygulama alan› olan cerrahilerin tekniklerini, endikasyonlar›n› ve baﬂar› oranlar›n› sunaca¤›z.
Caldwell-Luc Cerrahisi
‹lk kez 1893 y›l›nda Amerika Birleﬂik Devletleri’ nden George Caldwell
ve 1894 y›l›nda Fransa’ dan Henri Luc taraf›ndan tarif edilmiﬂtir.1 Klasik
Caldwell-Luc cerrahisi, gingivobukkal insizyon sonras›nda fossa kaninadan maksiller sinüsün anterior duvar›nda pencere aç›lmas›n› ve maksiller
sinüs mukozas›n›n kürete edilmesini içerir (Resim 1). Son olarak da inferior meatal antrostomi oluﬂturulur. Bu cerrahi özellikle 1900’lü y›llarda
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maksiller sinüs patolojilerinin tedavisinde yayg›n uygulama alan› bulmuﬂtur. Ancak en temel eksikli¤i bu cerrahide sadece maksiller sinüs ve yak›n
komﬂulu¤undaki yap›lara müdahale edilebilmesi, di¤er sinüslerdeki patolojiler için kullan›lamamas›d›r. Bunun yan› s›ra, 1927 y›l›nda McKenzie’nin
maksiller sinüs siliyer aktivitesinin orta meatusa do¤ru oldu¤unu saptamas›yla birlikte rinosinüzit tedavisindeki rolü tart›ﬂ›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r.1 Gerçekten de günümüzde daha iyi anlaﬂ›lm›ﬂ olan siliyer aktivite mekanizmalar›, aç›lan inferior meatal antrostominin maksiller sinüsün fizyolojik drenaj yolunu bozdu¤unu göstermektedir. Buna ba¤l› olarak “mukus resirkülasyon fenomeni” geliﬂme potansiyeli önemli oranda artmaktad›r. Bu konudaki en geniﬂ çal›ﬂma 1988 y›l›nda DeFreitas ve Lucente taraf›ndan yap›lm›ﬂt›r; 670 Caldwell-Luc cerrahisi uygulanm›ﬂ olguyu inceledikleri bu
çal›ﬂman›n sonucunda “sadece kronik maksiller rinosinüziti olan olgular
için bu cerrahinin uygulanmas›n›n çok uygun olmad›¤›n›, osteomeatal
bölgeye yönelik endoskopik cerrahilerin tercih edilmesini” belirtmiﬂlerdir.2 ‹lerleyen y›llarda Forsgren ve arkadaﬂlar›, Caldwell-Luc ve endoskopik sinüs cerrahisinin sinüs mukozas›nda yaratt›¤› histopatolojik farkl›l›klar› incelemiﬂler; Caldwell-Luc cerrahisinin sadece geri dönüﬂümsüz mukozal de¤iﬂikli¤in geliﬂti¤i durumlar (a¤›r sinonazal polipozis) için uygulanmas›n› önermiﬂlerdir.3 Son olarak Cutler ve arkadaﬂlar›, endoskopik
middle meatal antrostomi uygulanmas›na ra¤men baﬂar›s›z olan olgularda, Caldwell-Luc cerrahisinin %92 gibi oldukça yüksek bir düzeyde etkili
oldu¤unu bildirmiﬂlerdir.4
Endoskopik sinüs cerrahisi sonras›nda primer kronik rinosinüzit olgular›nda tercih edilmeyen Caldwell-Luc cerrahisi, buna ra¤men sinüs yaklaﬂ›mlar›ndaki önemli yerini halen korumaktad›r. Baz› modifikasyonlara u¤rayan bu cerrahi, gerek tek baﬂ›na gerekse endoskopik sinüs cerrahisiyle
birlikte etkin olarak uygulanabilir. Caldwell-Luc cerrahisindeki baﬂl›ca modifikasyonlar; maksiller sinüsün anterior duvar›nda geniﬂ pencere aç›lmas›n›n yerine trokarla giriﬂim yap›lmas› ve inferior meatal antrostominin
yerine middle meatal antrostominin oluﬂturulmas›d›r. Baz› uzmanlar bu
yeni cerrahi yönteme “mini-Caldwell” ad›n› da vermektedir.
Günümüzde Caldwell-Luc cerrahisinin en önemli uygulama alanlar›n›:
inverted papillom, antrokoanal polip, odontojenik tümör veya sinüsün
benign tümörlerinin (ossifiying fibrom, osteom, fibröz displazi, miksoma,
hemangioma vs.) eksizyonu, sinüs içindeki fungus toplar›n›n ç›kar›lmas›,
jüvenil nazofarengeal anjiyofibrom rezeksiyonu, fasiyal travma rekonstrüksiyonlar›, Grave’s oftalmopatisi için orbital dekompresyon, posterior
epistaksislerin kontrolü için internal maksiller arter ligasyonu, vazomotor
rinit tedavisi için vidian nörektomi, nöraljinin cerrahi tedavisi için sfenopalatin gangliyon veya trigeminal sinirin maksiller dal›n›n rezeksiyonu,
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Resim 1. Caldwell-Luc cerrahisinde; A: Gingivobukkal insizyon, B: Maksiller sinüs antrum üzerinden
periost elevasyonu, C: Kemik pencere aç›lmas›, D: Gingivobukkal insizyonun sütürasyonu.

maksillan›n osteomyeliti veya osteoradyonekrozu, maksiller sinüste yabanc› cisim varl›¤› ve oroantral fistül onar›m› oluﬂturmaktad›r.1,5,6
Denker Cerrahisi
‹lk kez 1906 y›l›nda Denker taraf›ndan sinonazal malign hastal›klar›n
tedavisi için tarif edilmiﬂtir.7 Bu cerrahide, frontal sinüs d›ﬂ›ndaki tüm sinüsler aç›larak büyük ve geniﬂ bir kavite oluﬂturulmas› amaçlanmaktad›r
(Resim 2). Teknik olarak Caldwell-Luc cerrahisinde oldu¤u gibi sublabial
insizyonla girildikten sonra maksiller sinüsün anterior duvar›nda geniﬂ bir
pencere aç›l›r ve maksiller sinüs mukozas› tamamiyle kürete edilir. Lateral
nazal duvar, inferior ve orta konkalar› içerecek ﬂekilde ç›kar›l›r. Daha sonra radikal etmoidektomi ve sfenoidin anterior duvar› ç›kar›larak mukozas› soyulur.
Günümüzde çok yayg›n uygulama alan› bulmam›ﬂ olan bu cerrahi; kistik fibrozis, immotil silia sendromu ve Kartegener sendromu gibi primer
siliyer disfonksiyonda, inverted papillomda, dirençli kronik rinosinüzit
veya nazal polipoziste alternatif bir tedavi yöntemi olarak sunulmaktad›r.7,8
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Wressmann ve arkadaﬂlar›, Denker cerrahisi uygulad›klar› 82 olgunun semptomatik olarak oldukça
yüksek (%86) oranda düzeldi¤ini
bildirmiﬂlerdir.9 Benzer bir çal›ﬂma
düzenleyen Videler ve arkadaﬂlar›,
tekrarlayan endoskopik sinüs cerrahilerine (minimum 3 endoskopik siResim 2. Denker cerrahisinde disseke edilen
nüs cerrahisi ve medikal tedavi uysinüs ve hücrelerin ﬂematik görüntüsü.
gulanm›ﬂ) dirençli polipli veya polipsiz kronik rinosinüzit olgular›nda baﬂar›l› sonuçlar ald›klar›n› rapor etmiﬂ ve Denker cerrahisinin bu olgular için ümit verici oldu¤unu vurgulam›ﬂlard›r.10

Eksternal Etmoidektomi
Klasik eksternal etmoidektomide, nazionla medial kantus aras›na insizyon yap›l›r ve frontoetmoidal sütür tan›narak orbita içeri¤i laterale al›nacak ﬂekilde elevasyon uygulan›r. Daha sonra anterior etmoid arter ba¤lanarak lakrimal kemikten etmoid sinüslere girilir. Endoskoplar›n kullan›ma
girmesinden sonra etmoid hücrelere transnazal yaklaﬂ›m›n daha kolay,
güvenli ve konservatif olmas›; bu cerrahi yöntemin uygulama alan›n› oldukça daraltm›ﬂt›r. Ancak halen baz› önemli endikasyonlarda bu yaklaﬂ›m
yöntemi tercih edilebilmektedir.
Dirençli epistaksislerde veya endoskopik sinüs cerrahinin bir komplikasyonu olarak anterior etmoid arterin yaralanmas› sonras›nda ligasyon
ihtiyac› oluﬂabilir. Bu artere en uygun yaklaﬂ›m yolu eksternal etmoidektomi yaklaﬂ›m› ile olmaktad›r. Akut rinosinüzitin ciddi komplikasyonlar›ndan birisi olan subperiosteal absenin nazal kaviteye drenaj› da eksternal
etmoidektomiyle yap›labilmektedir. Bu yöntem tek baﬂ›na veya endoskopik yöntemlerle kombine olarak baﬂar›yla uygulanabilir. Bunlar›n yan› s›ra özellikle nazoetmoid travma rekonstrüksiyonu ve kafa taban› tümör
cerrahisinde de yaklaﬂ›m yolu olarak bu cerrahi tercih edilmektedir.11

Frontal Sinüs Trefinasyonu
Frontal sinüs trefinasyonu, özellikle antibiyotik öncesi dönemlerde
s›kl›kla uygulanmaktayd›. Ancak antibiyotiklerin yayg›n uygulama alan›
bulmas›, a¤›r frontal rinosinüzit olgular›nda önemli bir azalma sa¤lam›ﬂt›r.
Bunlara ra¤men trefinizasyon, h›zl› bir ﬂekilde uygulanabilmesi, minimal
invaziv ve kozmetik olarak kabul edilebilir olmas› nedeniyle günümüzde
halen kullan›lmaktad›r. Ayr›ca frontal drenaj yolunda veya reseste t›kan›k144
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l›k yaratmadan normal sinüs fizyolojisinin sa¤lanabilmesi önemli bir avantajd›r. En temel endikasyonu komplikasyonlu frontal rinosinüzit veya
Pott’s poffy tümörüdür. Bunun yan› s›ra revizyon endoskopik frontal sinüs cerrahisi olgular›nda veya intranazal olarak frontal resesin tan›nmas›nda zorluk çekilen olgularda, kombine yaklaﬂ›m gerekti¤inde de bu yöntemin uygulanmas› önerilmektedir.12
Frontal sinüs trefinasyonunda klasik olarak, sinüs içi püy drene edildikten sonra günlük irrigasyonlar yap›lmas› için kateter sinüs içinde b›rak›l›r. Günlük irrigasyonlar (antibiyotikli veya antibiyotiksiz) yap›larak irrigasyon s›v›s› nazal kaviteye ulaﬂt›¤›nda frontal resesteki ödemin azald›¤›
kabul edilir ve kateter çekilir.
Lynch Prosedürü
‹lk kez 1921 y›l›nda Lynch taraf›ndan eksternal frontoetmoidektomi
yaklaﬂ›m› olarak tarif edilmiﬂtir.13 Lynch bu yay›n›nda, 15 olgusunun 2.5
y›ll›k takibinde %100 baﬂar› sa¤lad›¤›n› rapor etmiﬂtir.14 Bu prosedürde,
maksillan›n nazal prosesi, nazal kemi¤in lateral s›n›r›, lakrimal kemik, lamina papirasea, orta konka rezeke edilir. Bunun yan› s›ra, etmoid hücreler, frontal ve sfenoid sinüsler aç›larak kürete edilir. Ancak sinüs taban›n›n
ve medial orbita duvar›n›n geniﬂ rezeksiyonlar› skar oluﬂumuna ba¤l› neofrontal reseste daralmaya yol açmaktad›r; bu nedenle, stent kullan›lmas›
önerilir.
Günümüzde endoskopik frontal sinüs cerrahilerinin (Draf tip IIB ve
tip III) baﬂar›yla uygulanmas›, klasik Lynch prosedürünün uygulama alan›n› oldukça daraltm›ﬂt›r.
Sewall-Boyden Rekonstrüksiyonlu Frontoetmoidektomi
Lynch prosedürünün modifikasyonlar›ndan biri Sewall-Boyden rekonstrüksiyonlu frontoetmoidektomidir. Bu teknikte uygulanan en
önemli modifikasyon, neofrontal resesin septumdan oluﬂturulan lokal
mukoza flebi ile rekonstrükte edilmesidir. Böylelikle bu bölgede oluﬂabilecek skardan korunmak için stent kullan›lmas›na gerek kalmaz. Dedo ve
Murr yapt›klar› uzun dönem çal›ﬂmalar›nda, Sewall-Boyden rekonstrüksiyonlu frontoetmoidektominin stent veya tüp kullan›m›na k›yasla çok daha baﬂar›l› oldu¤unu rapor etmiﬂlerdir.15
Sewall-Boyden rekonstrüksiyonlu frontoetmoidektomi, temel olarak
frontal sinüs koruyucu bir prosedürdür ve bu yönüyle endoskopik cerahilerin sa¤lad›¤› avantajlara sahiptir. Ancak bu cerrahinin insizyon bölgesinde belirgin olmasa da skar geliﬂme riski, kozmetik olarak bir dezavantaj taﬂ›maktad›r.
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Tarihsel olarak bu cerrahinin en temel endikasyonu olan dirençli akut
frontal rinosinüzitler etkin antibiyotiklerin kullan›ma girmesiyle birlikte
önemli oranda azalma göstermiﬂtir. Buna ra¤men, morbidite ve mortalitenin çok yüksek oldu¤u komplikasyonlu frontal rinosinüzitler (Pott’s poffy
tümörü, periorbital sellülit veya abse) için bu cerrahi halen önemini korumaktad›r. Ayr›ca, frontal mukosellerin tedavisinde de Sewall-Boyden yaklaﬂ›m› en ideal yöntemlerden birisi olarak kabul edilmektedir. Bu teknik
sayesinde mukosel mukozas›n›n tamamiyle ç›kar›lmas› sa¤lanabilir.
Obliterasyonlu veya Obliterasyonsuz Osteoplastik
Frontal Sinüs Cerrahisi
‹lk kez 1894 y›l›nda Schonborne taraf›ndan tan›mlanan frontal sinüsün
osteoplastik cerrahisi, 1960’larda Montgomery ve arkadaﬂlar›n›n bildirdi¤i
yüksek baﬂar› sonras›nda oldukça popülerize olmuﬂtur.16 Bu yöntem,
1990’larda endoskopik sinüs cerrahisinin yayg›nlaﬂmas›na kadar frontal
sinüs hastal›klar›n›n tedavisinde alt›n standart olarak kabul edilmiﬂtir.
Obliterasyonlu osteoplastik frontal sinüs cerrahisi destrüktiftir ve bu
cerrahide sinüsün haval› yap›s› korunmaya çal›ﬂ›lmaz. Temel filozofisi, yap›lan müdahaleler sonras›nda frontal sinüsün fizyolojik fonksiyonlar›n›n
ortadan kald›r›lmas›d›r.11
Osteoplastik frontal sinüs cerrahisinde temel olarak üç farkl› insizyon
kullan›labilir; bunlar: kaﬂ insizyonu, al›n ortas› insizyonu ve koronal insizyondur.17 Kaﬂ insizyonu, kaﬂ›n içinden uyguland›¤› için kozmetik olarak
daha iyi olmakla birlikte bu bölgede supratroklear ve/veya supraorbital sinirlerde hasar (anestezi veya hiperestezi) oluﬂturma riski taﬂ›maktad›r
(Resim 3B). Al›n ortas› insizyonu, al›n ortas›ndaki bir k›r›ﬂ›kl›ktan uygulan›r; sinir hasarlanma riski düﬂüktür ve kozmetik olarak kabul edilebilir bir
skar oluﬂur. Koronal insizyon, saç hatt›n›n yaklaﬂ›k 1 cm posteriorundan
uygulan›r ve frontalis kas› ile perikranyum aras›ndan elevasyon yap›l›r
(Resim 4B). Cerrahi öncesinde çekilmiﬂ olan Caldwell grafisi sinüsün tahmini lokalizasyonu ve pozisyonunu anlamada yard›mc› olmaktad›r
(Resim 4C). Frontal sinüse ulaﬂ›ld›¤›nda periosteum üzerine yay ﬂeklinde
insizyon yap›larak frontal sinüs anterior duvar› ortaya konur. Bu insizyonun inferior kenar›nda periosteum korunmal› ve frontal sinüs anterior duvar›nda osteoplastik flep oluﬂturulmal›d›r (Resim 3C ve D). Böylelikle kemi¤in periosteumdan beslenmesi sa¤lan›rken osteoplastik flebin frontal
sinüs içine düﬂmesi engellenir. Osteoplastik flebin elevasyonu sonras›nda
sinüs içine girilerek içeri¤i temizlenir (Resim 4C ve D). Obliterasyon planlanan olgularda mukozan›n elevasyonu ve sinüs duvarlar›n›n turlanmas›
gerekir. Bu iﬂlem, sinüste mukoza art›¤›n›n kalmamas›n› ve konacak greftin sinüs duvarlar›ndan daha kolay beslenmesi sa¤lar.
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Resim 3. Frontal mukosel nedeniyle osteoplastik
cerrahi uygulanan olgunun;
A: Preoperatif paranazal manyetik rezonans
görüntüsü,
B: Kaﬂ insizyonu,
C: Deri ve deri alt› disseksiyonu,
D: Osteoplastik flep oluﬂturulmas›,
E: Mukosel içeri¤inin görüntüsü.

A

B

C

D

E

Frontal sinüs obliterasyonu için otolog dokulardan (ya¤, kas veya kemik), polimetakrilat ve hidroksiapetit gibi sentetik yap›lara kadar birçok
materyal önerilmiﬂtir. Bunlar aras›nda en yayg›n kullan›m alan› bulan doku ya¤d›r. Weber ve arkadaﬂlar›, yapt›klar› uzun dönem çal›ﬂmada osteoplastik cerrahi sonras› ya¤ obliterasyonu uygulanan olgular›n›n manyetik
rezonans görüntüleme ile yap›lan takiplerinde ya¤ dokusunun %20’sinin
kald›¤›n› saptam›ﬂlard›r. 18
Günümüzde frontal sinüsteki birçok patolojinin endoskopik cerrahi
yöntemleriyle tedavi edilebilmesi obliterasyonlu osteoplastik cerrahi en147
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Resim 4. Frontal sinüste osteom ve mukosel
nedeniyle osteoplastik cerrahi uygulanan
olgunun;
A: Preoperatif paranazal bilgisayarl› tomografisi,
B: Preoperatif çekilmiﬂ Caldwell grafisi ile frontal
sinüs s›n›rlar›n›n belirlenmesi,
C: Osteoplastik yaklaﬂ›mla osteomun
ç›kart›lmas›,
D: Mukoselin ç›kart›lmas›,
E: En blok ç›kar›lan osteom ve mukoselin görüntüsü.

A

B

C

D

E

dikasyonlar›n› oldukça s›n›rlam›ﬂt›r. Ancak mukosellerde, dirençli kronik
rinosinüzitte Kartegener sendromu ve kistik fibrozis gibi primer siliyer
diskinezi patolojilerinde, sinüs fraktürlerinde, osteom gibi sinüsün benign neoplazmlar›nda halen önemini korumaktad›r.11,17,19 Ancak baz› sinüs
patolojilerinde obliterasyonlu osteoplastik cerrahi uygulanmas› kontrendikedir. Bunlar: posterior tabula veya orbital çat›da erozyon yaratan mukoseller, frontal sinüsün alerjik fungal sinüziti, inverted papillom ve geniﬂ
pnömatize frontal sinüstür.20 Bu patolojilerde endoskopik yöntemlerin
tercih edilmesi önerilmektedir.
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Obliterasyonsuz osteoplastik cerrahi ilk kez 1991 y›l›nda Kuhn taraf›ndan tarif edilmiﬂtir. Bu yöntemin sonucunda yeni kemik oluﬂumu veya
postoperatif kana ba¤l› ossifikasyon sonucunda otoobliterasyon geliﬂir.
Özellikle osteom gibi benign neoplaziler, posterior tabula veya orbital çat› erozyonu olan mukoseller, intrakraniyal komplikasyonu olan frontal rinosinüzit ve enfekte obliterasyonlu osteoplastik cerrahi olgular›nda uygulanmaktad›r.20,21

Midfasiyal Degloving
‹lk kez 1927 y›l›nda Portmann ve Retrouvey taraf›ndan lateral rinotomiye alternatif olarak sunulmuﬂtur. Bu cerrahi hem sinonazal patolojilerin
(hemanjiyom, anjiyofibrom, inverted papillom) rezeksiyonu için kullan›labilen bir cerrahi yöntem hem de çeﬂitli sinonazal cerrahilerin (medial ve
radikal maksillektomi vs.) uygulanmas› için yaklaﬂ›m yöntemidir. Midfasiyal degloving’de ilk olarak bilateral interkartilajinöz, septokolumellartransfiksiyon, bilateral sublabial ve bilateral piriform apertür insizyonlar›
uygulan›r. Daha sonra nazal dorsum ve maksilla üzerindeki yumuﬂak doku ve periosteum eleve edilir. Böylelikle nazal kavite, maksilla ve orbita taban› rahatl›kla ortaya konur; gerekirse yap›lacak osteotomilerle pterigopalatin ve infratemporal fossaya ulaﬂ›labilir. Bu sayede benign ve malign neoplazmlar ve erken evre juvenil nazofarengeal anjiyofibromlar güvenle
rezeke edilebilir. Maniglia ve Phillips 1986-94 y›llar› aras›nda kliniklerinde
uygulanan 30 midfasiyal degloving olgusunun 11’inin inverted papillom,
9’unun skuamöz hücreli karsinom ve 1’ inin anjiyofibrom oldu¤unu rapor
etmiﬂlerdir.22
Midfasiyal degloving, geniﬂ görüﬂ ve müdahale alan› sa¤lamas›n›n yan›s›ra kozmetik olarak skar oluﬂumuna yol açmamas› itibariyle sinonazal
patolojilerin rezeksiyonlar›nda halen uygulanmaktad›r. Bu cerrahinin en
önemli dezavantaj›, süperior ve posterior yerleﬂimli tümörlerin rezeksiyonunda yeterli görüﬂ alan› sa¤layamamas›d›r.

Lateral Rinotomi
Lateral rinotomiyle ilgili ilk sunum 1848 y›l›nda Michaux taraf›ndan bildirilmiﬂtir. ‹zleyen y›llarda birçok modifikasyona u¤rayan bu yöntemin
son ﬂekli Sessions ve Larson taraf›ndan medial maksillektomi için belirlenmiﬂtir.23 Bu yöntemde klasik insizyon, supraorbital çentik seviyesinden
baﬂlayarak medial kantustan nasomaksiller kesiﬂim hatt› boyunca uzan›r
ve alar girintide sonlan›r. Bu insizyon ihtiyaca göre süperiorda gözkapa¤›na ve inferiorda üst duda¤a kadar geniﬂletilebilir. ‹nsizyon sonras›nda medial orbital duvar, anterior maksiller duvar ve apertura piriformis seviyele149
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rinden periosteum ve yumuﬂak dokular eleve edilir. Maksillofasiyal kemik
yap› ortaya konduktan sonra osteotomilerle lateral nazal duvar, etmoidler
ve orbita ortaya konur. Bu alanda maksiller sinüsün medial duvar anterior
yüzüne, medial maksiller sinüs duvar› inferioruna, orbita medial duvar›na
ve son olarakta orbita taban›na osteotomiler uygulan›r; gerekirse pterigomaksiller fissüre de osteotomi yap›labilir. Bu sayede, rezeksiyon için geniﬂ
bir görüﬂ alan› sa¤lanabilir.
En blok rezeksiyonun çok önemli oldu¤u benign ve malign sinonazal
patolojiler için endike olan lateral rinotomi, özellikle orbitaya invaze tümörlerde ve orbita ekzentarasyonu gereken olgularda çok avantajl›d›r.
Osguthorpe ve Weisman inverted papillom nedeniyle lateral rinotomi ve
medial maksillektomi uygulad›klar› olgular›n sadece %13’ünde rekürrens
geliﬂti¤ini rapor etmiﬂlerdir.23
Günümüzde endoskopik yöntemler ve midfasiyal degloving ile birçok
benign ve malign sinonazal neoplazm tedavi edilebilse de, lateral rinotomi lateral nazal duvar tümörleri için standart tedavi olma konumunu korumaktad›r.
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Frontal Sinüs
Cerrahisi*
Dr. Semih Sütay

Fontal sinüsün kronik inflamatuar hastal›klar›n›n cerrahi tedavisi paranazal sinüslerin anatomisinin ilk kez aç›kland›¤› ve intranazal ve eksternal
yöntemlerin ilk defa tan›mland›¤› 19. yüzy›l›n sonlar›ndan beri tart›ﬂma
konusu olmuﬂtur. Endoskpik frontal sinüs cerrahisi temel tekni¤in en zor
aﬂamalar›ndan biridir. Frontal sinüsün yerleﬂimi ve frontal resesin konumu ve anatomik özellikleri nedeniyle endoskopik frontal sinüzotomi iyi
anatomik bilgi ve deneyim olmaks›z›n baﬂar›l› olman›n çok güç oldu¤u
bir yaklaﬂ›md›r. Yaklaﬂ›m›n zorluklar› incelenecek olursa: Frontal sinüs
buruna göre daha yukar›da yerleﬂmiﬂ bir boﬂluktur ve rutin nazal muayenede de¤erlendirilmesi olanaks›zd›r. Frontal sinüs ostiumunu görebilmek
için daha sonra bahsedilecek enstrümantasyonun d›ﬂ›nda frontal reseste
yap›lmas› gereken dikkatli bir anatomik diseksiyon zorunludur. Unsinat
ç›k›nt› ile frontal ostium aras›nda kalan ve frontal reses olarak adland›r›lan
bölge kiﬂisel anatomik varyasyonlar›n çok fazla oldu¤u bir anatomik darl›kt›r. Eriﬂkin nazofrontal bölge orta meatusun anterosuperioru ile iliﬂkilidir ve medialde orta konka ile s›n›rl›d›r. Embriyoda bu bölge düz bir mukozal yüzeyden baﬂka birﬂey de¤ildir. Frontal sinüs 3 potansiyel bölgenin
birinden geliﬂir: 1. Tüm frontal resesin do¤rudan uzant›s› olarak, 2. Bir veya daha fazla frontal reses yar›klar›ndan, 3. Etmoid infundibulumun anterosuperior poﬂundan veya etmoid infudibulumdan geliﬂen hücrelerin birinden. Tubuler bir yap› olmas› beklenen ve nazofrontal ostium ile sonlanan anatomik alan frontal resesin anatomik s›n›rlar›n› oluﬂturan frontal,
nazal, lakrimal ve asendan maksiller kemiklerin pnömatizasyonu sonucunda unsinat ç›k›nt› ile nazofrontal ostium aras›nda geçiﬂin ad› geçen
hücrelerin aras›ndan sa¤land›¤› bir yar›k haline gelmektedir. Frontal sinüsün endoskopik cerrahisini zorlaﬂt›ran da bu anatomik özelliklerdir. Ayr›(*) Bu bölüm Kulak Burun Bo¤az Baﬂ Boyun Cerrahisinde Güncel Yaklaﬂ›m Dergisi, Cilt 3 Say› 2, Haziran
2007’de yay›nlanm›ﬂt›r.
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ca anatomik varyasyonlar›n da s›k görüldü¤ü unutulmamal›d›r. Bu bölgedeki hücrelerin isimlerinin köken ald›klar› kemiklerle ayn› olmas› gerekti¤i düﬂünülse de literatürde frontal reseste yer alan hücreler birçok de¤iﬂik
adland›rmaya tabi olmuﬂlard›r; böylece anatomik zorluklara ismlendirme
karmaﬂas› da eklenmiﬂtir. Bu bölgede bulunabilecek frontal, lakrimal ve
maksiller hücreler lateralden, nazal hücreler ise superiordan frontal sinüs
ostiumunu daraltan boﬂluklard›r ve frontal reses cerrahisi s›ras›nda sistematik olarak disseke edilerek frontal sinüse girilmesi hem endoskopik
olarak frontal sinüse ulaﬂ›lmas› hem de cerrahi sonras› aç›k kalmas› için
son derece önemlidir.

Teknik
Uygulad›¤›m›z endoskopik frontal sinüs cerrahisi tekni¤inin önemli
özelliklerinden birisi frontal sinüs giriﬂiminin bulla etmoidalise dokunulmadan yap›lmas›d›r yani bir intakt bulla tekni¤idir. Bulla etmoidalis frontal reseste çal›ﬂ›rken cerrahi sahan›n arka s›n›r›n› oluﬂturmaktad›r. Bullan›n intakt b›rak›lmas› ile hem frontal reses disseksiyonu esnas›nda daha
geriye giderek frontal ostiumun yanl›ﬂ yerde aranmas›na engel olunmakta hem de anterior etmoid arter travmas›n› riski ciddi ﬂekilde engellenmektedir, çünkü bulla etmoidalisin ön duvar› genellikle frontal ostiumun
hemen gerisinden kafa kaidesine yap›ﬂmakta yani anterior etmoid arterin
üzerini örtmektedir. Bullay› intakt b›rakman›n en önemli dezavantaj› ise
frontal reseste çal›ﬂma alan›n› daraltmas›d›r ancak bu anatomik özellik nadiren önce etmoidektomi yapmay› gerektirmektedir. Önce geri ›s›ran forseps ile unsinat ç›k›nt› iki parçaya ayr›lmaktad›r. Unsinat ç›k›nt›n›n alt yar›s› (horizontal parças›) tam kat kesen forseps, yan kesen forseps ya da
mikrodebrider ile eksize edilmelidir. Bu amaçla geri ›s›ran forseps de kullan›labilir ancak kesici olmayan forsepsler kullan›lmamal›d›r. Unsinat ç›k›nt›n›n horizontal parças› al›n›rken alt konka travmas›ndan oldu¤u kadar
yetersiz rezeksiyondan da kaç›nmal›d›r. Alt konka travmas› kanamaya neden olurken yetersiz rezeksiyon da maksiller ostiumun kapanmas›na neden olabilir.
Unsinat ç›k›nt›n›n alt parças›n›n rezeksiyonu tamamland›ktan sonra
tekni¤in önemli aﬂamalar›ndan biri olan üst parçan›n takibi ve kontrollü
rezeksiyonu ile frontal resese ilerlenmektedir (Resim 1 ve 2). Yani uygulad›¤›m›z ve burada tan›mlad›¤›m›z yöntemde unsinat ç›k›nt› anahtar oluﬂumdur. Bu nedenle unsinat ç›k›nt›n›n anatomik varyasyonlar› bilinmelidir. Unsinat ç›k›nt›n›n 3 varyasyonu vard›r. En s›k görülen varyasyonda
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Resim 1. Unsinat ç›k›nt›n›n üst parças›n›n mikrodebrider ile al›nmas› I.

Resim 2. Unsinat ç›k›nt›n›n üst parças›n›n mikrodebrider ile al›nmas› II.

unsinat ç›k›nt›n›n vertikal (üst)
parças› yukar›da laterale dönerek
lamina papiraseaya yap›ﬂmaktad›r.
Unsinat ç›k›nt› ile lamina papirasea aras›nda oluﬂan ç›kmaz boﬂluk
da resesus terminalis olarak adland›r›lmaktad›r (Resim 3 ve 4). Bu
durumda frontal sinüsün drenaj›
unsinat›n medialine yani orta me-

Resim 3. Resesus terminalis.

atusa olmaktad›r. Klinik deneyimlerimizden frontal reses disseksiyonunun daha zor oldu¤u anatomik varyasyonun da bu oldu¤unu
söyleyebiliriz, çünkü unsinat ç›k›nt› ile frontal sinüs ostiumu aras›nda baﬂka hücre olmasa bile terminal reses ile orta konka lateral yüzü aras›ndaki yar›k genellikle oldukça dard›r ve sinonazal polipozis gibi anatomik reperleri kapatan patolojide ve kanama durumunda diseke etmede zorluk oluﬂ-

Resim 4. Resesus terminalis- radyolojik.

turabilir. Unsinat ç›k›nt›n›n di¤er
iki varyasyonunda yani üst yap›ﬂma yerinin orta konka ya da direkt olarak
kafa kaidesi oldu¤u durumlarda ise frontal reses disseksiyonu daha kolayd›r. Unsinat›n kafa kaidesine yap›ﬂt›¤› durumlarda bazen hiçbir disseksiyon yapmaks›z›n frontal ostium görülebilir.
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Unsinat ç›k›nt›n›n üst ucunu takip ederek frontal reses cerrahisine baﬂlamadan önce 30 ya da 45
derece endoskoplara geçilmelidir.
0 derece optik ile frontal reseste
disseksiyon yapmak genellikle olanaks›zd›r ve do¤ru de¤ildir. Bu
aﬂamada aç›l› endoskoplarla birlikte gerekli olan enstrümanlar aç›l›
aspiratör uçlar›, ostium aray›c›lar,
Resim 5. Ostium aray›c› ile orta konka lateral yüaç›l› küretler 40 ya da 60 derece
zü ile terminal reses aras›ndaki plan›n bulunmas›.
aç›l› mikrodebrider uçlar›, aç›l›
mantar forsepsler ve tam kat kesen forsepslerdir. Öncelikle e¤ri
aspiratör ucu ya da ostium aray›c›
orta konka lateral yüz mukozas› ile
terminal reses aras›ndan bulla etmoidalisin hemen önünden yani
inferomedialden superolaterale
do¤ru atravmatik olarak ilerletilir
(Resim 5 ve 6) ve do¤ru yerde ise
herhangi bir zorluk olmaks›z›n
Resim 6. Terminal resesin laterale do¤ru itilmesi.
enstrüman›n frontal ostiuma do¤ru gitti¤i farkedilir. Terminal resesin posterior ve superior duvar› dikkatli bir ﬂekilde laterale do¤ru tam kat
kesen forsepsle yada mikrodebrider ile eksize edilir (Resim 7 ve 8). E¤er
terminal resesten sonra pnömatize olmuﬂ bir hücre yoksa do¤rudan frontal sinüs ostiumu karﬂ›m›za ç›kacakt›r. E¤er reses polip ile oblitere ise yine
ayn› ﬂekilde orta konka lateral yüz mukozas› takip edilerek patolojik dokular eksize edildi¤inde ostium ortaya ç›kacakt›r (Resim 9 ve 10). Frontal

Resim 7. Terminal resesin posterior ve superior
duvarlar›n›n eksizyonu I.
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Resim 8. Terminal resesin posterior ve superior
duvarlar›n›n eksizyonu II.
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Resim 9. Frontal sinüs ostiumu I.

Resim 10. Frontal sinüs ostiumu II.

Resim 11. Frontal sinüs. *: ‹nkomplet septa.
**: Frontal lobun kabar›kl›¤›.

Resim 12. Transilluminasyon.

Resim 13. Transilluminasyon- ameliyat odas›n›n
›ﬂ›klar› kapat›ld›ktan sonra.

Resim 14. Unsinat ç›k›nt›n›n ikiye bölünmesi
(back biting forseps ile).

sinüse gelindi¤inde frontal lobun kabar›kl›¤› ve inkomplet septasyon en
tipik bulgulard›r (Resim 11). Yine diffüz mukozal hastal›klarda bu reperleri seçmek zor olabilir. Bu durumda frontal sinüsün endoskopla transilluminasyonu son derece yararl›d›r (Resim 12 ve 13).
Unsinat ç›k›nt›n›n üst ucu eksize edildikten sonra ager hücresi, frontal
hücre, nazal hücre ya da bunlar›n kombinasyonlar›n›n varl›¤›nda hücreler
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Resim 15. Unsinat›n alt yar›s›n›n tam kat kesen
forseps ile eksizyonu.

Resim 16. mo: Maksiller ostium. be: Bulla etmoidalis. up:Unsinat ç›k›nt›.

Resim 17. Kadavrada sa¤ frontal reses. u: Unsinat›n üst parças›. *: Terminal reses. **: Suprabullar reses. ***: Nazal hücre. ok: Orta konka.
Aç›l› aspiratör ucu frontal sinüs ostiumunda.

Resim 18. Terminal reses eksizyonu sonras› frontal ostium ve supra bullar reses.

Resim 19. Suprabullar reses ve ön üstünde anterior etmoid arter.

Resim 20. Suprabullar resesin j-küret ile aç›lmas›.

sistematik olarak eksize edilerek frontal ostiuma var›l›r. Ager nazi hücresi
ve frontal hücreler frontal ostiumu lateralden daraltt›klar› için medialden
laterale do¤ru eksize edilirler. Nazal hücreler ise ostiumun önünde yer
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al›rlar ve geniﬂ bir nazal hücre
frontal sinüsle kar›ﬂabilir. Frontal
sinüs ostiumunun cerrahi sonras›
aç›k kalmas› için aç›kl›¤›n 8 mm’den az olmamas›na ve özellikle arka duvar mukozas›n›n korunmas›na özen gösterilmelidir. Unsinat ç›k›nt›n›n eksizyonu sonras› pnömatizasyonun daha karmaﬂ›k oldu¤u
bir kadavrada disseksiyon aﬂama-

Resim 21. fo: Frontal ostium. *: Anterior etmoid
fovea. **: Posterior etmoid fovea.

lar› Resim 14-21’de verilmiﬂtir.
Frontal sinüs cerrahisi bittikten sonra operasyona gerekli durumlarda anterior-posterior etmoidektomi ve sfenoidotomi s›ras›yla yaklaﬂ›lmaktad›r.
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Cerrahi Tedavisi

16. Konu

Dr. Erdem Eren, Dr. Bülent Karc›

Pediatrik sinüzitlerin, etyolojisinden tedavisine kadar her yönü ile eriﬂkin sinüzitlerden farkl›d›rlar. Paranazal sinüslerin infeksiyonu çocuklarda
ve adolesanlarda önemli morbidite ve nadir olarak mortal sonuçlanan
komplikasyona neden olabilir. Çocuklar bir sene içinde ortalama 6-8 üst
solunum yolu infeksiyonu geçirirler, bunlar›n %5-%13’ü sekonder bakteriyel infeksiyon ile komplike olur.1 Amerikan Pediatri Akademisi k›lavuzlar›na göre paranazal sinüslerin 30 günden k›sa infeksiyonlar› akut, 2-3 ay
süren infeksiyonlar› subakut, 90 günde uzun süren infeksiyonlar› pediatrik kronik sinüzit olarak tan›mlan›r. Hastalar›n öksürük, rinore ve nazal
obstrüksiyon gibi ﬂikayetleri olabilir.1

Anatomi
Etmoid ve maksiller sinüsler 3. ve 4. gestasyonel aylarda oluﬂurlar ve
sonuç olarak do¤umda mevcutturlar. Maksiller sinüs taban› ancak 8 yaﬂ›nda burun taban› seviyesine iner ve adolesan dönemde eriﬂkin boyutlar›na
ulaﬂ›r. Do¤al ostiumu, sinüsün medial duvar›n›n superiorundad›r ve hiatus semilunarisin posterioruna drene olmaktad›rlar. Maksiller sinüsün
konjenital hipoplazisi ya da aplazisi travma, infeksiyon, küçük yaﬂta sinüslere yönelik cerrahi ve radyasyon gibi etkenlere ikincil olarak görülebilmekle beraber Treacher-Collins gibi konjenital birinci ve ikinci brankial
ark anomalilerinde görülebilir. Etmoid sinüslerde bulunan hücreler eriﬂkin boyutlar›na 8-12 yaﬂlar›nda ulaﬂ›rlar. Etmoid hücreler yenido¤andan
itibaren yaﬂla büyümelerine karﬂ›n unsinat, infindibulum, hiatus semilunaris ve bulla etmoidalis gibi yap›lar do¤umda geliﬂmiﬂ olduklar›ndan osteomeatal kompleks yap›s›nda sonradan bir de¤iﬂiklik olmaz. Sfenoid sinüsler 5 yaﬂ civar›nda pnömötize olurlar. Eriﬂkinlerde nazal spinden sfenoid sinüs ön duvar›na olan uzakl›k ortalama 7 cm iken çocuklarda bu
uzakl›k ortalama 6 cm’dir. Frontal sinüsler ise 7-8 yaﬂ civar›nda belirmeye
baﬂlar fakat tam olarak geliﬂmeleri geç eriﬂkinli¤e kadar olmaz.2
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Patofizyoloji
Kronik sinüzit genelikle ostiumlar›n inflamasyonuna ve t›kanmas›na
yol açan bir faktör ile baﬂlar. Bu sekresyonlar›n staz›na ve bozulmuﬂ sinüs
ventilasyonuna yol açar. Oksijenin emilmesi ile sinüs içinde negatif bas›nç
geliﬂir. Bu da burun içi ve nazofarinksteki içeri¤in (bakteriler de dahil olmak üzere) sinüslere girmesine yol açar. Bu patofizyolojik süreç akut rinosinüziti aç›klayabilecek kapasitedeyken kronik sinüzit patofizyolojisi biraz daha kar›ﬂ›kt›r. Çocuklarda kronik sinüzit patofizyolojisi tam olarak bilinmemekle beraber baz› durumlar›n sinüzitle olan iliﬂkisi bilinmektedir:
rekürren viral üst solunum yolu infeksiyonlar›, alerjik ve non alerjik rinit,
silier dizkinezi, kistik fibröz, immun yetmezlik, gastroesofagial reflü ve
anatomik anormallikler. Bu faktörler çocuklarda kronik sinüzite yatk›nl›k
yaratmakta ya da s›kl›kla kronik sinüzitle birlikte bulunmaktad›r.
Histopatolojik olarak da eriﬂkinler çocuklarda fark bulunmuﬂtur. Chan
ve arkadaﬂlar› taraf›ndan yap›lan bir çal›ﬂmada çocuklar›n sinüs mukozas›nda eriﬂkinlere k›yasla eozinofilik inflitrasyon, bazal membran kal›nlaﬂmas› ve mukus gland hiperplazisi daha az görülmektedir.3
Sinüzite yatk›nl›k yaratan en önemli faktörlerden biride rekürren üst
solunum yolu infeksiyonlar›d›r. Bu çocuklarda immun sistemde ﬂiddetli
bir bozukluk yoktur. Daha çok hayat›n ilk y›l›nda ba¤›ﬂ›kl›k sisteminin daha olgunlaﬂmam›ﬂken infeksiyöz ajanlara daha çok maruziyet sonucu geliﬂir. Rekürren üst solunum yolu infeksiyonunda ﬂüphelenilen bir çocukta
alta yatan bir immun bozukluk olmamal› ve di¤er sistemlere ait s› infeksiyon öyküsü bulunmamal›d›r.4 Kreﬂler, evde sigara içimi, hava kirlili¤i ve fiziksel stres s›k üst solunum yolu infeksiyonu için risk faktörüdür.
Nazofarinks daha çok da adenoid mekanik obstrüksiyon oluﬂturarak,
biofilmler ve bakteriler için rezervuar oluﬂturarak sinüzite yatk›nl›k yarat›r. Azalm›ﬂ metabolik aktivite, yavaﬂlam›ﬂ büyüme, direnç genlerinin
transmisyonu biofilmlerin karakteristiklerindendir. Zuliani ve arkadaﬂlar›
taraf›ndan yap›lan bir çal›ﬂmada kronik sinüzit nedeniyle adenoidektomi
yap›lan ile obstrüksiyon nedeni ile adenoidektomi yap›lan hastalar›n adenoidlerinde biofilm aç›s›ndan karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂ ve biofilmlerin kronik sinüzitli hastalarda mevcut oldu¤u gösterilmiﬂtir.5 Bu standard antibiyotiklere
karﬂ› dirençli bir rezervuar oluﬂumuna yol açar. Adenoidle kronik sinüzit
aras›ndaki iliﬂki tonsil ile gösterilememiﬂtir.6
Alerji çocukluk ça¤› sinüzitlerine yatk›nl›k yaratan bir faktör olarak de¤erlendirilmesine ra¤men bu konu ile ilgili yap›lan çal›ﬂmalarda de¤iﬂik
sonuçlar elde edilmiﬂtir. Eriﬂkinler üzerinde normal hasta grubu ve alerjik
grubun tomografi ile mukozal de¤erlendirlmesinin yap›ld›¤› bir çal›ﬂma
kronik sinüzit vakalar›nda alerjinin araﬂt›r›lmas› gerekti¤ini belirmiﬂ7 fakat
benzer çal›ﬂmalar ayn› ulaﬂmam›ﬂt›r.8 Leo ve arkadaﬂlar›n taraf›ndan 2007
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y›l›nda yay›nlanan bir çal›ﬂmada kronik sinüzitli çocuklarda aeroalerjen
duyarl›l›¤›n normal populasyondan farkl› olmad›¤› gösterilmiﬂtir ve onlar
kronik sinüzitli çoçuklarda rutin alerji araﬂt›r›lmas›n› önermemektedirler.9
Bu bilgiler ›ﬂ›¤›nda etiyolojik faktör olarak alerji testlerine ana rol yüklemek yanl›ﬂ tan›lara yol açacakt›r.
Yap›lan son çal›ﬂmalar ast›m ve sinüzitin ayr› hastal›klar yerine inflamatuar tek bir havayolu hastal›¤›n›n belirtisi oldu¤unu ve üst havayolu
hastal›¤›n›n varl›¤›n›n alt havayolu hastal›¤›n› etkiledi¤ini düﬂündürmektedir. Ast›m sinüzit iliﬂkisini aç›klamak için çeﬂitli teoriler ortaya konmuﬂtur. Nazobronﬂial refleks, faringobronﬂial refleks, inflamatuar arac›lar›n
postnazal drenaj›, tek hava yolu kavram›.10 Burada en önemli tart›ﬂmalara
neden olan tek havayolu kavram›d›r. Bu fikrin arkas›nda yatan kavram üst
ve alt havayollar› histolojik, fizyolojik, immun ve klinik cevap ve alerjik ve
non alerjik kofaktörlerde benzerlikler taﬂ›mas›ndad›r. Çeﬂitli çal›ﬂmalarda
bir organ›n bir alerjen taraf›ndan stimülasyonu di¤er organ› etkileyen sistemik inflamatuar bir etkiye neden olabilece¤i gösterilmiﬂtir.10
‹mmun yetmezlik kronik sinüzit araﬂt›r›lmas›nda s›kl›kla gözden kaç›r›lan bir tan›d›r. Tan› için immun globulinlerin niceliksel ölçümü (IgA,
IgG, IgM), IgG alttiplerinin saptanmas›, aﬂ›lara özgül antikor cevab›n›n
araﬂt›r›lmas›, HIV araﬂt›r›lmas› yap›lmas› gereklidir. Hormonal immunitenin araﬂt›r›lmas›nda IgG ölçümü önemlidir. 2 yaﬂ›ndan küçük bir hastada
düﬂük immunglobulin seviyeleri s›k de¤iﬂken immun yetmezlik tan›s›n›
düﬂündürtmelidir. Kronik infeksiyonu olan bir hastada IgG seviyeleri normalin alt seviyesindeyse alta yatan bir immun yetmezlikten ﬂüphelenmek
gereklidir. Çocuklarda en s›k görülen IgG yetmezli¤i IgG2 yetmezli¤idir.11
IgG2 yetmezli¤i ile rinosinüzit de dahil olmak üzere klinik hastal›k iliﬂkisi
net gösterilmiﬂtir. Seçici IgA yetmezli¤i en s›k görülen immun yetmezliktir
ve 1\500 kiﬂide görülür. Seçici IgA yetmezli¤i tan›s› 4 yaﬂ›ndan büyük, normal IgG ve IgM seviyeleri olan ve IgA seviyesi 0.07 g\l’nin alt›nda olan ve
di¤er hipogammaglobulinemi nedenleri d›ﬂlanm›ﬂ hastalarda konur.12 IgA
yetmezli¤i olan hastalarda IgG alttip yetmezli¤i araﬂt›r›lmas› da yap›lmal›d›r, çünkü birliktelikleri daha ciddi alt ve üst solunum yolu infeksiyonlar›na neden olur
Gastroesofagial reflü (GER) ile sinüzit aras›nda iliﬂki oldu¤unu gösteren yay›nlar mevcuttur. Kronik sinüzit ile GER aras›nda bir iliﬂki mevcut
oldu¤una dair ﬂüphe azd›r, fakat tam etyoloji ve insidans tam bilinmemektedir. Çocuklar›n %50’sinde 2 yaﬂ›na kadar spontan düzelen regürjitasyon
öyküsü mevcuttur. Fakat kronik sinüziti 2 yaﬂ›ndan sonra görülür. Kronik
sinüzit nedeniyle cerrahi düﬂünülen bir hastada reflü araﬂt›rmas› önerilmektedir.13 Bothwell ve arkadaﬂlar› taraf›ndan yap›lan bir çal›ﬂmada FESC
aday› olan çocuklara rutin olarak antireflü tedavi baﬂlanm›ﬂ ve bunlar›n
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%68’inde sinüzit semptomlar›nda tam düzelme izlenmiﬂ. Bu hastalar›n
%89’unda da sinüzit semptomlar›nda ileri derecede düzelme oldu¤u görülmüﬂ.14
Bir zamanlar anatomik varyasyonlar›n kronik sinüzite yol açt›¤› düﬂünülmekteydi. Yap›lan çal›ﬂmalar aralar›nda bir iliﬂki gösterememiﬂtir. Haruna ve ark taraf›ndan yap›lan bir çal›ﬂmada orta konka pnömatizasyonun
osteomeatal kompleks opasifikasyonu olan etkisi araﬂt›r›lm›ﬂ ve böyle bir
etki gösterilememiﬂtir.15 Benzer çal›ﬂmalarda infraorabital hücreler, septal
deviasyonun artm›ﬂ sinüs hastal›¤› ile iliﬂkisi gösterilememiﬂtir.16
Mukosilier diskinezi kronik sinüzite yatk›nl›k yaratan ve nazal mukozal biopsi ile tan› konulan bir anormalliktir. Sinüslerdeki ve nazal kavitenin posterior 2/3’ündeki pseudostratifiye kolumnar epitelyal hücrelerin
mukosilier apparat› potensiyel patojenik bakterinin temizlenmesinden
sorumludur. Silia say›s›nda azalma, anormal morfoloji, yetersiz iﬂlev infeksiyona yol açar. Biyopsilerin de¤erlendirilmesi zordur ve hastal›¤a özgül
bir tedavi yoktur.
Kistik fibrozis otozomal resesif ölümcül bir hastal›kt›r. Kistik fibrozis
transmembran iletim düzenleyici genindeki bir mutasyondan kaynaklan›r. Klorid iyonlar›n iletimde bozukluk meydana gelir bozulmuﬂ su iletimi
sinüs salg›lar›n›n visközitesini artt›rarak tüm kistik fibrozis hastalar›nda
pansinüzite yol açar. Çocuk hastada nazal polip varl›¤› kistik fibrozis hakk›nda uyarmal›d›r. Bu hastalar›n sinüslerinde genellikle Staphylococcus
aureus ve Pseudomonas aeruginosa taraf›ndan kolonizasyon gerçekleﬂir.

Mikrobiyoloji
Kronik sinüzite neden olan olan patojenler akut infeksiyonunda en s›k
nedenleri olan Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae ve
Moraxella catarrhalis ile S. auerus, aneroblar (peptostreptococcus, provotela, actinomyces,propionibacterium, fusobacterium) ve fungus’dur.17
Koagülaz negatif stafilokok da s›kl›kla saptanmas›na ra¤men hastal›¤›n
gerçek nedeni olup olmad›¤› belli de¤ildir. Kronik sinüzitte bakteriyoloji
akut sinüzitteki kadar kesin ortaya konamam›ﬂt›r, al›nan kültürlerde farkl›
birçok organizmadan küçük oranlarda üretilmiﬂtir. Belirgin bir organizman›n gösterilememesi antibiyotik seçimini zorlaﬂt›rmaktad›r. Genel olarak geniﬂ sprektrumlu antibiyotikler kullan›lmas›na karﬂ›n kronik sinüzit
antibiyoterapiye cevap vermez.
Burada varl›¤› son zamanlarda ortaya konan ve kronik infeksiyonlarda
önemi anlaﬂ›lan biyofilmler önem arzetmektedir. Biyofilmler organize olmuﬂ heterojen bakteriyel topluluklard›r. Biyofilm bakteri ekstrasellüler
polimerik madde olarak bilinen polisakkaritten, nükleik asitten ve prote164
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inden zengin olan matriks içindedirler. Biyofilm oluﬂumu bakteriye radyasyon, mekanik y›rt›lma ve uç ›s›lara dayanma gücü vermektedir. Genetik olarak benzer olan planktonik bakteriye göre bakteriyel biyofilmler antibiyotik tedavisine 10-1000 kat daha dayan›kl›d›r. Bu direnç azalm›ﬂ metabolik aktiviteye ba¤l› gözükmektedir. Biyofilmler artm›ﬂ biyokütleye ba¤l› olarak fagositozun zorlaﬂmas› ve ekstrasellülerik polimerik maddenin
kompleman, antikor ve ba¤›ﬂ›kl›k hücrelerine karﬂ› fiziksel duvar oluﬂturmas› nedeniyle konak savunmas›na karﬂ› daha dirençlidir. Biyofilmler ço¤u kez patojenik de¤ildir fakat biyofilmlere karﬂ› yetersiz immun cevap
ciddi ve süregen bir yang›sal tepkime oluﬂturabilir. Pseudomonas aeruginosa, S. aureus, S. pneumoniae, H. influenzae, ve M. catarrhalis gibi bir
çok bakterinin biyofilm oluﬂturdu¤u gösterilmiﬂtir. Biyofilmlerin azalm›ﬂ
metabolik aktiviteleri onlar› in vitro kültürünü zorlaﬂt›rmaktad›r.18
Non invasiv fungal sinüzit eriﬂkinlerde s›k görülmesine ra¤men çocuklarda s›k de¤ildir. Atopi ve nazal polip birlikteli¤i çocukta alerjik fungal sinüzit düﬂündürtmelidir. Çocuklarda da eriﬂkinlerde oldu¤u gibi Bipolaris
ve Curvilaria türleri birçok seride en çok izole edilen mantar olarak rapor
edilmiﬂlerdir. Tan›da alerjik musin, Charcot-Leyden kristalleri, fungus izolasyonu önemli yer tutar. Çocuklarda fasial disforfizm (en s›k olarak proptosis) eriﬂkinkere göre daha s›kt›r.19

Klinik Bulgular
Akut infeksiyonda bulunan burun t›kan›kl›¤›, pürülan burun ak›nt›s›,
geceleri artan öksürük, halitozis-postnazal ak›nt›, periorbital ﬂiﬂlik, yüz a¤r›s› veya diﬂ a¤r›s›, irritabilite gibi bulgular mevcuttur fakat ek olarak uzam›ﬂ nazal ak›nt›, konjesyon ve bunlara eﬂlik eden öksürük ana bulgulard›r.
Nazal sekresyon purulan ya da mukoid olabilir ve baz› hastalarda minimal
ya da hiç ak›nt› olmayabilir. Drenaj anteriordan ziyade posterior nazofarinkse olur ve bu öksürük ve bo¤az› temizleme ihtiyac› do¤urur. Nazal
konjesyon a¤›z solunumuna yol açarak geceleri belirgin rahats›zl›k yarat›r
ve sabah hastada bo¤az a¤r›s› olur. Kronik baﬂ a¤r›s› çok nadir görülür.
Kronik halitozis kronik öksürükten rahats›z olmayan hasta grubunda doktora götüren birincil nedendir. Kronik sinüzitte fizik muayene bulgular›
nonspesifik ve mu¤lakt›r. Nazal mukozada görünüm eritem ve mukopürülan ak›nt›l› olabilir. Çocuklarda fizik muayene kesin tan›ya götürmez.

Tan›
Akut ya da kronik bakteriyel sinüzit tan›s›nda paranazal sinüs kavitesinden yap›lan aspirasyondan >104 koloni oluﬂturucu ünite/ml bakteri
üremesi tan›da alt›n standardd›r fakat invazif olmas› nedeniyle çocuklarda
165

Eren, E
Karc›, B

uygulanmas› pratik bir yöntem de¤ildir. Say›sal ölçümler tan›da gereklidir
çünkü sinüsler normalde bakteriler taraf›ndan kolonize edilirler ve infeksiyona yol açmalar› için belli bir say›ya ulaﬂmalar› gereklidir.
Düz grafilerin 6 yaﬂ›ndan küçük çocuklarda sinüzit tan›s›nda de¤eri
yoktur ve önerilmemektedir.1 Grafinin çekilmesi için hastaya düzgün pozisyon verilmesi gereklili¤i, hem tan›sal de¤erinin düﬂük olmas› düz grafilerin çekilmesini gereksiz k›lmaktad›r. Paranazal sinüslerin BT ile de¤erlendirilmeleri daha çok cerrahi düﬂünülen hastalarda önerilmektedir.

T›bbi Tedavi
Kronik sinüzitin medikal tedavisi için s›n›rl› say›da yay›n oldu¤u için
tedavi ço¤unlukla ampiriktir.
Etkinlikleri tam olarak kan›tlanmam›ﬂ olsa da genellikle tedavide ilk
basamak olarak akut sinüzit tedavisi için kullan›lan antibiyotikler kullan›l›r. Amoksilin klavunat ve 2. nesil sefalosporinler (sefaklor hariç) kronik sinüzit polimikrobiyal karakteri ve dirençli yap›s› göz önüne al›nd›¤›nda en
mant›kl› seçenekler olarak gözükmektedir. Amoksilinin önerilen dozu 90
mg\kg\gün ve klavunat›n önerilen dozu 6.4 mg\kg\gün’dür. Alerjik vakalarda 2. nesil makrolidler tercih edilebilir. Cerrahiden önce intravenöz antibiyoterepi öneren yazarlar vard›r. Sistemik antibiyotiklerin dokulara daha iyi ulaﬂt›klar› böylece biyofilmler gibi dirençte önemli rolü olan yap›lar› oral antibiyotikler göre daha etkili olabildikleri savunulmaktad›r.20 H.
influenzae ve M. catarrhalis de beta laktamaz üretimi ile amoksilin karﬂ›
s›ras›yla %60 ve %100 direnç bildirilmiﬂtir. S. pneumoniae’da penisilin
ba¤l›y›c› proteinler arac›l›¤› ile amoksiline karﬂ› %50 direnç bildirilmiﬂtir.
Antibiyotik tedavisi tedavi süresi, antibiyotik çeﬂidi ve organizma çesidi
hakk›nda belirgin bir konsensus yoktur. Ek çal›ﬂmalar gerekli olmas›na
ra¤men genellikle önerilen süre 21 gün 6 haftad›r.20 Kronik sinüzitin t›bbi
tedavisinde antibiyotiklerin yeri akut eksaserbasyonlar›n tedavisidir.
Nazal irrigasyonlar sekresyonlar› temizlemek için ve mukosiliar aktiviteyi artt›rmak için tavsiye edilmektedirler. Yap›lan çal›ﬂmalar ek tedavi olarak ve cerrahiden sonra kullan›m›n› önermektedir.21

Cerrahi Tedavi
Pediatrik kronik sinüzitin güncel cerrahi tedavisi adenoidektomi, endoskobik sinüs cerrahisi ya da her ikisini birden kapsamaktad›r. Birçok yazar ilk cerrahi seçenek olarak adenoidektomiyi önermektedir.22 Böylece
bakteriler için rezervuar ortadan kald›r›lacak, böylece hem nazofarinks
drenaj› art›r›lacak hem de organizmalar›n kayna¤› ortadan kald›r›lacakt›r.
Yap›lan çal›ﬂmalar tek baﬂ›na yap›lan bir adenoidektominin %47- %58 ba166

Pediatrik
kronik sinüzit

ﬂar› oran› oldu¤unu bildirmektedirler.23 Adenoidektominin baﬂar›s›z oldu¤u ve ESC gereken çocuklar ast›m› olan çocuklard›r. Ek cerrahiye genellikle adenoidektomiden ortalama 24 ay sonra gerek duyulmaktad›r.24 Ramadan taraf›ndan 2004’te yap›lan bir çal›ﬂmada ESC ve adenoidektomi, tek
baﬂ›na ESC ve tek baﬂ›na adenoidektominin baﬂar›las›n› s›ras›yla %87,
%75, %52 olarak bildirilmiﬂtir.25
Sinonazal bölge büyüme dönemindeki çocukta fasial yap›n›n anahtar
noktas› olarak tan›mlan›r. Nazal büyümenin progenitor hücreleri pediatrik esc s›ras›nda ç›kar›lan bölgede yer almaktad›r. Sinonazal büyüme ve
geliﬂme üzerine ESC etkisi üzerine yap›lan yay›nlar tart›ﬂmal› ve kar›ﬂ›k sonuçlar› olmas›na ra¤men özellikle küçük çocuklarda s›n›rl› cerrahi disseksiyon (mini ESC) önerilmektedir. Mini ESC inferior unsinat prosesin ç›kar›lmas›n›, maksiller ostiumun aç›lmas›, anteior etmoidin aç›lmas›n› içerir.
Pediatrik ESC için az her zaman daha iyidir. Silier diskinezisi olan, alerjik
fungal sinüzit, kistik fibrozis hastalar› daha geniﬂ bir cerrahiden fayda görürüler fakat daha geniﬂ cerrahi yapmadan önce immun yetmezlik reflü,
alerji gibi hastal›klar›n ekarte edilmesi gereklidir.
Çocuk hastalar›n küçük anatomilerinden dolay› cerrahi manipulasyon
için daha küçük cerrahi alet ihtiyac› mevcuttur. Seçilmiﬂ vakalarda 2.7 cm’lik endoskop yararl›d›r fakat birçok vakada 4.0 mm endoskop ile pediatrik ESC ile yap›labilir.22
S›f›r derece endoskop ile burun içinde unsinat proses, infundibulum,
hiatus semilunaris ve bulla saptant›ktan sonra her üç bölgeye %1’lik lidokain + 1/100.000’lük epinefrin uygulan›r. Unsinat prosesin alt yar›s› backbite forceps ile ç›kar›l›r (Resim 1 ve 2). Bu kesi önde infindibulum ön s›n›r›na kadar devam etmeli fakat lakrimal sisteme dikkat edilmelidir. Daha
sonra 30 derece endoskop yard›m›yla maksiller sinüsun do¤al ostiumu
künt uçlu k›vr›k prob ile eksplore edilir, e¤er ostiumun aç›k oldu¤u görülürse ayr›ca antrostomi yap›lmaz. E¤er aksesuar ostium sapt›n›rsa do¤al

1

2

Resim 1 ve 2. Backbite yard›m›yla unsinektomi.
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ostiumla birleﬂtirilir. Unsinat›n b›rak›lan üst yar›s› ancak etmoid bullan›n
görülmesi gereken durumlarda ve frontal drenaj›n sa¤lanmas› için agger
nazi hücresine yönelik bir giriﬂim gerekti¤inde ç›kar›lmal›d›r.22
Pediatrik ESC sonras› nazal tampon uygulanmas› tart›ﬂmal›d›r. Mukoza
koruyucu alet kullan›m›ndan sonra tampon ihtiyac›n›n azald›¤› belirtilmektedir. Aﬂ›r› mukozal stripping tamapon kullanmay› gerektirmektedir.
Orta konka lateralizasyonun önlemesi için merosel tampon, teflon ya da
gelfoam rulolar› kullan›labilir fakat merosel yap›daki rulolar aﬂ›r› granülasyon oluﬂumuna yol açabilir.22 Cerrahiden 3-6 hafta sonra genel anestezi bak› ile nazal kavitedeki granülasyon dokular› temizlenmesi önerilmektedir.
Postoperatif dönemde mukozal iyileﬂme tamamlanana kadar 4- 6 hafta irrigasyon yap›lmal›d›r. Nazal salin çözüçü, dekonjestan olarak etki eder ve
mukosiliar klirens› artt›r›r ve günde 3 kere önerilir. Nazal topikal steroidler postoperatif dönemde salin sonras› uygulanabilir. Klinik deneyim bunlar›n yan etkiden uzak ve güvenilir olduklar›n› göstermiﬂtir. Postoperatif
dönmede oral antibiyotik tedavisi önerilir. Topikal dekonjestanlar silostaza yolaçt›klar› ve lokal kan ak›m›n› azaltarak antibiyotik ulaﬂ›m›n› etkiledikleri için önerilmezler.
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Sinüzitler ve
Komplikasyonlar›
Dr. Bülent Karc›, Dr. Erdem Eren

Sinüzitler, birçok ülkede ortalama %15 oran›yla, en s›k görülen hastal›klar›n baﬂ›nda gelmektedir. Hava kirlili¤inin ve kreﬂ say›s›n›n artmas› ile
günlük yaﬂamda üst solunum yolu enfeksiyonlar›na daha fazla maruz kalma gibi faktörler bunda etken olmaktad›r. Bu bölümde sinüzitler, klasik
anlamda tüm yönleri ve ayr›nt›lar› ile de¤il de, pratikte ve yeni görüﬂler ›ﬂ›¤›nda gerekli ve yeterli olaca¤›n› düﬂündü¤ümüz kadar› ile de¤erlendirilecektir.
Sinüzitler; akut, subakut ve kronik olmak üzere baﬂl›ca 3 gruba ayr›lmaktad›r.1-3 Akut sinüzitler 1 gün ile 30 gün aras›nda süren enfeksiyonlard›r. Subakut sinüzitler 30 gün ile 2-3 ay
aras› devam etmektedir. Subakut sinüTablo 1. Sinüzitlerin komplikasyonlar›.
zitte enfeksiyon halen reversibledir ve
1. Orbital komplikasyonlar
medikal tedavi ile iyileﬂmesi mümkünStage 1: Periorbital sellülit
dür. Kronik sinüzitte ise enfeksiyon 3
Stage 2: Orbital sellülit
Stage 3: Subperiostal abse
aydan fazla sürmektedir. Kronik döStage 4: Orbital abse
nemde t›bbi tedavi ile iyileﬂme mümStage 5: Kavernöz sinüs trombozu
kün olmamakta ve radyolojik olarak da
2. ‹ntrakraniyal komplikasyonlar
mukoza hipertrofisi saptanmaktad›r.
Menenjit
Ancak, sinüsün ventilasyonunun
(oksijenasyonun) ve drenaj›n›n sa¤lanmas› ile geriye dönüﬂ ve iyileﬂme mümkün olmaktad›r.4,5

Epidural abse
Subdural abse
Kavernöz sinüs trombozu
Serebral abse

Akut ve kronik sinüzitlerde tedaviye geç baﬂlamak veya yetersiz tedavi
uygulamak sonucu baz› komplikasyonlar meydana gelmektedir. Bu komplikasyonlardan burada sadece seyrek görülen fakat ciddi ve a¤›r olanlar›ndan
özet olarak bahsedilecektir (Tablo 1).

Bronﬂit
Asthma
Kistik fibrozis

3. Pulmoner komplikasyonlar

4. Di¤er komplikasyonlar
Mukosel
Osteomyelit
Dakriosistit
Superior orbital fissür sendromu
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Orbital Komplikasyonlar
Önceleri daha s›k olan bu komplikasyonlar son 20 y›l içinde oldukça
azalm›ﬂt›r. Orbital komplikasyonlar genelde küçük çocuklarda görülürler
ve morbidite, hatta mortalite riski taﬂ›maktad›rlar.5
Orbita infeksiyonlar›n›n büyük ço¤unlu¤u yak›n komﬂulu¤u nedeniyle paranazal sinüslerden kaynaklan›r. Bu komplikasyonlar çocuklarda genellikle akut sinüzit, eriﬂkinlerde ise kronik sinüzitin akut ataklar›nda görülür. Orbitan›n bakteriyel enfeksiyonlar›, orbitada 2 bölgede; orbita septumunun önünde (preseptal) veya arkas›nda (postseptal) olabilir. Bilindi¤i gibi yüz kemiklerinin periostu orbitada septum olarak devam etmektedir. Çok az ven d›ﬂ›nda lenfati¤i olmayan bu yap›, enfeksiyonun orbita derin dokular›na geçmesini önleyen iyi bir bariyer oluﬂturmaktad›r.3 Bu bariyerin önündeki preseptal infeksiyonlar, genellikle erizipel, impetigo gibi deri enfeksiyonlar›ndan veya travmatik laserasyon ve yabanc› cisimlerden kaynaklanmaktad›r. Buna karﬂ›n postseptal infeksiyonlar›n %70-80’ninin orijini paranazal sinüslerdir. En s›k olarak etmoid, daha sonra da maksiller sinüs infeksiyonlar› orbitay› etkilemekte ve çocuklarda akut sinüzit
komplikasyonu olarak görülmesine karﬂ›n, eriﬂkinlerde kronik sinüzit
ataklar›nda görülmektedir.
Orbita komplikasyonlar›nda, mikrooorganizmalar›n ço¤unlu¤unu
streptokok, stafilokok ve hemofilus influenza oluﬂturmaktad›r. Anaerob
bakteriler içeren mikst infeksiyonlar, kronik sinüzit komplikasyonlar›nda,
mantar infeksiyonu ise diabetli veya immunosuprese kiﬂilerde ender de
olsa görülebilmektedir. Antibiyotik öncesi dönemde orbita infeksiyonuna
ba¤l› ölüm oran› %17, körlük oran› %20 iken, günümüzde bu oranlar %1
ve %3 gibi seviyelere inmiﬂtir.3,5
Chandler ve arkadaﬂlar›n›n yapt›¤› s›n›flamaya göre orbita
komplikasyonlar›n› ﬂu ﬂekilde s›n›fland›rabiliriz:1,3,5
• Orbital inflamasyon (preseptal): Venöz drenaj bozuklu¤una ba¤l›
olarak geliﬂen göz kapaklar›nda ödem ile karakterizedir. Görme kayb› veya oküler hareketlerde k›s›tl›l›k olmaz. Ço¤unlukla deri enfeksiyonlar› sonucu geliﬂir.
• Orbital sellülit: Özellikle çocuklarda akut etmoidite ba¤l› olarak geliﬂen ve en s›k rastlanan sinüzit komplikasyonudur. Orbita içinde ve ya¤ dokusunda diffüz bir ödem meydana gelmektedir.
• Subperiostal abse: Orbita periostu ve kemik aras›nda abse oluﬂmaktad›r. Göz laterale ve inferiora itilerek belirgin propitozis ve göz hareketlerinde k›s›tl›l›k gözlenir. Minimal görme kayb› saptanabilir.
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• Orbital abse: Abse orbita içinde lokalize olmuﬂtur. ‹leri derecede
proptozis ile birlikte oftalmopleji mevcuttur. Orbital abseli hastalarda
%10-15 oran›nda görme kayb› meydana gelir.
• Kavernöz sinüs trombozu: Flebitin kavernöz sinüse ilerlemesiyle bilateral semptomlar görülmektedir. Ayr›ca izole sfenoid sinüs enfeksiyonlar›nda da komﬂuluk nedeniyle kavernöz sinüs komplikasyonu oluﬂabilir.
Kavernöz sinüs içinden geçen okulomotor, trochlear ve abdusens sinirlerinin etkilenmesiyle de belirgin görme bozuklu¤u meydana gelir.3
Orbital komplikasyonlar genellikle genç yaﬂlardaki hastalarda görülmektedir. Sinüs infeksiyonunun orbital komplikasyona neden olmas› ven,
arter ve lenfatik yol ile olabildi¤i gibi lamina papiraseadan direkt yay›l›m
ile de olabilir. Orbita ve etmiod sinüs aras›ndaki ince lamina papiraseadan
infeksiyon kolayl›kla orbita içine geçebilmekte, pürülan frontal sinüzitlerde direkt yay›l›m ile orbital komplikasyon oluﬂabilmektedir. Frontal sinüsün taban›, ince oldu¤u için infeksiyona en az direnç gösteren sinüs duvar›d›r ve orbitaya buradan geçiﬂ kolay olmaktad›r. ‹nfeksiyon, frontal kemi¤e yay›ld›¤›nda, ön duvarda subperiostal abse meydana gelir ve al›nda
Pott’s puffy tümörü denilen bir ﬂiﬂlik oluﬂmaktad›r. Frontal kemikte osteomyelit geliﬂirse al›nda kaﬂ üzerinde bir fistül oluﬂur ve ileriki dönemde
kemik nekrozu oluﬂabilir. Bu durumda cerrahi tedavi ile nekrotik kemiklerin temizlenerek sinüs içinin oblitere edilmesi gerekir.
Fizik muayenede özellikle proptozisin ﬂiddeti, ayn› zamanda infeksiyonun ﬂiddeti hakk›nda da fikir vermektedir. Aksiyel kesitteki BT ve ultrason ile subperiostal ve orbital abseleri de¤erlendirmek mümkündür.
Orbital komplikasyonlar›n tedavisinde, küçük çocuklarda tabloya, yo¤un t›bbi tedavi ile hakim olmak mümkünken, büyük çocuklarda cerrahi
tedaviye de gerek olabilir.6-8 Tedavide hastal›¤›n evresi çok önemlidir ve
proptozisin olmas› lezyonun intraorbital oldu¤unu göstermektedir. Etken
olan mikroorganizmalar akut sinüzitte oldu¤u gibidir.
Postseptal infeksiyonlar›n t›bbi tedavisinde, intrakranial komplikasyonu önlemek için, kan beyin bariyerini aﬂan beta laktamaza duyarl› antibiyotikler intravenöz olarak, topikal ve oral dekonjestanlar ise destek tedavi olarak verilmelidir. E¤er 24 saat içinde düzelme görülmezse aksiyel BT
ile orbital abse araﬂt›r›lmal›d›r. Kültür örne¤i için e¤er, grafide opasifikasyon varsa ön grup sinüsler için orta meatustan, arka grup sinüsler için üst
meatustan endoskop eﬂli¤inde sürüntü al›nabilir. E¤er grafide maksiller sinüste opasifikasyon varsa sinüs irrigasyonu yap›labilir veya t›bbi drenaj
amac›yla dekonjestan solüsyon ile ›slat›lm›ﬂ pamuk orta meatusa konarak
15-20 dakika beklenir ve iﬂlem günde 2-3 kez tekrarlanarak sinüs drenaj›
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sa¤lan›r.3 Frontal sinüs drenaj› için trepanasyon iﬂlemi yap›l›r ve orbital abse drenaj› için de üst göz kapa¤›ndan uygun bir yerden drenaj yap›labilir.
Sfenoid sinüs ampiyemleri için, endoskopik transnazal yol ile sinüs irrigasyonu yap›labilir. Orbital komplikasyonlu bir hasta için günde birkaç
kez göz muayenesinin yap›lmas› gerekir. Görme kayb›n›n olmamas› ve
t›bbi tedavinin faydal› olmas› halinde 5-6 gün sonra oral yoldan antibiyoti¤e geçilerek tedaviye 4 hafta daha devam edilmelidir. Görme kayb›n›n
oluﬂmas›, acil cerrahi giriﬂimi gerektirir. Optik sinire direkt bas› ve optik
nevrit söz konusu oldu¤unda, abse k›sa sürede drene edilir ise, görmenin
tekrar geriye dönmesi mümkündür.2,3,5
Kavernöz sinüs tromboflebitinin tan›s› için kontrastl› BT ile trombüsü
saptamak mümkündür. Tedavide intravenöz olarak gram pozitif koklara
ve gram negatif basillere etkili 3. jenerasyon sefalosporinler verilebilir.
Sfenoid sinüs içindeki pürülan sekresyonun endoskop yard›m›yla, intranazal drenaj› yap›labilir. Görme kayb› varsa orbita dekompresyonu endikasyonu vard›r.

‹ntrakraniyal Komplikasyonlar
‹ntrakraniyal komplikasyonlar›n baﬂl›calar› menenjit, epidural - subdural abse ve akut- ya da kronik beyin abseleridir.5,8 Bu komplikasyonlar›n
içinde en s›k görüleni beyin abseleri ve beyin abseleri içinde de, subdural
ve frontal lob abseleridir. ‹ntrakraniyal komplikasyonlar genellikle eriﬂkinlerde ve büyük çocuklarda görülmektedir. Enfeksiyonun intrakraniyal
boﬂlu¤a direkt yay›l›m yollar›ndan birisi, frontal sinüs arka duvar›d›r. Di¤er yay›l›m yolu, oftalmik arter yolu ile retrograd olarak tromboflebitin kafa içine geçmesidir. Araknoid, bakteriyel invazyon için iyi bir bariyer oluﬂturur, fakat dura damarlar›ndaki tromboz, serebral abseye neden olabilmektedir.
Frontal lob abseleri sessiz seyretmekte ve klinik belirtileri ile erken dönemde tan› koymak oldukça güç olmaktad›r. ‹ntrakraniyal bas›nç art›m›na
ba¤l› olarak bradikardi, papilla ödemi, ense sertli¤i, hipertansiyon ve bulant›- kusma gibi belirtiler çok tipik olmamaktad›r. Pupil dilatasyonunun
baﬂlamas›, herniasyonu göstermesi bak›m›ndan çok önemlidir. Hastalarda
görülen baﬂl›ca belirtiler ateﬂ, baﬂa¤r›s›, davran›ﬂ de¤iﬂikli¤i, nörolojik bulgular ve ender olarak da fotofobidir.
Epidural abseli hastalarda sürekli olarak künt baﬂa¤r›s›, ani ateﬂ yükselmeleri görülür. BOS incelemesinde patoloji gözlenmez. Ancak subdural
absede toksik tablo ile birlikte, mental de¤iﬂilikler, ﬂiddetli baﬂa¤r›s›, nöro174
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lojik bozukluklar, palpilla ödemi ve BOS’ta lökosit saptan›r. ‹ntrakraniyal
komplikasyonlarda akut sinüzitteki mikrooorganizmalar ile kronik sinüzitteki mikrooorganizmalar (stafilokokus aureus, alfa hemolitik streptokok gibi) birlikte görülebilir. Bu nedenle verilecek olan antibiyotik tüm bu
patojenlere yönelik olmal› ve kan beyin bariyerini aﬂmal›d›r.

Di¤er Komplikasyonlar
Di¤er komplikasyonlar içinde akut sinüzitlerin en s›k karﬂ›laﬂ›lan
komplikasyonu ostiumun uzun süre t›kal› kalmas› sonucu oluﬂan kronik
mukozal enflamasyon ve mukozan›n hipertrofisidir. Mukosel ve mukopyoseller genellikle frontal sinüs ve etmoid sinüs, daha ender olarak da sfenoid sinüs içinde geliﬂirler
Direkt grafilerde ve BT’de homojen opasifikasyon ﬂeklinde görülürler.
E¤er ﬂüphe varsa T1 ve T2 a¤›rl›kl› MR ile tümörden ay›rt edilebilirler. Etmoidofrontal mukoseller çevre dokulara, özellikle orbitaya bas› yaparak
bu dokular›n itilmesine neden olurlar. Enfekte olmalar› halinde (mukopyosel) intrakraniyal geçiﬂ söz konusu olabilir. Tedavilerinde frontal sinüs
içinde lateralde olanlara klasik eksternal yaklaﬂ›m olan osteoplastik frontal sinüs cerrahisi ve obliterasyonu, frontal sinüs mediali ve etmoidofrontal mukoseller için ise transnazal yol ile endoskopik giriﬂim uygulanabilir.
Dakriosistit genellikle eriﬂkinlerde görülen bir akut sinüzit komplikasyonudur. Antibiyotik ile iyileﬂti¤i için cerrahi tedaviye genellikle gerek duyulmaz.
Superior orbital fissür sendromu sfenoid sinüzitin ender görülen
komplikasyonlar›ndand›r. Enfeksiyonun superior orbital fissüre invaze olmas›yla göz dibinde ve tek tarafl› frontal a¤r› ile 3.-4.-6. kranial sinir tutuluﬂlar› olmaktad›r.
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Fungal Sinüzitler
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Paranazal sinüslerin fungal enfeksiyonlar› ile ilgili bilgilerin son y›llarda artt›¤›n› görmekteyiz.1-5 1981’de Millar ve arkadaﬂlar›n›n kronik sinüzitli hastalarda Aspergillus saptamas›ndan sonra, konu ile ilgili çal›ﬂmalara
h›z verilmiﬂ ve sonraki y›llarda, Robson, alerjik fungal sinüzit deyimini ortaya atarak, konuya daha da tart›ﬂ›l›r bir boyut kazand›rm›ﬂt›r. Tan› ve tedavilerindeki güçlük nedeniyle fungal sinüzitlerin ayr› bir klinik önemi
vard›r. Sinüzitlere etken mantarlar, genellikle do¤ada yayg›n olarak bulunan küflerdir. Bunlar; Aspergillus türleri, Zygomycetes ve Dematiaceous
(esmer mantarlar›) s›n›f› mantarlard›r. Fungal sinüzitlerin oluﬂumunda etken olan baz› predispoze faktörler bulunmaktad›r (Tablo 1).
Tablo 1. Fungal sinüzitlerde predispoze faktörler.

Diabetus mellitus (DM)
Uzun süreli ve geniﬂ etki alanl› antibiyotik kullan›m›
Uzun süreli steroid tedavisi
‹mmunosüpresif tedavi
Maligniteler ve bu nedenle tadyoterapi ve kemoterapi uygulanmas›
A‹DS ve immün yetmezlikle seyreden hastal›klar
Kronik bakteriyel sinüzitler

Yap›lan çal›ﬂmalarda, de¤iﬂik tiplerde fungal sinüzitlerin oldu¤u anlaﬂ›lm›ﬂt›r.1,9 Kronik sinüzit gibi seyreden tipinden, k›sa sürede ölüme neden
olan tipine kadar ve etkenlerin sinüs yerleﬂimlerinde mukoza, submukoza, damar duvar› ve komﬂu dokulara yay›l›mlar›na göre invaziv ve invaziv
olmayan , farkl› fungal sinüzitlerin oldu¤u bilinmektedir (Tablo 2).3,8,10 Kesin olarak fungal sinüzit diyebilmek için, biyopsi örneklerinden etkenin
üretilmesi ve HE (Hematoksilen-eozin), GMG (Gomori methenamin gümüﬂleme) gibi boyalarla etken mantar›n gösterilmesi gerekmektedir.8,12
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Örneklerin bir k›sm› mikrobioloji, bir k›sm› ise patoloji laboratuar›nda incelenmek üzere uygun koﬂullarda gönderilmelidir.
Tablo 2. Fungal sinüzitlerin klinik ﬂekilleri.

‹nvaziv Olmayan (ekstramukozal) Fungal Sinüzitler
Saprofit (rhinomycosis)
Mantar topu (sinolith)
‹nvaziv Fungal Sinüzitler
Akut (fulminan)
Kronik (indolan, granülomatöz, aspergillozis)
Alerjik Fungal Sinüzit

Mikrobiyoloji’de mikolojik yöntemlerle, mantar aç›s›ndan, gerekli incelemeler yap›l›r. ‹ncelemelerde mantar saptanan hastalar ise, gerek görüldü¤ünde alerjik ve immünolojik olarak da alerjik fungal sinüzit yönünden incelenmelidir.

‹nvaziv Olmayan Fungal Sinüzitler
‹nvaziv olmayan fungal sinüzitlerin tan›s› için, baz› klinik belirti ve bulgular vard›r. Genellikle sa¤l›kl› kiﬂilerde görülmekte ve antibiyotik tedavisine karﬂ›n, inatç› bir klinik tablo sergilemektedirler. ‹nvaziv olmayan fungal sinüzitler; alerjik ve sinüs miçetomu (mantar topu) ﬂeklindedir .
Mantar topunda etken genellikle A. fumigatus ve Dematiaceous’dur ve
sa¤l›kl› kiﬂilerde görülmektedir. Histopatolojik incelemede mantar hifi görülmekte, fakat mukoza invazyonu olmamaktad›r. Yap›lan çal›ﬂmalarda,
mantar toplar›n›n en s›k maksiller sinüs ve daha sonra sfenoid sinüs içinde lokalize olduklar› saptanm›ﬂt›r.3,5,6,13 Post nazal ak›nt›, gece gelen öksürük nöbetleri, nonspesifik baﬂ a¤r›lar›, ve aç›klanamayan disfoniler bu konuda uyar›c› olmal›d›r. Bu ﬂekilde yak›nmalar› olan hastalara nazal endoskopik bak› yaparak, sfenoetmoidal resesde ve orta mea da pürülan sekresyon veya ostiumu kapatan minimal lezyonun olup olmad›¤›n›n araﬂt›r›lmas› gerekmektedir. Klinik olarak, miçetomalar genellikle tek bir sinüste
görülmekte ve etken patojen de ço¤unlukla Aspergillus olmaktad›r.6,13 Genellikle etkenin Aspergillus olmas› nedeniyle bunlardan aspergilloma olarak da bahsedilmektedir.3
Paranazal sinüslerin radyolojik incelemesinde, konvensiyonel grafilerde ve BT’de fungus kitlesine ait, kronik sinüzitten farkl› olarak, tek sinüs
içinde radyoopak ve hiperdens bir görüntü vard›r.14,15,16 Hastalar›n yaklaﬂ›k
178

Fungal
sinüzitler

%50’sinde, yo¤un dansite art›m› nedeniyle fungus kitlesi metalik yabanc›
cisim görüntüsünü vermektedir.16 Opak görüntünün nedeni, fungus kitlesindeki nekrotik bölgelerde kalsiyum ve metal birikimleridir.16 Ayn› nedenle, hastan›n T2 a¤›rl›kl› MR’›nda hiperdens görüntülerin yerinde hipodens veya hava boﬂlu¤u ﬂeklinde görüntüler yer almaktad›r. Fungal kitlenin bu ﬂekildeki karakteristik BT ve T2 a¤›rl›kl› MR görüntüsü tan› koydurucu özelliktedir.
Mantar topu kronik sinüzitle benzer bir klinikle kendisini göstermektedir. S›k görülen ﬂikayetler nazal obstrüksiyon, pürülan ak›nt›, kakosmi
ve yüz a¤r›s›d›r. Hastalar›n ba¤›ﬂ›kl›k sistemleri normal olarak çal›ﬂmaktad›r. E¤er herhangi bir nedenle ba¤›ﬂ›kl›k sisteminde bir yetersizlik meydana gelirse akut invazif mantar sinüziti geliﬂebilir. En s›k tutulan sinüs maksiller sinüstür, ikinci olarak sfenoid sinüs tutulur. Genellikle tek sinüs tutulumu mevcuttur. Tutulan sinüsün kemik kal›nlaﬂmas› ve sklerozu s›k görülür. Diﬂ dolgular›nda kullan›lan dolgular›n zengin çinko ve demir içeri¤i
fungal büyüme için uygun bir ortam oluﬂturmakta ve bu nedenle fungus
toplar›n›n maksiller sinüste daha s›k görüldü¤ü düﬂünülmektedir. Tedavide fungal kitlenin ç›kart›lmas› ve sinüs havalanmas›n›n sa¤lanmas› yeterli
olmaktad›r.3,6 Klasik cerrahi teknikler kullan›m› son y›llarda yerini ESC ile
cerrahi debridmana b›rakm›ﬂt›r. Ancak frontal sinüsü dolduran fungal kitlenin ç›kart›lmas› için eksternal yol ile osteoplastik frontal sinüs cerrahisi
gerekebilir, fakat fungus frontal sinuste oldukça nadirdir. Maksiller sinüs
içini tamamen dolduran fungus kitlesinin ç›kart›lmas›nda, özellikle sinüsün lateral duvar›nda çal›ﬂabilmek için fossa kaninadan trokar ile de girerek bimanuel çal›ﬂ›labilir.

Alerjik Fungal Sinüzitler
Alerjik fungal sinüzitler (AFS) en çok tart›ﬂ›lan fungal sinüzit formudur.2,3,10,17 1981’li y›llar›n baﬂlar›nda, Millar ve Katzenstein’in ilk kez alerjik
fungal sinüzit terimini ortaya atmalar›ndan sonra, konu ile ilgili çal›ﬂmalar›n sürekli artt›¤›n› görmekteyiz.2,3,10,17 Alerjik fungal sinüzitin fizyopatolojisi henüz tam olarak bilinmemektedir. Fungusun, sinüs içine girmesi ile, tip
I veya tip III hipersensitivite reaksiyonu oluﬂmakta ve baz› hastalarda fungal antijen deri testi, erken veya geç reaksiyon vermekte, total ve spesifik
IgE ve IgG seviyeleri yükselmektedir. Ancak bu çal›ﬂmalar, henüz belirli
say›da ve kontrolsüz vakalarda yap›ld›¤› için, sonuçlar›n farkl› oldu¤unu
görmekteyiz.1,2,4,10,16,17 Son olarak Mayo Klini¤i’nin hipotezine göre; allerjik
fungal sinüzit ve kronik rinosinüzitli hastalar aras›nda benzerlik oldu¤u
ileri sürülmüﬂ ve kronik rinosinüzitli hastalar›n %96’s›nda fungal kültür,
pozitif bulunmuﬂtur. Polipozis’in oluﬂmas›nda, aç›¤a ç›kan eozinofillerin
etkili oldu¤u belirtilmiﬂtir. Eozinofiller, vücutta her zaman bulunan fungu179
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su çevrelemekte ve kendileri parçalanmaktad›r. Parçalanan eozinofilden,
“major basic protein” gibi toksik proteinler aç›¤a ç›kmakta ve bu proteinler de fungusu parçalayarak mukozada hasara neden olmaktad›rlar. Mukoza hasar› sonucu, önce polipoid de¤iﬂiklikler, sonra polip oluﬂmaktad›r.
Bu hipoteze göre, her polipozisli hasta ayn› zamanda allerjik fungal sinüzit olarak kabul edilmektedir (Kern). De¤iﬂik merkezlerde yap›lan çal›ﬂmalarda, AFS’li hastalarda; %65 oran›nda eozinofil yüksek bulunmakta,
%60 deri testi (+) olmakta ve % 70 oran›nda da total IgE yüksek bulunmaktad›r.
AFS’li hastalarda görülen baﬂl›ca bulgular ﬂunlard›r:1,2,4,10,16,17
• Tip I hipersensitivite (anamnez, deri testi veya serolojik olarak)
• Nazal polipozis
• Tek tarafl› görülmesi
• Karakteristik BT bulgular›
• Eozinofilik mukus (doku invazyonu yok.)
• Pozitif fungal boyama
• Asthma
• Radyografide kemik erozyonu
• Pozitif fungal kültür
• Charcot- Leyden kristalleri ve
• Periferik eozinofili
Nazal polipler genellikle tek tarafl›, fakat birden fazla sinüsü etkilemektedirler. Polip, hemen hemen tüm AFS’li hastalarda vard›r ve polip ile bu
hastal›k aras›ndaki iliﬂki tam olarak aç›klanamam›ﬂt›r. AFS’li hastalarda sinüs içinde k›vaml› koyu mukus da gözlenmektedir. Bazen koyu mukus
lastik gibi ve yap›ﬂkan olmakta, kuvvetli bir aspiratör ile dahi boﬂalt›lamay›p küret kullanmay› gerektirmektedir. Mukusun rengi, koyu kahverengi
veya koyu sar› ya da gri renkte olmaktad›r. BT’de tek tarafl›, ancak birden
çok sinüsün etkilenmesi karakteristik bulgudur.4,16 Radyolojik olarak kemik destrüksiyonu vakalar›n %20-65’inde görülür. Kemik destrüksiyonu,
eozinofillerden salg›lanan mediatörlerin destrüktif etkisi veya bas› nekrozu nedeniyle olmaktad›r.10 Kuhn ve Bent, bulgular içinde en önemlilerinin; Tip I hipersensitivite, nazal polipozis, karakteristik BT bulgular›, eosinofilik mukus ve pozitif fungal boyama olarak belirtmektedirler.1 Ancak,
tan› koyabilmek için tipik alerjik müsin ile birlikte fungus hiflerinin görülmesi gerekmektedir. Fakat serolojik olarak spesifik IgG ve IgE saptanm›ﬂ
ise, tan› için (+) kültür veya hif gerekmedi¤ini belirten yazarlar da bulunmaktad›r.2,3,4 Ayn› ﬂekilde, alerjik müsin saptanm›ﬂ, fakat di¤er bulgular
saptanamam›ﬂ ise, “alerjik fungal sinüzit benzeri” diye ayr› bir s›n›flamaya
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da gidilmektedir.4 Görüldü¤ü gibi AFS’ler hakk›nda çal›ﬂmalar devam etmektedir ve konu tam olarak aç›klanamad›¤› için, otörler aras›nda ortak
tan› kriterleri henüz belirlenememiﬂtir. Tedavide poliplerin ç›kart›lmas› ve
sinüs aerasyonun sa¤lanmas› gerekmektedir. Bu amaçla, ESC’nin AFS tedavisinde oldukça baﬂar›l› oldu¤u görülmektedir. Ancak nüks olay› yinede oldukça fazlad›r. AFS’deki nüks oran› %32-100 aras›nda de¤iﬂmektedir.
Cerrahi giriﬂim sonras›, özellikle rekürrens gösterenlerde ayr›ca medikal
tedaviye de gereksinim vard›r. Medikal tedavi olarak per oral prednizolon
tercih edilir. Prednizolon ile yap›lan de¤iﬂik uygulamalar üzerine prospektif, randomize çal›ﬂmalar yap›lmad›¤› için farkl› uygulamalardan herhangi
birinin üstünlü¤ünü belirlemek güç olmaktad›r. Uygulamalardan birisi,
ABPA (alerjik bronkopulmoner aspergillozis) tedavisidir. Buna göre prednizolon, 0.5 mgr/kg dozda ve 2 hafta süreyle, her gün verilir, daha sonra 2
günde bir defa 3-6 ay verilip, azalt›larak kesilir.2,3,4 Doku invazyonu olmad›¤› için, hastalara ayr›ca sistemik antifungal tedavi uygulamaya gerek yoktur. Fakat, lokal olarak antifungal solüsyonlar›n yararl› oldu¤u ileri sürülmektedir (Kern).

‹nvaziv Fungal Sinüzitler
‹nvaziv fungal sinüzitler ender görülen fungus enfeksiyonudur ve
bunlarda, sinüs mukozas›nda, yumuﬂak dokuda invazyon, nekroz ve granülomatöz reaksiyon oluﬂmaktad›r. Bu tip fungal sinüzitte genellikle hyalen (Aspergillus ve Mukor) ve esmer mantarlar (Dematiaceous) etken olmakta ve bu etkenler damar duvar›n› tutarak h›zla ilerlemekte, ve de dokularda nekroz oluﬂturup rino-orbito-serebral tutulum ile akut fulminan
ﬂekle dönüﬂmektedir.12,14 ‹mmunosupressif hastalarda fasiyal hipoestezi
akut invaziv fungal sinüziti düﬂündürmektedir. Hastalar›n endoskobik bak›s›nda kanl› krutu and›ran siyah bir skar dokusu gözülür. Bu lezyonun kanamamas› invazif sinüzit lehinedir. Akut fulminan tip, immün yetmezli¤i
olan kiﬂilerde görülmekte ve serebral invazyon sonucu k›sa sürede eksitus
ile sonuçlanmaktad›r.15,18
Kronik invaziv fungal sinüzit ise, normal kiﬂilerde de görülebilmektedir ve prognozu daha iyidir.3 Granülomatöz ve non-granülomatöz tip olmak üzere ikiye ayr›l›r. Granülomatöz tipte fungus, büyük hücreler taraf›ndan çevrilen eozinofilik materyal görülür. Kronik invaziv fungal sinüzitlerde hastal›k, genellikle tek tarafl› olmakta, propitozis görülmekte ve histopatolojik incelemelerde dokuya invazyon, dev hücreler ve plazma hücrelerinin birlikte oldu¤u granülomlar saptanmaktad›r.11,12 Bu nedenle bunlarda histopatolojik incelemenin birkaç kez tekrarlanmas›nda fayda vard›r. Tedavilerinde geniﬂ olarak cerrahi debridman ve amfoterisin B uygulanmas› gerekmektedir.
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