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1.GĠRĠġ 

Alerjik rinit, sık karĢılaĢılan sağlık problemlerinden birisidir. YaĢam kalitesini 

önemli ölçüde etkileyen, yüksek maliyet ve yüksek prevalansı olan bir hastalıktır 

alerjik rinit ile iliĢkili semptomlar; alerjenin uyarımına bağlı olarak ortaya çıkan IgE 

bağımlı immün cevabın oluĢturduğu inflamasyona bağlıdır.
1 

Toplumların önemli bir bölümünü etkileyen alerjik rinit ülkemizde de birçok 

insanın hayatını etkilemekte ve yaĢam kalitesini düĢürmektedir. Her geçen gün 

sıklığı artmakta olan bu hastalığın önemi de zaman içerisinde artmaktadır. Alerjik 

rinit tedavisinde günümüze kadar birçok medikal tedavi ve alternatif tedavi 

yöntemleri kullanılmıĢtır. Ancak yapılan tedaviler ve çalıĢmalara göre alerjik rinit 

tamamen ortadan kalkmayıp, semptomlarda azalma olmaktadır. Bu nedenle alerjik 

rinit tedavisinde medikal tedaviye alternatif ve kalıcı çözümler aranmaktadır. 

Yıllardır dermatoloji kliniklerinde cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılan 

fototerapi zamanla teknolojinin geliĢmesiyle nazal kaviteye uygulanabilir hale 

gelmiĢtir.
2
 Yapılan çalıĢmalarda cilt hastalıklarından olan psöriasis ve atopik 

dermatit ile alerjik rinit patofizyolojisinin benzer olduğu gösterilmiĢtir. Böylece 

fototerapinin alerjik rinit tedavisinde kullanılması gündeme gelmiĢtir. Yapılan 

çalıĢmalar da rinofototerapinin alerjik rinitte etkili olduğu gösterilmiĢtir.
3 

Koku bozuklukları toplumda sıklıkla görülmesineve yaĢam kalitesi üzerinde olumsuz 

etkileri olmasına rağmen hem hastalar hem de hekimler tarafından yeterince 

önemsenmemektedir. Alerjik rinitli hastaların % 60‟ında koku sorunu mevcuttur.
3
 Bu 

durum nazal obstrüksiyona bağlı olarak geliĢmektedir. Mukozada ödem 

inflamasyona bağlı mukoza değiĢiklikleri nedeniyle olmaktadır.
3 

ÇalıĢmadaki amacımız kliniğimizde alerjik rinit tanısı almıĢ hastalarda koku 

fonksiyonunu değerlendirmek, tanı alan hastalarda son yıllarda yaygın olarak 

kullanılan bir tedavi yöntemi olan intranazal fototerapi (Rhinolight®) tedavisini 

uygulamak, tedavinin koku fonksiyonu üzerine olan etkilerini araĢtırmaktır. 
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2.GENEL BĠLGĠLER 

2.1.Burun Embriyolojisi 

Yüz geliĢimi esas olarak 4. ve 8. haftalar arasında gerçeklesir.
4
 Dördüncü hafta 

sonunda, nöral krest kökenli mezenĢimden ibaret olan ve esas olarak birinci faringeal 

arkus çifti tarafından oluĢturulan fasial çıkıntılar ortaya çıkar. Frontonazal çıkıntı, 

stomodeumun üst sınırını oluĢturur. Maksiller çıkıntılar stomodeumun lateralinde, 

mandibular çıkıntılar da bu yapının kaudalinde yer alır. Frontanazal çıkıntının her iki 

yanında yüzeyel ektodermal kalınlaĢmalar (nazal plaklar) vardır. Besinci hafta 

sonunda nazal plakodlar invagine olarak nazal çukurları oluĢtururlar.
5
 Bu çukurlar, 

anterior burun delikleri ve nazal boĢlukların taslaklarıdır.
4
 Çukurları çevreleyen doku 

kabarıklıkları nazal çıkıntıları oluĢturur. Çukurların dıĢ kenarında bulunan çıkıntılara 

lateral nazal çıkıntı, iç kenarında bulunanlara medial nazal çıkıntı denir.
5
 Frontanazal 

çıkıntılar, alın ve burnun dorsum ve apeksini oluĢturur. Lateral nazal çıkıntılar, burun 

kanatlarını oluĢturur. Medial nazal çıkıntılar nazal septumu yapar.
4
  Nazal 

boĢlukların lateral duvarlarının çıkıntılar yapmasıyla, süperior, orta ve alt konkalar 

oluĢur. Aynı zamanda her bir nazal boĢluğun tavanındaki ektodermal epitelyum 

olfaktör epiteli oluĢturmak üzere özelleĢir. Epitelyum hücrelerinin bir kısmı koku 

reseptör hücrelerine (nöronlar) farklılaĢırlar. Bu hücrelerin aksonları N.olfaktorius‟u 

yapar ve beynin bulbus olfaktoriusuna gider. 

 

 2.2.Burun Anatomisi 

Burun, kemik ve kıkırdaktan oluĢur.Piramitbenzeri bir yapıdır. Fonksiyonel ve 

estetik özellik taĢır. Burun iç ve dıĢ yapı olarak iki ayrı bölüme ayrılır. 

2.2.1. Burnun dıĢ yapısının anatomisi 

Kemik piramit:Kemik piramidi oluĢturan yapılar, nazal kemik, frontal kemiğin nazal 

çıkıntısı ve maksillanın frontal çıkıntısıdır. Nazal kemik küçük ve dikdörtgen 

Ģeklindedir.Ġki nazal kemik arasında intranazal sütür, frontal kemiğin 

nazal çıkıntısı ile birleĢtiği yerdefrontonazal sütür, lateralde ise maksillanın frontal 

çıkıntısı ile birleĢtiği yerde nazomaksiller sütür bulunmaktadır.
6 

Kıkırdak piramit: Üst lateral kıkırdaklar, alar kıkırdaklar, septal kıkırdak ve aksesuar 

kıkırdaklardan oluĢmuĢtur. Burun desteğini septum ve nazal kemikler sağlar. Burnun alt 

kısmında yer alan kıkırdaklar, alar kıkırdaklardır. Burunda uç kısmının sivriliğinin ve uç 

kısmın tüm desteğinin oluĢmasını sağlarlar.
7 

Septal kıkırdağın tabanı önde nazal spin, arkada premaksilla ve vomerden 

oluĢan kemik yapı üzerine oturur. Arkada etmoid kemiğin lamina 

 perpendikülarisi ile birleĢir. Üstte ise üst lateral kıkırdaklar ile birleĢerek kıkırdak 

piramidi oluĢturur.
7 

 Aksesuar kıkırdaklar; üst lateral kıkırdak ve alar kıkırdak arasında bulunur. Aksesuar 

kıkırdaklar lobülün destek yapısında rol oynamaktadır.
7
 

 Lobül: Nazal tip,alar kıkırdak, burun kanatları, vestibüler bölgeyi ve 

 kolumellayı içine alan kısımdır. Lobül nazal piramidin hareketli kısmıdır. Alar kıkırdak 

lobüle Ģeklini verir.
7 
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Burun kasları: M. Proserus, M. Nazalis, M. Levator labi superioris ala nasi, M. 

Dilator naris ant ve posterior, M. Depressor septi'dir.
8 

Burnun ciltaltı-cilt yapısı: Burunda en üstteki tabaka süperfisyel yağ tabakasıdır. 

Ġkinci tabaka burun kaslarını saran fibromüsküler tabakadır. Üçüncü tabaka gevĢek 

areolar yağ dokusundan oluĢan derin yağ tabakadır. Dördüncü ve son tabaka periost 

ile perikondriumdur. Burun cildi anterior naresten  1–1,5 cm kadar iç kısma ilerler. 

Anterior nareste etrafı deri ile örtülü bu kısma vestibül denir. Burun cildi çok sayıda 

yağ bezi içermektedir.
8
 

Burnun dıĢ yüzünün kanlanması: A.fasialis ve A.oftalmika dallarından gelir. 

A.fasialis, A.labialis superior dalını verdikten sonra A.angularis adını alır. Bu dal ve 

A.oftalmika'nın uç dalı olan A.dorsalis nazi, eksternal burnu besler. Venleri ise 

V.fasialis ve V.angularis aracılığı ile V.jugularis interna‟ya doğrudur. Lenfatik 

drenajı ise submandibuler ve parotis lenf nodları ile juguler zincire dökülürler.
8
 

Burnun dıĢ yüzünün inervasyonu: Burun kaslarını N.fasialis, derisini ise 

N.oftalmicus‟un dalları olan N.infratroklearis, N.nazociliaris ile N.maksillaris‟in dalı 

olan N.infraorbitalis innerve eder.
8 

2.2.2. Burnun iç yapısının anatomisi 

Burun boĢluğu kıkırdak ve kemik septum tarafından iki boĢluğa ayrılır. Her iki 

burun boĢluğu önde naresler ile dıĢarıya, arkada koanalar ile nazofarinkse açılır. 

Burun boĢluğunu tavan, taban, septal duvar ve lateral duvar olmak üzere 4 kısım 

oluĢturur.
7 

Tavanı oluĢturan yapılar: Önde nazal kemikler, frontal kemiğin nazal spin 

kısmı ve frontal sinüs tabanıdır. Orta kısımda tavanı etmoid kemiğin lamina kribrosa 

parçası yapar. Posteriorda tavan sfenoid sinüsün ön duvarı ve sfenoid 

kemiğin gövdesi ile birlikte koanalara doğru aĢağı yönelir.
7 

Tabanı oluĢturan yapılar: Önde 3/4 maksiller kemiğin palatin çıkıntısı, arkada 1/4 

palatin kemiğin horizontal çıkıntısı vardır. Septumun yapısına; etmoid kemiğin 

lamina parpendikülarisi, vomer, septal (kuadranguler) kıkırdak, maksiller krista ve 

premaksilla katılır.
7
 

Lateral duvar: Maksillanın nazal yüzü, alt, orta ve üst konkalar ve palatin 

kemik lateral duvarı oluĢturur. Konkaların altında meatuslar vardır. Bunlara 

paranazal sinüsler ve nazolakrimal kanal açılır. Üst konkanın posterosüperiorunda 

sfenoid sinüsün drene olduğu sfenoetmoid reses yer alır. Üst konkanın altında yer 

alan üst meaya arka etmoid hücreler açılır. Orta meaya frontal ve maksiller 

sinüslerle ön etmoid hücreler açılır. Alt konkanın altındaki meatusa nazolakrimal 

kanal açılır.
7 
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ġekil 1:Nazal septumun yapısı (BaĢ Boyun Kanserlerinde Uygulanan Radyoterapinin 

Koku Fonksiyonu Üzerine Etkilerinin Deneysel Olarak AraĢtırılması, Dr. Safiye 

ġengül Çivici tez çalıĢması 2007, sayfa 7) 

 

2.2.3. Burnun iç yüzünün kanlanması 

Ġç yüzün kanlanması  A.karotis interna ve eksterna ile olur. A. karotis interna'nın bir 

dalı olan A.oftalmika, A.etmoidalis posterior ve A.etmoidalis anterior dallarını verir. 

    Bunlar septumun ön ve arka üst bölgelerine ve lateral duvarına dağılır. A.karotis 

eksterna‟nın fasial dalı, A.labialis superior dalını verir. A.sfenopalatina, A.karotis 

eksterna‟nın bir uç dalı olup nazal kavite lateral duvar posteriorunu ve septumun 

posteriorunu besleyen iki dala ayrılır.
7
 A.maksillaris de A.palatinus desendens 

dalından A.palatinus majus ve minus dallarını verir. Anterior nareslerden yaklaĢık 

1cm uzaklıkta septumda A.etmoidalis anterior, A.labialis superior, A.palatinus majus 

ve A.sfenopalatina birleĢerek Little alanında Kiesselbach pleksusunu oluĢtururlar. 

Nazal kavitenin üst kısmının venleri etmoidal venler ve oftalmik ven aracılığıyla 

kavernöz sinüse, arka kısmın venleri sfenopalatin ven aracılığıyla pterigoid venöz 

pleksusa, ön kısmın venleri fasial ven aracılığıyla eksternal ve internal juguler 

venlere dökülür. Nazal kavitenin ön kısmının lenfatik drenajı submandibuler nodlara, 

arka kısmının lenfatik drenajı derin servikal nodlara olmaktadır.
7
 

 

2.2.4. Burnun iç yüzünün inervasyonu 

Nazal kavitenin sinirleri koku, duyusal ve otonomik olmak üzere üç çeĢittir. Koku 

duyusunu N.olfaktorius sağlar. Burun mukozasının üst-arka 1/3‟lük alanına area 

olfaktorius denir. Koku mukozası içinde periferik koku reseptörleri içeren hücreler 

yer alır. Koku reseptörleri en ilkel duyu reseptörleridir; dentritleri epitelin yüzeyine 
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çıkarlar ve 100 mikron geniĢliğinde ampuller yaparlar. Bu nöronların aksonları 

N.olfaktorius‟u oluĢturur. Burnun her bir yanında 18–20 sinir demeti halinde lamina 

kribriformis deliklerinden ön kranial fossa‟ya girerler. Lifleri miyelinsizdir. 

Duramater ve araknoid zarı delip, subaraknoid boĢluğa girer ve bulbus olfaktorius‟u 

oluĢturur. Bulbusta yaptıkları bağlantılardan sonra beynin rinensefalon bölümlerine 

dağılırlar.
9 

    Duyusal innervasyonu trigeminal sinirin oftalmik ve maksiller dalı tarafından 

sağlanır. Nazal kavitenin parasempatik lifleri N.intermedius ve N.fasialis içinden 

ilerler ve genikulat ganglion hizasında N.petrosus superfisialis major dalını verir. 

Sempatik lifler 1. torasik spinal sinir içinden üst servikal sempatik gangliona gelir, 

burada derin petrozal sinir adını alarak büyük petrozal sinir ile birleĢirler. Bu 

birleĢim sonucu hem parasempatik ve hem de sempatik lifler birleĢerek Vidian siniri 

(N.kanalis pterigoideus) oluĢur.
9 

 

2.3. Koku Histolojisi 

Burun koku duyusuyla özdeĢleĢmiĢ olmasına rağmen koku bölgesi burnun çok az bir 

kısmını kapsamaktadır. Burun boĢluğu mukozası hem solunum hem de koku alma 

fonksiyonlarını içermesi nedeniyle her alanda aynı yapı karakterini taĢımaz. Regio 

olfaktoria ve regio respiratoria olmak üzere iki alt bölgeye ayrılır. Koku ile ilgili alan 

üst konka hizasından çizilen çizginin üst kısmında kalır. Bu alan mukozanın diğer 

bölümlerindeki pembemsi renkten farklı olarak sarı-kahverengindedir. Olfaktör 

epitel sağ ve sol nazal boĢlukların üst resesinde, septum ve orta konkaların arasında 

ve kribriform plağın altında olfaktör kleft olarak adlandırılan bir bölgeye karĢılık 

gelir. YetiĢkinlerde olfaktör epitel alanı üst konkaların yüzeyini ve nadiren orta 

konkaların ön kısmını içerir. insan olfaktör epiteli (60–70 nanometre) respiratuar 

epitelinden (20–30 nanometre) daha kalındır ve 2–4 cm²‟lik bir alana 

yerleĢmiĢtir.
10

Olfaktör mukoza dıĢında, nazal kavitenin geri kalan kısmı simyalı, 

yalancı çok katlı epitelle kaplıdır. Solunum mukozası olarak da adlandırılan bu 

mukozayı yüzeyden derine doğru epitel, lamina propria, submukozal tabaka ve 

periost oluĢturur. Solunum mukozasında silyalı hücrelere ek olarak mukozal salgı 

bezleri ve goblet hücreleri de bulunur.
7
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ġekil 2: Koku mukozası hücreleri.(Türk Koku Testi, Dr. Volkan Bilge Yiğit tez   

çalıĢması, 2010, sayfa 11) 

Olfaktör epitel, solunum segmenti gibi yalancı çok katlı olmasına rağmen çok farklı 

hücre tipleri içerir. Bu bölgede 4 tip hücre bulunmaktadır: 

1- Destek hücreleri: Silindir seklinde hücrelerdir. Olfaktör nöronlar ile mikrovillar 

hücreler arasında kalır. Hücreler koku mukozasının rengini veren açık sarı pigment 

içerir. Aksiyon potansiyeli taĢımadıklarından koku iletiminde rol oynamazlar.
11 

2- Mikrovillar hücreler: Olfaktör hücrelerin 1/10‟u kadar sayıdadırlar. 

 Kemoreseptör hücre olarak görev yapmaktadırlar. Ayrıca silyalar yüzey alanını 

arttırırlar.
11

 

3- Olfaktör Nöronlar: Bazal hücreler ve destek hücreleri arasında yer alır. Bipolar 

duyusal nöronlardır ve dentritleri periferal uçlarda 10-23 adet silya ile sonlanır. 

Bunlar kokulu maddelere karĢı reseptör potansiyeli oluĢturarak yanıt verir. Koku 

hücrelerinin bazal tarafından ince miyelinsiz akson çıkar ki bunlar bazal membranı 

     geçerek merkezi sinir sistemine doğru yönelen sinir demetlerini (fila olfaktoria) 

oluĢturur.
11 

4- Bazal hücreler: Görevleri kök hücredir. Zarar gören reseptör hücrelerin 

yenilenmesini sağlarlar. Bu yenilenme süreci ortalama 30–40 gün devam eder.
11 

Koku epitelinin lamina propriasında seröz Bowman bezleri bulunur. Salgıları koku 

titrek tüyleri çevresinde, titrek tüyü yıkayarak yeni kokulu maddelerin ulaĢmasını 

     kolaylaĢtıracak sıvı ortamı oluĢturur.
11

 Koku yollarının 1. nöronu regio 

olfaktoriadaki olfaktör hücrelerdir. Bu hücrelerin sinir iplikçikleri toplanarak 

miyelinsiz ince sinir iplikçikleri halinde fila olfaktoriayı oluĢturur (olfaktör sinir).  

Bunlar kribriform tabakadan geçerek bulbus olfaktoriaya girerler.
11 

Olfaktör nöronların sinaps yaptığı olfaktör bulbus ön kafa çukurunda frontal 

korteksin altına yerleĢmiĢtir. DıĢtan içe doğru glomerüler tabaka, dıĢ pleksiform 

tabaka, mitral hücre tabakası, iç pleksiform tabaka ve granüler hücre tabakasından 

oluĢur. Bu lifler bulbus olfaktoriadaki 2. nöron olan mitral hücrelerin denritleri ile 

birleĢerek 0,1 mm ölçüsünde glomeruli olfaktoriayı oluĢtururlar. Bulbustan çıkan 
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lifler traktus olfaktoriusta devam ederler. Tractus olfaktoriusun dıĢ kısmında 

seyreden liflerine stria olfaktoria lateralis, iç kısmında seyreden liflerine stria 

olfaktoria medialis adı verilir. Bu lifler medial olfaktif alan ve lateral olfaktif alan 

denilen bölgelere giderler. Temporal lobdaki prepriform ve periamigdaloid alanlar 

primer olfaktör korteksi oluĢturur. Priform korteks, olfaktör tüberküli, anterior 

olfaktör nükleus, periamigdoloid nükleus ve entorinal alanlar primer olfaktör 

nükleusa dahildir. Bu bölgelerin uzantıları talamusa gider. Talamustan çıkan lifler 

orbito-frontal neokortekse de uzanır. Tüm bu geniĢ ağa rağmen insan koku 

duyusunun merkezinin posterior orbitofrontal korteks ve anteromedial temporal 

lobda bulunduğu kabul edilir.
12

 
 

2.4. Koku Fizyolojisi 

Koku duyusu fizyolojisi halen net değildir. Koku alınabilmesi için koku 

molekülünün regio olfaktoriaya ulaĢması gerekmektedir. Normal solunum esnasında 

hava bu alana uğramaz. Koku moleküllerin difüzyonu ile alınır. Koku moleküllerinin 

olfaktör bölgeye ulaĢtıktan sonra, reseptör hücrelerinin üzerini örten mukusla temasa 

geçmeleri gerekmektedir. Her koku hücresinde kimyasal koku uyarılarına yanıt veren 

hücre bölgesi silyumlardır. Burun çekme iĢlemi isteyerek veya  kokulu maddeye 

karĢı refleks olarak oluĢabilir. Koku reseptörleri kokulu maddenin erimesi ile 

uyarılır. Koku alınabilmesi için bazı kurallar mevcuttur:
13 

     -Uçucu olup olmaması 

     -Ġnspirasyon havasındaki miktarı 

     -Regio olfaktoria'ya ulasan havanın miktarı 

     -Lipid/su erime oranı 

     -Regio olfaktoria'nın durumu 

     -Olfaktif yolların bütünlüğü 

     -Olfaktif kortikal yolların bütünlüğü 

Bu maddeler gerçekleĢince bir takım değiĢiklikler olmaktadır. Koku alınması ile 

ilgili birçok teori mevcuttur.Bu teoriler iki ana baĢlık halinde toplanabilir: 

1- Dalga Teorisi: Koku molekülünün ses ve ıĢık gibi dalgalar yaydığı 

düĢünülmektedir .
 

2- Korpüsküler Teori: Koku molekülünün olfaktör alanda bazı kimyasal 

değiĢikliklere yol açtığı düĢünülmektedir. Bu teori alt gruplara ayrılır. Bunlar: 

Kimyasal Teori: Olfaktör bölgeye ulaĢan koku molekülleri mukus tabakasında 

eriyerek bir miktarı lipid tabakasına geçer ve burada oluĢan kimyasal bir reaksiyon 

ile olfaktör sinir uyarılır.
13

 

Fiziksel Teori: Moleküllerdeki elektrik potansiyelin reseptörleri ve bunun sonucu 

olarak olfaktör sinirin uyarıldığı düĢünülmektedir.
13 

Elektrokimyasal Teori: Koku moleküllerinin mukozada erimesi ile kimyasal 

bağlarda değiĢim, elektrostatik değiĢim ortaya çıkarak reseptörlerin uyarılmasını 

sağlamaktadır.
13 

Stereokimyasal teori: Moleküllerin Ģekli ile kokusu arasında bir iliĢki olduğu 

düĢünülmektedir.
13 
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Vibrasyon Teorisi: Koku molekülleri ve reseptör hücreleri karĢılaĢtığında ortaya 

çıkan vibrasyon ve  oluĢan rezonans ilkesine dayanmaktadır.
13 

Penetrasyon Teorisi:Koku molekülleri hücre zarına temas edince zarda iyon 

alıĢveriĢi oluĢmaktadır.
13 

Koku Bağlayıcı Protein Teorisi: Olfaktör mukozada G proteini adı verilen bir 

protein mevcuttur. Koku molekülleri bu proteini aktifleĢtirmektedir.Hücre içi ikinci 

haberci olarak siklik adenozin monofosfat (c-AMP) kullanan G proteini ile koku 

iletimi olduğu düĢünülmektedir. G- proteini koku molekülüyle aktive olduktan sonra 

hücre içi C-AMP miktarında artıĢ olmaktadır. C-AMP miktarındaki bu artıĢ, daha 

sonra duyu nöronunun depolarizasyonunu sağlamaktadır.
7
 Koku reseptörlerinin 

uyarılmalarını izleyen ilk saniye içinde %50 oranında adaptasyon olur. Daha sonraki 

adaptasyon çok az veya çok yavaĢtır. Merkezi sinir sisteminin bir koku uyarımı 

baĢladıktan sonra bulbus traktus içindeki koku sinyallerinin iletilmesini baskılamak 

için giderek artan Ģiddetli bir feedback inhibisyon geliĢtirdiği sanılmaktadır.
14 

Koku ile ilgili olfaktör sinir yanında baĢka nöronal sistemlerde vardır;
14 

    -Nervus terminalis veya terminal sinir sistemi 

    -Vomeronazal organ (Jacobson organı) 

    -Trigeminal somatosensoriyal sistem 

    -Masera‟nın septal organı 

Ġnsanda vomeronazal organ ve Masera‟nın septal organı rudimenter ve 

fonksiyonsuzdur. Fetüste vemoranazal organ gösterilmiĢ, ancak santral bağlantı 

bulunamamıĢtır. Bu yapının septum tabanında, kıkırdak ve kemik septumun kesiĢtiği 

yerde olduğu düĢünülmektedir.
14 

Sıfırıncı kafa çifti diğer kafa çiftleri bulunduktan sonra bulunmuĢtur. Dalları tüm 

burun mukozası boyunca dağılır ve kribriform tabakadan geçer. Yüksek oranda 

gonadotropin serbestletirci hormon içerir.
14 

Trigeminal sinir dalları da tüm burun mukozasına dağılır ve yanma, irritasyon gibi 

uyarılara refleks olarak cevap verir. Mukus üretimini artırarak, solunumu geçici 

olarak keserek solunum ve koku yollarını zararlı etkilere karsı korur. Burun hava 

akımının geçtiği ve geçerken nemlendirildiği, ısıtıldığı, filtre edildiği irregüler bir 

tüpe benzetilebilir. Nazofarinkse ulasan hava yaklaĢık 25 derece sıcaklığa ve %90 

neme ulaĢır.
14 

Hava akımı inspirasyonla vestibülden nazal kaviteye laminer olarak girer. 

Hava, nazal valf bölgesinden geçerken akım hızının artısına paralel olarak türbülan 

akıma dönüĢebilir. Ġstirahat halindeki inspirasyonda hava akımı laminer iken, 

istirahattaki ekspirasyon ve egzersiz halinde hem inspirasyon ve ekspirasyonda 

türbülan hale dönüĢür.
14 

Bir odorantın bir reseptörü aktive edebilmesi için ilk olarak olfaktör klefte girmesi 

gerekir. Nazal kaviteye odorant temasının burun delikleri ve anterior nazal kavite 

yoluyla gerçekleĢtiği düĢünülür. Ancak olfaktör epitelin retronazal stimulasyonunun 

da önemli olduğu ve muhtemelen yemek yeme sırasında tat almada rol oynadığı 

anlaĢılmıĢtır.
14 
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2.5 Rinit Tanımı 

Rinit, burnun inflamasyonu olarak tanımlanır ve burun akıntısı, hapĢırık, tıkanıklık 

ve kaĢıntı gibi Ģikayetlere neden olur. Alerjik ve nonalerjik rinitler olarak 

sınıflandırılır. Nonalerjik rinitte deri testi ve/veya spesifik IgE negatiftir. Bu tanıma 

uyan birden çok  nonalerjik rinit mevcuttur. Nonalerjik rinitler, genel olarak sık 

görülmekte ve önemli bir bölümü oluĢturmaktadır.
15 

2.5.1. Nonalerjik Rinitler
 

2.5.1.1. Enfeksiyöz Rinit 

Akut viral rinosinüzit en sık karĢılaĢılan rinit nedenidir. Rhinovirus, influenza ve 

parainfluenza en sık rastlanan viral etkenler, Streptococcus pneumaniae, 

Haemophilus influenza da sık saptanan bakteriyel etkenlerdir. Yine Moraxella 

catarrhalis, Staphylococcus aureus ve anaerobik bakteriler, Aspergillus, 

Alternariagibi mantarlar da akut ve/veya kronik rinite neden olabilirler.
15 

2.5.1.2. Mesleksel Rinit 

ĠĢ yeri ortamında semptomların ortaya çıktığı durumlarda akla gelmelidir. Ġnhale 

edilen kimyasallar, irritanlar, asit anhidritler, platin tuzları, vernik, tiner gibi 

kimyasallar nonalerjik rinite neden olurken, hayvansal kaynaklar, bitkisel kaynaklar, 

lâteks, ilaçlar, besin katkı maddeleri alerjik rinite neden olabilir. Mesleksel rinit 

genellikle astımla birlikte olur. Sağlıkçılarda en sık mesleksel rinit latekse karĢı 

olandır.
15 

2.5.1.3. Ġlaçlara Bağlı Rinit 

Rinit semptomlarına neden olabilecek çok sayıda ilaç vardır. Özellikle aspirin ve 

diğer nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar bunların baĢında gelmektedir. Aspirin 

duyarlılığı olan hastalarda rinit semptomlarına sıklıkla eozinofili, nazal polipozis, 

sinüzit ve astım eĢlik eder. Rezerpin, guanethidin, phentolamin, metildopa, 

anjiotensin konverting enzim (ACE) inhibitörleri, beta adrenoreseptör antagonistleri, 

alfa bloker içeren göz damlaları, klorpromazine, oral kontraseptifler gibi bazı ilaçlar 

rinite yol açabilirler. Sürekli nazal vazokonstriktör kullanımına bağlı oluĢan rinit, 

rinitis medikamentoza olarak isimlendirilir. Kokain kullanımı da hapĢırma, burun 

akıntısı ve septum perforasyonuna neden olabilir.
15 

2.5.1.4. Hormonal DeğiĢiklikler 

Menstrüel siklus, puberte, gebeliğe bağlı hormonal değiĢiklikler, hipotiroidizm, 

akromegali gibi endokrin hastalıklar rinit semptomlarına neden olabilir. En sık olanı 

gebeliğe bağlı olan rinittir. Progesterona bağlı olduğu düĢünülmektedir.
15 

2.5.1.5. Besinlere Bağlı Rinit 

Bazı besin maddeleri ve alkol rinit semptomlarına neden olabilir. Kırmızı biber 

içindeki kapsaisine bağlı olarak, bazı besinler içindeki katkı maddeleri ile rinit 

semptomlarına yol açabilirler.
15 

2.5.1.6. Nonalerjik Eozinofilik Rinit (NARES) 

Rinit semptomları ile birlikte nazal sürüntüde belirgin eozinofil hakimiyeti, ancak 

alerji testi negatifliği ile karakterize olan inflamatuar bir hastalıktır. Nonalerjik 

rinitlerin % 15-33 „ünü oluĢturmaktadır. NARES tek baĢına veya nazal polip, IgE‟ye 

bağlı olmayan astım veya aspirin duyarlılığı ile birliktelik gösterir. NARES 
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semptomları vazomotor rinitten veya alerjik rinitten daha Ģiddetli olma eğilimindedir, 

yıl boyu sürer. Anosmi, tüm rinitler içinde en sık NARES‟e eĢlik eden yakınmadır. 

Nazal topikal steroid tedavisine oldukça iyi yanıt verirler.
15 

2.5.1.7. Emosyonel Faktörlerle ĠliĢkili Rinit 

Stres ve seksüel uyarılar otonom sinir sistemi uyarısı ile rinit semptomlarına neden 

olabilir.
15 

2.5.1.8. Atrofik Rinit 

Primer atrofik rinit nazal mukoza ve kemik yapısında progresif atrofi ile 

karakterizedir. Etyolojisi tam olarak bilinmemekle birlikte Klebsiella ozaenae 

sorumlu tutulmaktadır. Kabuklanma sekonder enfeksiyon sonucu ortaya çıkmaktadır. 

Burun tıkanıklığı, anosmi ve burunda kötü koku baĢlıca bulgulardır. sekonder atrofik 

rinit cerrahi sonrası geliĢmektedir. Tedavide irrigasyon, gliserin, antibiyotik  

(tetrasiklin, florokinolon) ve cerrahi uygulanmaktadır. Cerrahide nostrilin 

kapatılması  (Young operasyonu) uygulanır.
15 

2.5.1.9. Gastroözefageal Reflü 

Özellikle çocuklarda reflü rinit semptomlarına yol açabilir.
15 

2.5.1.10. Ġdiopatik Rinit ( Vazomotor Rinit ) 

Vazomotor rinit, genelde diğer etyolojik nedenlerin ortaya konulamadığı veya diğer 

nonalerjik rinit tiplerinin ekarte edildiği durumlarda ulaĢılan bir tanıdır. Bu nedenle 

vazomotor isminin kullanımından çok „ nonalerjik, noninfeksiyöz, eozinofilsiz rinit „ 

veya „idiyopatik rinit‟ ismi daha uygundur. Vazomotor rinit tanısı için alerji deri testi 

negatif olmalı, serum IgE seviyeleri normal düzeyde saptanmalı ve nazal sitolojide 

eozinofili olmamalıdır. Orta yaĢ sonrası görülen rinitlerin çoğunluğunu vazomotor 

rinitler oluĢturmaktadır. Vazomotor rinitte tetikleyici faktörler; soğuk kuru hava, 

yüksek nem, keskin kokular, sigara dumanı, yorgunluk, strestir. Medikal tedaviye 

cevap vermeyen vazomotor rinitte vidian nörektomi yapılabilir.
15 

2.5.1.11. Diğer Nedenler 

Fiziksel, kimyasal etkenler ve bazı irritan ajanlar nazal mukozası duyarlı kiĢilerde 

rinit semptomlarının oluĢmasına yol açabilirler.
15 

 

2.6. Alerjik Rinit 

2.6.1. Alerjik Rinit Tanımı 

Alerjik rinit, IgE bağımlı tip I aĢırı duyarlılık reaksiyonudur. HapĢırık, bol ve sulu 

burun akıntısı, burun tıkanıklığı ve kaĢıntı ile seyreden nazal mukoza 

inflamasyonudur. Alerjik rinit, alerjen ile temas sonrasında nazal mukoza 

membranlarında oluĢan inflamasyon nedeniyle meydana gelen, yaĢam kalitesini 

düĢüren, üretkenliği etkileyen, aktiviteyi kısıtlayan, astım, sinüzit ve otitis media 

geliĢimine zemin hazırlayan bir hastalıktır. Antijen ile karĢılaĢma alerjik rinitlilerde 

burunda kaĢıntı, hapĢırık, burun tıkanıklığı ve burun akıntısı gibi sık görülen 

yakınmalarla birlikte damakta, kulakta ve boğazda kaĢıntı, baĢağrısı, halsizlik ve 

kulaklarda tıkanıklık gibi daha seyrek görülen Ģikayetlere de neden olur.
15

Alerjik 

rinit ayırıcı tanısında; polip, silier bozukluk, BOS kaçağı, tümörler, yabancı cisim, 

granülomlar (Sarkoidoz, Wegener vs.) düĢünülmektedir.
15 
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2.6.2 Alerjik Rinit Epidemiyolojisi 

Alerjik rinit atopik hastalıkların en sık rastlanılanı olup, pek çok geliĢmiĢ ülkede 

nüfusun yaklaĢık %10-20„sinde görülmektedir.
16

 Alerjik rinit sıklığı Kuzey Avrupa 

ülkelerinde %7, Güney Amerika'da %9-21, Avusturalya'da %27,6 olarak 

bulunmuĢtur. ABD‟ de ise kronik hastalıklar sıralamasında 6. sırada yer almaktadır.
17

 

Ülkemizde rinit ile ilgili epidemiyolojik veriler ayrıntılı olmamakla birlikte, yapılan 

çalıĢmalarda alerjik rinit prevalansı %9 - %20 arasında değiĢmektedir.
18 

2.6.3. Alerjik Rinit Risk Faktörleri 

2.6.3.1. Genetik ve Aile Hikayesi 

Diğer alerjik hastalıklarda olduğu gibi alerjik rinitte de genetik faktör varlığı 

saptanmıĢtır. En belirgin risk faktörü ise ailede alerji hikayesi, özellikle de alerjik 

rinit olmasıdır. Anne ve babadan birinde alerji varsa çocukta olma olasılığı % 20-30 

iken, her ikisinde birden alerji varsa bu ihtimal yaklaĢık % 50' dir.
19 

2.6.3.2. Çevresel Etkenler 

Çevresel etkenler de alerjik riniti etkilemektedir. Tek yumurta ikizleri ile ilgili 

yapılmıĢ çalıĢmalar bunu ortaya koymaktadır. Genetik yapıları aynı olmasına rağmen 

tek yumurta ikizlerinin sadece %25-50‟sinde aynı alerjenlere karsı duyarlılık 

görülmektedir.
19

Bu farkların esas olarak değiĢik çevresel faktörlerden kaynaklandığı 

düĢünülmektedir. Sosyoekonomik değiĢimin etkilediği çevresel faktörler; hava 

kirliliğinde artıĢ, sigara dumanı, iç ortamda geçen yaĢam süresinin uzaması, diyet 

içeriğindeki değiĢim, anne sütü ile beslenme oranı olarak sıralanabilir. Birçok 

hastalıkta olduğu gibi alerjik hastalıklar genetik yapı ve çevre etkileĢimi sonucu 

ortaya çıkan eko genetik bir olgudur.
19 

2.6.3.3. Anne sütü ve beslenme 

Anne sütü ile beslenmenin erken çocukluk çağında besin alerjisi, atopik dermatit ve 

geçici hırıltı solunum sıklığında azalmaya neden olduğu bildirilmiĢtir.
19

 Mukozal 

immünitenin oluĢmasındaki üstün özelliklere sahip olan anne sütünün alerjik 

duyarlılık oluĢumunu engellemedeki rolü bilinmektedir. Bu nedenle anne sütü ile 

beslenme hem sağlıklı çocuk beslenmesi açısından hem de alerjik duyarlılık 

yönünden risk taĢıyan çocuklarda bu riski azaltma açısından Ģiddetle 

desteklenmelidir. En önemli doğal kaynağı yoğurt olan probiyotiklerin teorik olarak 

mukozal immüniteyi oluĢturduğu, Th2 yanıtını baskıladığı ve antiinflamatuar etkileri 

nedeniyle alerjik yanıtın geliĢimini baskıladığı bildirilmiĢtir. 

2.6.3.4. Aile büyüklüğü 

 Annenin yineleyen gebelikleri ile oluĢan fetomaternal immün değiĢim, kardeĢ 

sayısının artması ile erken çocukluk yaĢlarında hijyenik olmayan ortamın oluĢması 

ve enfeksiyon etkenleri ile karĢılaĢma öne sürülebilir.
19

 

2.6.3.5. Irk ve Etnik Grup 

     Afrika gibi sosyoekonomik açıdan geri olan bölgeler ile geliĢmekte olan ülkelerin 

köysel alanlarında alerjik hastalıkların sıklığının az görüldüğü bildirilmiĢtir. Bu, 

toplumun genetik eğilimi, çevresel Ģartları ve geliĢmiĢlik düzeyi ile ilgilidir. 

Enfeksiyöz ajanlarla karĢılaĢmanın hayatın ileri dönemlerinde atopi geliĢtirmeye 

karĢı koruyucu olduğu gösterilmiĢtir.
19 
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2.6.3.6. Alerjenler 

Alerjenler, spesifik IgE antikorları oluĢumuna neden olan ve bunlar ile reaksiyona 

giren antijenler olup, alerjik rinit geliĢmesinde ve tetiklenmesinde rol oynadığı 

bilinen risk faktörleridir. Alerjenler, çeĢitli böcek, bitki, mantar ve mesleki kökenli 

maddeler olabilir. Protein, glikoprotein veya Candida albicans‟taki gibi nadir olarak 

da glikan yapıda olup 5-50 kDa molekül ağırlığındadır. Alerjenlerin isimlendirilmesi 

WHO/IUIS ( World Health Organization / International Union Immunological 

Societies) alerjen adlandırma komitesi tarafından düzenlenmiĢtir.
20

 Alerjenler 

kaynaklarının taksonomik isimlerine göre adlandırılırlar. Cinsin ilk 3 harfi, boĢluk, 

türün ilk harfi, boĢluk ve bir rakam. Örneğin; Dermatophagoides pteronyssinus: Der 

p 1 gibi. Alerjenlerin adlandırılmada major ve minör alerjenler olarak tanımlanması 

önerilmiĢtir. Hastaların yarısından fazlasında duyarlanmaya neden olan alerjenlere 

major alerjen, daha az sayıda hastada duyarlanmaya yol açan alerjenlere ise minör 

alerjenler denilir. Alerjenler, inhalan alerjenler, gıda alerjenleri ve mesleki alerjenler 

olarak sınıflandırılırlar.
20 

Ġnhalan alerjenler; en önemli alerjen grubu olup, alerjik rinite en sık neden olan 

gruptur. Ġnhalan alerjenler; ev içi alerjenler ve ev dıĢı alerjenler olarak ikiye 

ayrılırlar. Ev içi alerjenler; ev tozu akarları, evcil hayvanlar, böcekler veya bitkiler 

iken; ev dıĢı alerjenler; polenler ve küflerdir. Klasik olarak ev dıĢı alerjenler, ev içi 

alerjenlere göre daha fazla mevsimsel alerjik rinite neden olurken, ev içi alerjenler 

astım ve perenial rinit için risk oluĢtururlar. Bununla birlikte ARIA sınıflamasını 

kullanarak yapılan çalıĢmalarda sürekli alerjik rinitli hastaların %50‟sinden 

fazlasında polene karĢı duyarlılık izlenmiĢtir.
21

Benzer Ģekilde ev tozu akarlarına 

karĢı duyarlılığı olan genel popülasyonun büyük bir kısmında da aralıklı alerjik rinit 

mevcuttur.
21

 Ev tozu akarı ve kedi gibi ev içi alerjenlere IgE duyarlılık prevelansı ile 

astım sıklığı ve yaygınlığı arasında pozitif korelasyon bulunmuĢtur.
21

 Alternaria ve 

böcek tozları ile rinit arasında da korelasyon izlenmiĢtir.
21

 Kompleks modern ev içi 

çevre, atopik hastalık prevalansında artıĢa neden olabilir. Çoklu ev içi alerjenler 

atopik hastalıklara sinerjistik etki yapabilir.
21 

 

2.6.4. Alerjik Rinit Patofizyolojisi 

     Alerjik reaksiyon, organizmanın çeĢitli yerlerinde lokal (astım), kombine (astım ve 

alerjik rinit) ya da genel (anaflaksi) olarak görülebilir. Alerjik reaksiyonların genel 

olarak akut ve kronik iki fazı vardır. Akut dönemin tipik hücresi mast hücresi, kronik 

dönemin ise eozinofildir. T lenfositler, alerjik reaksiyonların orkestra Ģefidir.
22

 

Alerjik rinit, inhalan alerjenler nazal mukozaya ulaĢtıktan sonra mukozada 

inflamatuar yanıtın ortaya çıkması, immün hücre birikimi ve mukozal hasarlanma 

sonucu geliĢen klinik bir tablodur. Bu nedenle nazal mukozanın morfolojisi, 

fizyolojisi, alerjik yanıtın immünopatogenezi ve bunun sonucunda ortaya çıkan 

patofizyolojik değiĢikliklerin morfolojik ve hücresel etkilerinin bilinmesi gerekir. 

2.6.4.1. Nazal Mukoza Morfolojisi ve Fizyolojisi 

Birbirinden nazal septum ile ayrılan her bir nazal boĢluk vestibül, solunum segmenti 

ve olfaktör segmenti olmak üzere üç bölgeye ayrılır. Vestibül, not kertinize çok katlı 
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yassı epitelle kaplı olup, solunan havadaki büyük partiküllü maddeleri süzen çok 

sayıda kıl içerir. Solunum segmenti nazal boĢluğun çoğunluğunu oluĢturur. Bu 

bölüm yalancı çok katlı silyalı prizmatik epitel ile kaplıdır ve beĢ çeĢit epitel içerir. 

Bunlar silyalı hücreler, goblet hücreleri, fırçamsı hücreler, bazal hücreler ve küçük 

granüllü hücrelerdir. Yüzeydeki epitel hücrelerinin serbest yüzeylerinde bulunan 

silyaların hareketleri ile nazal kalitedeki sıvı ve partiküller farinkse doğru 

yönlendirilir. Burun boĢluğuna kaçan tozlar, mukoza salgısı tarafından yakalanarak 

akıntı vasıtasıyla nazal kaviteden uzaklaĢtırılırlar. Havanın temizlenmesi için 5-10 

mikrogram üzerindeki partiküller bu nemli mukozada tutulur. Çoğu alerjenin çapı 5-

10 mikrogramdan büyük olduğu için, en çok burun mukozasında tutulur. Örneğin ot 

poleni gibi büyük çaplı alerjenler konkaların üzerini örten mukus kitlesi tarafından 

tutulur ve bunların bir kısmı nazofarenkse drene edilirken bir kısmı da mukozaya 

yapıĢarak submukozaya ilerler ve eğer birey alerjik ise alerjik rinit bulgularına yol 

açabilirler. Solunum segmentinde yüzeyi oluĢturan bu epitel hücreleri ile lamina 

propria arasında belirgin bir bazal membran bulunur. Daha altta ise kalın bir lamina 

propria bulunur. Lamina propriada bulunan karıĢık müköz ve seröz bezler, yüzeydeki 

goblet hücreleri ile birlikte burun mukozasını devamlı surette ıslak tutan burun 

salgısını yaparlar. Bu salgı özellikle seröz bezler vasıtasıyla burundan geçen havanın 

nem derecesini artırır.
22 

Lamina propriada, özellikle konkaların lamina propriasında çok zengin ven ağı 

bulunur. Bu ven ağını oluĢturan venlerin duvarlarının bazı kısımlarında, düz kas 

lifleri bulunur. Düz kasların kontraksiyonu ile kas lifleri arasında kalan ven duvarı 

geniĢler ve fazlaca kan toplanır. Bu nedenle mukozanın bu bölümleri kalınlaĢır ve 

sertleĢir. Bu özelliği ile erektil organlara benzetilebilir. Konkaların lamina 

propriasındaki erektil cisimcikler olarak bilinen ven pleksusları her 20-30 dakikada 

bir burun konkalarının birinin duvarında kanla dolar. Böylece konka mukozasının 

kabarmasıyla aynı anda geçen hava akımında azalma olur. Bu sırada havanın büyük 

bölümü diğer taraftan geçer. Bu dönemsel kapanma aralıkları ile hava akımı azaltılır 

ve böylece kuruyan solunum epitelinin toparlanması sağlanır. Alerjik tepkimeler ve 

yangı, her iki taraftaki erektil cisimciklerin anormal bir Ģekilde dolgunlaĢmasına yol 

açarak hava akımının aĢırı derecede azalmasına neden olur.
22

 Erektil cisimciklerin 

yanı sıra, burun boĢluğu zengin ve karmaĢık bir damar sistemi içerir. Büyük 

damarların kemik dıĢ zarına komĢu Ģekilde oluĢturduğu sıkı örgü biçimindeki damar 

ağlarından gelen damarlar, kemer Ģeklinde yüzeye doğru yayılırlar. Daha küçük 

damarlar ise bunlardan dallanırlar ve yüzeye dik olarak uzanırlar. Bu küçük damarlar 

epitelin altında zengin bir kapiller yatağı oluĢtururlar. Kan arkadan öne doğru her iki 

nazal kaviteye dağılır. Kemer Ģeklindeki arter dallarında kan akımı, solunan hava 

akımına ters yöndedir. Bunun sonucu olarak, giren hava karĢıt yönde akan kan 

sistemi ile etkin olarak ısıtılır.
22 

2.6.4.2.DuyarlaĢtırma ve Ġmmünglobülin Üretimi 

     Alerjik rinitin geliĢmesi için önce alerjene karĢı atopik bir duyarlılık, daha sonra 

duyarlı olduğu alerjen ile tekrar karĢılaĢması gerekir. DuyarlaĢtırma iĢlemi; alerjene 

hafif dozdaki maruziyet sonucu oluĢan spesifik IgE antikorlarının üretimi ile baĢlar. 
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Nazal mukozada biriken antijenler, antijen sunan hücreler (APC) olan makrofajlar, 

dendritik hücreler ve langerhans hücreleri tarafından yakalanır ve bunların 

fagolizozomlarında kısmen parçalanırlar. Antijen kısımları daha sonra APC „lerin 

yüzeyine çıkarılarak CD4 + T lenfositleriyle tanıĢtırılır. Bu tanıĢma sonrasında CD4+ 

T hücreleri IL-3, IL-4, IL-5 ve GM-CSF gibi sitokinler salgılamaya baĢlar. IL-4 

dolaĢımdaki B lenfositlere bağlanarak B lenfositleri aktifleĢtirir. AktifleĢen B 

lenfositler plazma hücrelerine dönüĢür. Bu plazma hücreleri de alerjene özgü spesifik 

IgE antikorlarını oluĢturur. OluĢan spesifik IgE antikorları dokuda mast hücreleri, 

dolaĢımda ise bazofillerin hücre duvarındaki yüksek afiniteli reseptörlere bağlanır. 

Böylelikle organizma alerjen ile tanıĢmıĢ ve artık duyarlı hale gelmiĢ olur. Daha 

sonraki iĢlenmiĢ antijenle karĢılaĢmada, bu hücrelerin yüzeyleri üzerindeki IgE 

antikorları, antijen molekülleri için reseptör olarak görev görürler.
23 

2.6.4.3. Antijene KarĢı Erken Cevap 

Alerjen ile daha önce duyarlanmıĢ olan kiĢide, daha sonraki dönemde eğer bu alerjen 

yeniden vücuda girecek olursa alerjik olaylar zinciri baĢlar.  Olayların ilki alerjenin 

mukozal bariyeri geçip dokuda ona özgü IgE antikorlarıyla yüklü mast hücresine 

bağlanması ve bunun sonucunda mast hücresinin degranüle olmasıdır. Mast 

hücresinin degranülasyonuyla histamin, triptaz, kimaz, kinogenaz ve heparin gibi 

önceden hazır medyatörler ile prostoglandin ( PG)  ve lökotrienler (LTC4, LTD4, 

LTE4) gibi yeni sentezlenmiĢ medyatörler açığa çıkar.
23

 Bu medyatörler damar 

geçirgenliğini artırır. Sulu akıntı ve ödem oluĢur. Submukozal bezleri uyararak 

mukus salgısını artırır. Arteriovenöz anastomozları geniĢleterek konjesyon sağlar. 

Sinir uçlarını uyararak kaĢıntı ve konjesyon hissinin santral sinir sistemince 

algılanmasına ve refleks yolla hapĢırık nöbetlerinin baĢlamasına neden olur. Bu 

olayların tümü 1-2 dakika içinde ortaya çıkar ve geliĢen bu alerjik reaksiyona erken 

alerjik yanıtadı verilir. Hastaların büyük bir bölümünde bu dönemde çoğunlukla 

hapĢırık, sulu burun akıntısı ve kaĢıntı semptomları vardır. Burun tıkanıklığı henüz 

belirgin hale gelmemiĢtir. Nazal mast hücrelerinin ani alerjik reaksiyondaki rolü için 

doğrudan deliller, antijenle provokasyondan 20 dakika sonra alerjik hastaların nazal 

mukozalarından biyopsi yapan ve mast hücrelerinin degranüle olduğunu bulan 

Gomez ve ark. tarafından ortaya koyulmuĢtur.
23 

2.6.4.4. Antijene KarĢı Geç Cevap 

     Nazal antijen yüklemesine karĢı oluĢan geç yanıt, antijen ile karĢılaĢmasından 4-6 

saat sonra nazal mukozaya inflamatuar hücre akıĢına bağlı oluĢan olayları kapsar. Bu 

durumun karĢılığı olarak klinikte nazal mukozada kalınlaĢma, nazal akıma karĢı 

artmıĢ direnç ve sonuçta burun tıkanıklığı ortaya çıkar. Bu hücre akıĢını ve dokuya 

infiltrasyonunu sağlayan ise adezyon molekülleridir. Geç faz reaksiyonunda en 

önemli görev alan hücreler eozinofillerdir. Aktive olan eozinofilden sitokinler, 

kemokinler ve katyonlar salgılanır. Doku harabiyeti oluĢur. Otokrin ve parakrin 

Ģekilde inflamasyonu artar. Alerjik reaksiyonda inflamasyonda yer alan adezyon 

molekülleri artıĢa uğrar.
23 

IL-4, IL-1β veya TNF- α‟ya cevaben lokal epitel yüzeylerinde çok geç antijen- 4 

(very late antigen-VLA-4) ve intraselüler adezyon molekülü- 1 (ICAM-1)‟i upregüle 
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eder. Buna uygun olarak inflamasyon alanına lokalize olmak için T hücreler, 

bazofiller, monositler ve eozinofiller vasküler hücre adhezyon molekülleri 1 

(VCAM-1) veya lenfosit fonksiyonu asosiye antijen-1 (LFA-1) ligandları aracılığıyla 

toplanırlar. Bu adezyon moleküllerinin aktivasyonu ile dolaĢımdaki lökositlerin post-

kapiller endotel hücrelerine yapıĢması ve dokuya penetrasyonu kolaylaĢır.
23 

2.6.4.5. Alerjik Rinitte Yapısal DeğiĢiklikler 

Alerjik mukozada histopatolojik değiĢiklikler oluĢur. Epitelin kalınlaĢır ve polipoid 

dejenerasyon ve hiperplazi oluĢur. Goblet hücreleri önce artar sonra azalır. Eozinofil, 

lenfosit infiltrasyonu ile lamina propriadaki kan damarlarında dilatasyon ve 

kalınlaĢma oluĢur. Bunun sonucu olarak  ödem ve proliferasyon meydana gelir.
24 

Lamina propriadaki bezlerde hiperplazi ve geniĢleme, asini ve duktuslarda 

dejenerasyon ve tıkanma, yüzeysel bezlerde eozinofil infiltrasyonu meydana gelir.  

Bezlerde atrofi ve geniĢleme olur. Alerjik nazal mukozada bezlerde sayı ve aktivite 

artıĢı da gözlenmiĢtir. Bezlerin Ģekli, lamina propriaya doğru papiller yayılım 

gösteren bazal epitelyal hücrelerin hiperplazisine bağlanmaktadır. Bu hücreler lamina 

propriaya doğru göç ederek bezlerin kanalizasyonuna sebep olurlar.
24

 

 

2.7. Alerjik Rinit Sınıflaması 

Önceki kılavuzlarda, alerjik rinit mevsimsel, perennial alerjik rinit olarak 

sınıflandırılmıĢtır. Perennial rinite sebep olan alerjenler genellikle ev tozu ve depo 

akarları, mantarlar, hayvan tüyleri, hamam böceği, küflerdir. Astımla birlikte olma 

olasılığı daha yüksektir. Mevsimsel alerjik rinite sebep olan alerjenler polenler veya 

mantarlardır. Fakat bazı bölgelerde polenler perennial alerjen olabilir, ev tozu 

akarları yaz döneminde azalabilir. Ayrıca, birçok hasta birden fazla alerjene 

duyarlıdır ve hastalar yıl boyu alerjenlerle temas edebilirler. Bu sebeplerden dolayı 

yakın zamanda artık bu sınıflandırmanın yetersiz olduğuvurgulanarak temel bir 

değiĢiklik yapılmıĢtır. 2001 yılında World Health Organization (WHO) ile iĢbirliği 

içinde yürütülen “Allergic Rhinitis and Its Impact on Asthma (ARIA)” baĢlıklı 

çalıĢmada tüm bu öne sürülen gerekçelerlealerjik rinite yeni bir sınıflama 

getirilmiĢtir.
25 
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ġekil 3: Alerjik Rinit Sınıflaması, 2001 yılında ARIA tarafından yapılan 

alerjik rinit sınıflamasıdır.(Alerjik Rinit Tanısında Sık Kullanılan Testlerin 

KarĢılaĢtırılması ve Deri Prick Testinin Nazal Semptomlar Üzerindeki Muhtemel 

Etkilerinin AraĢtırılması, Dr. Beyhan Yılmaz tez çalıĢması, 2010, sayfa 5) 

Ġntermittan ve persistan alerjik rinit, mevsimsel ve perennial alerjik rinit ile aynı 

anlama gelmez. Persistan alerjik rinitli hastaların yaklaĢık yarısında mevsimsel 

alerjik rinit; intermittan alerjik rinitli hastaların yarısında ise perennial alerjik rinit 

tespit edilmiĢtir. Persistan alerjik rinit, rinit semptomlarının haftada dört günden fazla 

olması ve ard arda dört hafta sürmesi, intermittan alerjik rinit ise semptomların 

haftada dört günden az olması veya ard arda dört haftadan az sürmesidir.
25

 Hastaların 

çoğunda semptomlar mevsimle iliĢkili değildir. Hastalarda yılın belirli zamanlarında 

alerjik rinit yakınmaları görülebilir. Uzun bir süre hafif persistan alerjik rinit 

semptomları varken, polen mevsiminde yüksek polen seviyeleri nedeniyle hastalığın 

Ģiddeti artabilir.
25

 Alerjik rinit, hapĢırık, burun akıntısı, burun kaĢıntısı ve burun 

tıkanıklığı gibi Ģikayetlere neden olur. Bunun dıĢında  sosyal hayatı, iĢ ve okul 

hayatını, günlük hayatı olumsuz etkiler. EriĢkinlerde ve çocuklarda yaĢam kalitesinde 

azalmaya neden olur. Hastalar, uyku bozuklukları veya duygusal problemler ve 

sosyal aktivitelerde sorunlar yaĢayabilirler. Gece horlamaya sebep olur. Obstrüktif 

uyku apnesi sendromu riskini artırır.
26

Antihistaminik ilaçlar sedasyon yaparak 

günlük hayatı olumsuz etkiler. Alerjik rinitin Ģiddetini ölçmek zordur, çünkü büyük 

ölçüde subjektif bir tanımlamadır. Objektif parametrelerin çoğunun kullanımı 

araĢtırmaya yöneliktir. 
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2.8 Alerjik Rinit Semptomlar ve Klinik Bulgular 

2.8.1 Semptomlar 

    HapĢırık, burun kaĢıntısı, burun akıntısı ve burun tıkanıklığı alerjik rinitte en sık 

karĢılaĢılan Ģikayetlerdir. Boğaz, kulak ve damak kaĢıntısına da sebep olabilir. 

KiĢinin duyarlı olduğu alerjenle karĢılaĢmasıyla semptomlar tetiklenir. Polen alerjisi 

olan hastaların Ģikayetleri özellikle güneĢli ve rüzgarlı havalarda artar. Gözlerde 

kızarıklık, kaĢıntı, sulanma ve fotofobi daha çok polen alerjisi olan hastalarda 

görülmektedir. Göz semptomlarının olması non alerjik rinitten ayırt etmede 

önemlidir. Burun tıkanıklığına bağlı olarak nazolakrimal kanalda oluĢan tıkanıklık 

göz semptomlarına sebep olur. Burun akıntısı genelde serözdür. Alerjik rinitli 

hastalardaki en büyük sorun burun tıkanıklığıdır. Geceleri Ģikayet daha da artar 

genellikle yıl boyu maruz kalınan alerjenler nedeniyle olur. Horlamaya ve koku alma 

bozukluğuna neden olabilir. Ayırıcı tanısında burun tıkanıklığına neden olan birçok 

hastalık mevcuttur.
27

 Alerjik rinitli hastalarda nazal hiperreaktivite görülebilir. 

Hastaların duyarlı oldukları alerjenler dıĢında parfüm, deterjan, çeĢitli kimyasallar, 

sigara dumanı, hava kirliliği, ısı değiĢikliği, nem ve soğuk hava gibi uyaranlarla 

karĢılaĢması ile Ģikayetleri artabilir .
28 

Alerjik rinitte baĢka semptomlar da olabilir. Rinitle birlikte en sık görülen  hastalık 

sinuzittir.
28

 Sinüzit geliĢiminden, burun tıkanıklığı buna bağlı olarak sinüs 

havalanmasının bozulması ve bakteriyel kolonizasyon sorumlu tutulmaktadır. 

Sinüzite bağlı geniz akıntısı öksürüğe ve boğazda irritasyona neden olabilir. Frontal 

ve maksiller sinüs üzerinde basınç hissi ve baĢ ağrısı olabilir. Astımla birlikte ise 

öksürüğe, nefes darlığına ve hırıltılı solunuma neden olabilir. Kulakta seröz otit 

görülebilir. Polenlerle çapraz reaksiyon gösteren taze meyve ve sebzeler yendiği 

zaman orofarengeal mukozada kaĢıntı, yanma ve ĢiĢme gibi semptomlar ortaya 

çıkabilir, bu duruma oral alerji sendromu denir. 
28 

Yorgunluk, halsizlik, uykuya eğilim olabilir. Uyku kalitesinin bozulması ve rinit 

semptomları konsantrasyon bozukluğuna neden olarak iĢ ve okul performansını da 

olumsuz yönde etkiler.
27 

2.8.2 Klinik Bulgular 

Alerjik rinitin klinik bulguları genellikle çocuklarda daha belirgindir. Çocuklar burun 

tıkanıklığını ve kaĢıntısını azaltmak için elleriyle burunlarının ucunu havaya doğru 

kaldırırlar. Bu harekete alerjik selam (allergic salute) denir. Bu hareketin sık 

tekrarlanması burun ucunun hemen üzerinde alerji çizgisi (supratip nasal crease) 

denilen yatay bir çizgiye neden olur. Ciltte kuruma çatlama görülür.
29 

Alt göz kapağının altındaki deri renginin koyulaĢmasına alerjik parıltı (allergic 

shiner) denir. Bu koyulaĢmanın nedeni kronik venöz staza bağlı olarak epidermiste 

hemosiderin toplanmasıdır. Alt göz kapağı derisinin incelenmesi sonucu yatay 

konsantrik kıvrımlar görülebilir. Bu kıvrımlara Dennie-Morgan çizgileri denir. 

Muller kasının spazmına bağlı olarak oluĢur. Alerjik hastaların kirpikleri uzun ince  

vekıvrıktır.
29 

Burun tıkanıklığı özellikle çocuklarda yüz iskeletinde değiĢikliğe neden 

olur. Üst çene ön diĢlerinde çıkıklık, burun kökünde geniĢleme Ģeklinde adenoid yüz 

tipine neden olur. Sert damak yükselmiĢtir. Burun tıkalı olduğu için ağız açık durur 
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hastalar ağız solunumu yaparlar. Ağız solunumu dudaklarda kurumaya neden olur. 

Bu durum pH değiĢiklikleri ile ağızda kötü kokuya, gingivada hipertrofiye ve diĢ 

çürüklerine neden olabilir. Farenks arka duvarında  hipertrofik lenfoid follikülleri 

“kaldırım taĢı” görüntüsüne sebep olabilir. Postnazal akıntının sebep olduğu kronik 

irritasyon nedeniyle geliĢir.
29

 Burun içerisinde konkalar ödemli, soluk, hafif 

morumsu renktedir. Nazal kavitedesu gibi seröz akıntı görülür. Bazı hastalarda 

coğrafik dile rastlanabilir. Gözlerde sulanma, kızarıklık sık görülen bulgulardır. 

Astım varsa hırıltı duyulabilir. Deride atopik dermatite ait lezyonlar görülebilir.
29

 

 

2.9 Alerjik Rinitte Tanı 

2.9.1.Öykü 

Öykü, alerji tanısının olmazsa olmazıdır. Tanıya yönelik olarak yapılacak olan 

herhangi bir test mutlaka dikkatli ve usulüne uygun bir tıbbi öykü alındıktan sonra 

uygulanmalı, körlemesine tarama testi yapılmamalıdır. Ayrıntılı öyküde hastanın 

semptomları, semptomların özellikleri, semptomları tetikleyen faktörler, hastanın 

yaĢam koĢulları ve diğer hastalıkları sorgulanmalıdır. 

Öykü gerektiğindetek baĢına tanı koydurabilir ve oldukçaönemlidir.
30 

Öyküde dikkat edilmesi gereken noktalar: 

Semptomları 

    -HapĢırık nöbetleri 

    -Burun, göz, damak ve nazofarenkste kaĢıntı 

    -Burun tıkanıklığı, akıntısı 

    -Sklerada batma, yanma , kaĢıntı, kızarıklık 

    -Periorbital ĢiĢlik gibi alerjik konjuktivitte sık karĢılaĢılan yakınmalar 

Semptomların Özellikleri 

    -Süresi, baĢlangıç zamanı 

    -ġiddeti, tekrarlama sıklığı 

    -Tedaviye yanıtı ve hastaneye baĢvurma gereksinimi 

Semptomları Tetikleyen Faktörler 

    -Mevsim, ev içi, açık hava 

    -Meslek, tatil, boĢ vakitler ve hobiler 

    -Ġlaçlar, gıdalar 

    -Egzersiz, duygusal stresler 

    -Enfeksiyonlar 

    -Gebelik ve menstrüasyon gibi hormonal durumlar 

YaĢam koĢulları 

    -Ev tozu akarları ve mantarlarla karĢılaĢma 

    -Kimyasal maddeler, kozmetik ürünler 

    -Uyku apnesi, horlama, ağız solunumu 

    -Hayvanlar ile temas 

    -Sigara 

Diğer hastalıkları 

    -Gastroözefagial reflü, 
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    -Deri veya solunum sistemi hastalıkları, 

    -Kendisinde veya ailede atopi öyküsü 

2.9.2 Fizik Muayene 

Alerjik rinitte karĢılaĢılan fizik muayane bulgularında dikkat edilmesi gereken 

noktalar: 

Kulak bulguları 

    -DıĢ kulak yolunda egzematiform bulgular 

    -Tubal disfonksiyon 

    -Sık tekrarlayan orta kulak efüzyonları 

Orofarenks belirti ve bulguları 

    -Ph değiĢiklikleri nedeniyle ağızda kötü koku 

    -Kronik burun tıkanıklığı nedeniyle yüksek kavisli damak ve diĢlerde ortodontik           

kusurlu kapanıĢ ya da fazla aĢınma 

    -Tonsiller ve lateral farengeal bandlarda postnazal akıntının neden olduğu      

irritasyona bağlı hipertrofi 

    -Uykuda diĢ gıcırdatma 

Larenks belirti ve bulguları 

    -Vokal kordlarda ödem ve ses kısıklığı 

    -Öksürük 

Gözde belirti ve bulgular 

    -Dennie-Morgan çizgileri; alt göz kapağında venöz stazın yol açtığı hipoksi     

nedeniyle müller kasının devamlı spazmına bağlı geliĢen ince horizontal çizgiler 

    -Ödemli ve vaskülarize konjunktiva 

    -Alerjik shiner belirtisi: alt göz kapağında venöz staza ikincil epidermiste 

hemosiderin birikimi. 

    -Farklı boyda ince uzun kirpikler 

Nazal muayene bulguları 

    -Alerjik selam: alerjik rinitli çocuklarda, el ayasıyla burnu yukarıya kaldırarak 

hava yolunu açma ve kaĢıntı hissini azaltma amacıyla yapılan harekettir. 

    -Supratip çizgisi: Alerjik selam hareketini devamlı ve uzun süre tekrarlama sonucu 

burun ucunda oluĢan yatay çizgi 

    -Bilateral genellikle alt konkalara lokalize mukozal ödem ve sulu sekresyon 

    -Orta meada nadir de olsa mikropolip ya da ödem 

Bu incelemelerin yanı sıra alt hava yolu alerjik hastalıklarının da alerjik rinite eĢlik 

edebileceği akıldan çıkarılmamalı ve göğüs değerlendirmesi yapılmalıdır. Akciğer 

muayenesinde wheezing, raller ya da ronküs duyulması, eĢlik eden astımı 

düĢündürür. 

Atopik hastalarda coğrafik dil sıktır. Alerjik rinitli hastalarda ayrıca atopik dermatit 

bulguları da bulunabilir. Çocuklarda yüzde ve ekstremitelerin ekstansör yüzlerinde 

akut ve kronik deri lezyonlarının bulunması atopik dermatiti düĢündürür. 

2.9.3.Temel Testler 

Alerji için yapılan testler, herhangi bir alerjenle karĢılaĢıldıktan sonra 

semptom geliĢen hastaların çoğunda, özgül olarak bu alerjeni tanıyan alerjen spesifik 
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IgE‟nin varlığını ortaya koymak için yapılır. Alerjen spesifik IgE molekülünün 

yöneldiği alerjenin epitopuna bağlanması aslında alerji tanısındaki testlerin de 

temelini oluĢturur. Alerjik hastaların tanısında kullanılan temel testler, invitro testler 

ve invivo testler ( Deri Testleri ve Nazal Provokasyon Testleri ) olmak üzere iki grup 

altında toplanmaktadır.
31 

Ġnvitro Testler: 

    -Total eozinofil sayımı 

    -Total serum IgE 

    -Serum spesifik IgE 

    -Alerjenle indüklenen mediatör salınım testi 

    -Histamin salınım testi 

    -Flow sitometrik bazofil aktivasyon testi 

    -Nazal eozinofil (nazal smear) 

IgE aracılı hastalıklarda, birçok alerjen için in vivo deri testleri in vitro testlerden 

üstündür. Çünkü deri testleri çok daha hızlı sonuca ulaĢır, daha ucuzdur ve daha 

duyarlıdır. Ancak bazen in vitro testlerin deri testlerine avantajları vardır.
31 

Ġn Vitro Testlerin Tercih Edileceği Hasta Grupları: 

    -Kardiyovasküler hastalığı olan yaĢlılar 

    -ġüphe edilen alerjenle temas sonrası anaflaksi gibi ciddi alerjik reaksiyon geliĢen 

hastalar (örneğin lateks) 

    -Alerjenin çok az miktarı ile ciddi alerjik reaksiyon öyküsü olan hastalar 

    -Deri testi sonuçlarını etkileyebilecek olan antihistaminikler, bazı antidepresanlar 

ya da diğer bazı ilaçları kesemeyen hastalar 

    -Deri bütünlüğünü bozan bir deri hastalığı olanlar 

    -Dermografizm nedeni ile deri testlerinin yorumu güç olan vakalar 

    -Bebekler (bebeklerde deri testleri gerçek alerjik duyarlanmayı yansıtmaz oysa 6 

haftalık bebeklerde bile in vitro testler çalıĢılabilir) 

    -Anaflaktik reaksiyon geçiren hastalar ( olaydan sonraki en az 6 haftalık sürede 

deri testleri yanlıĢ negatif sonuç verirken in vitro testler yapılabilir) 

Ġn vitro testlerin deri testlerine üstün olduğu durumlar: 

    -Çocuklardaki gıda alerjilerinde 

    -Venom alerjisi olan bazı vakalarda, spesifik IgE testi, deri testinden daha duyarlı 

olabilir.
32

 

Yaygın olarak kullanımda bulunan in vitro testler kısaca Ġmmünassay (ĠA) olarak 

adlandırılır. Temeli alerjen ile alerjene spesifik IgE antikoru arasındaki etkileĢime 

dayanır. Alerjik hastalıklarda alerjenler, yaĢayan diğer canlılardan kaynaklanan 

protein yapılı antijenlerdir. Örneğin bitkiler, hayvanlar, böcekler ve 

mikroorganizmalardan köken alır. Antikorlar ise alerjen üzerindeki çeĢitli epitopları 

tanıyan IgE molekülüdür. Ġmmünoassay testler ; gıdalar, böcek venomları, çevresel 

alerjenler, polenler, mantar sporları, hayvanlara ait alerjenler, ev tozu akarları, 

hamamböceği, doğal kauçuk olan lateks maddesi, az sayıdaki beta laktam 

antibiyotikler ve az sayıdaki diğer bazı ilaçlar gibi alerjenlere karĢı geliĢtirilmiĢtir.
32 
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Ġmmünassay Yöntemleri: 

ELĠSA (Enzime bağlı immünosorbent test): Alerjen-IgE reaksiyonunu görünür 

hale getirmek için kullanılan anti IgE antikorları enzim ile iĢaretlenmiĢtir. Enzimin 

substratı ortama eklendiğinde, renk veren bir ürün oluĢur ve bunun ölçümü IgE 

antikorunun yoğunluğu hakkında bilgi verir.
32 

FEIA (Floresan enzim immünassay): Antijen-antikor reaksiyonunun görünür hale 

gelmesi, floresan veren bir maddenin ortaya çıkması ile olur.
32 

RAST (Radioallergosorbent test): Burada ise kullanılan anti IgE antikorları 

radyoaktif madde ile iĢaretlenmiĢtir. In vitro alerji testlerinin geliĢtirildiği ilk yıllarda 

kullanılan bir teknik olduğu için, hâlâ diğer Ġmmünoassayler için de genel olarak bu 

deyim kullanılmaktadır.
32 

2.9.3.1. Antijen Spesifik IgE
 

     Spesifik IgE, duyarlı kiĢilerde alerjenle karĢılaĢma sonrası oluĢur. Deri, 

gastrointestinal sistem, solunum sistemi gibi alerjen maruziyetinin olduğu dokuların 

alerjik reaksiyonlarından sorumludur. Spesifik IgE bakılmasının avantajları; deri testi 

ve provakasyon testleri il korelasyonunun iyi olması, ilaçlardan etkilenmemesi, 

yaygın dermatitlerde kullanılabilirligi anaflaksi riskinin olmayıĢsıdır. Dezavantajları; 

deri testinden daha az duyarlı olması, alerjenlerin sınırlı seçimi, laboratuarlar 

arasında degiĢkenlik ve pahalı olmalarıdır. 

2.9.3.2. Total Serum IgE Düzeyi 

     Kanda total IgE seviyesinin tanı aĢamasında kullanımı sınırlıdır. 100- 150 U/ml 

üzerindeki değerler yüksek kabul edilir. Alerjik hastalığı olanların % 50‟ sinde 

normal değerler bulunduğu gibi, alerjik hastalığı olmayanlarda ve parazitozlarda da 

yüksek total IgE seviyeleri bulunabilir. Dolayısıyla serum total IgE ölçümü alerji 

tarama yöntemi olup, artık tanı yöntemi olarak kullanılması önerilmemektedir.
33 

 2.9.3.3. Kanda Total Eozinofil Sayımı 

Eozinofili atopik hastalıkların tanısında kullanılan bir parametre olmasına karĢın 

atopik hastalıklar dıĢında paraziter enfeksiyonlar, hematopoetik sistem hastalıkları ve 

kollagen doku hastalıkları gibi pek çok hastalıkta da saptanabilir. Bu nedenle tanıda 

çok değerli değildir.
34

 

2.9.3.4. Nazal Sitoloji 

 Alerjik ve non alerjik rinitli hastalarda nazal sitolojide eozinofili saptanabilir. Bu 

aĢamada etkili değildir. Ancak inflamatuar ve non inflamatuar hastalıkların ayırıcı 

tanısında, viral ve bakteriyel enfeksiyonların ayırıcı tanısında ve tedaviye yanıtın 

takip edilmesinde  kullanılabilir.
35

 

2.10. Deri Testleri
 

Alerjik yakınmalarla gelen hastaların tanısının konulmasında deri testleri önemlidir. 

Bu testler deriye uygulanan provakasyon testleridir. Deri testleri yardımı ile alerjik 

tetikleyiciler ve spesifik bir ajana karĢı hassasiyetin derecesi saptanabilir.
36

 Özellikle 

immünoterapi planlanan hastada veya çevresel tedbirlerin önerilmesi açısından deri 

testleri yardımcıdır. Alerjik kiĢilerde mast hücresi yüzeyindeki reseptöre bağlanmıĢ 

spesifik IgE‟ler bulunur ve deri testi sırasında uygulanan alerjen bu IgE‟ye 
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bağlanarak histamin ve diğer mediatörlerin salınmasına neden olur. Deri testleri 

genel olarak üç gruba ayrılabilir. 

1- Epidermal testler: Yama (patch) testi, Sürtme (friction) testi 

2- Perkütan testler: Delme (prick), Çizme (scratch) 

3- Ġntradermal (deri içi) testler 

Yama (Patch) Testi: 

IgE aracılı geç tip reaksiyonları belirlemek amacıyla kullanılır. Bazı allerjenler 

için ticari ekstreler ve taze besinlerle uygulanır. Ġrritasyona bağlı reaksiyonlarla 

alerjik reaksiyonların ayırımı zor olabilir.
37 

Sürtme (Friction) Testi: 

Çok duyarlı olduğu düĢünülen bireylerde, hayvan epiteli veya ilaçlarla yapılacak 

testlerde öncelikle sürtme testi uygulanması önerilmektedir. Sürtme testinde doğal 

alerjen ön kol iç yüzüne on kez sürtülerek ovalanır. Kontrol olarak da diğer kol iç 

yüzü pamukla ovalanır.
37 

Delme (Prick) Testi:
 

“The European Academy of Allergology and Clinical Immunology (EAACI)” ve 

WHO IgE aracılı alerjik hastalıkların tanısında deri prick testini önermektedir.
37 

 

 
 

     ġekil 4: Deri prick test uygulaması. (Ankilozan Spondilitli Hastalarda Alerjik Rinit 

Sıklığı, Dr. Arif Turgan tez çalıĢması, 2013, sayfa 11) 

Bir damla alerjen deri üzerine damlatıldıktan sonra steril bir lanset veya iğne 

kullanılarak delinir. Bu sırada kanama olmamalıdır. Belli bir derinliğe kadar delme 

iĢlemi uygulayacak Ģekilde standartlaĢtırılmıĢ iğneler üretilmiĢtir. On beĢ dakika 

sonra test solüsyonu silinir ve reaksiyon değerlendirilir. Deri duyarlılığının 

farklıolması nedeniyle her testte pozitif ve negatif kontrololması gerekmektedir. 

Pozitif kontrol solüsyonlarıilaç baskısını göstermek, histamine yanıtı zayıf 

olgularıortaya çıkarmak, teknisyenin uygulamasıyla ilgilideğiĢiklikleri belirlemek 

için kullanılır. En sık histaminfosfat (1 mg/mL) kullanılmaktadır. Negatif kontrol 

solüsyonuolarak, alerji aĢılarındaki diluentler kullanılır(Salin %50 gliserinli HSA-

salin). Negatif kontrol ilederi testi negatif olmalıdır.
37 
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Deri testinde kullanılması önerilen alerjenler
37 

Polenler: Çayır, ağaç, yabani ot, hububat 

Ev tozu akarları: Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae 

Hayvan epitelleri: Kedi, köpek, hamam böceği 

Mantarlar: Alternaria alternata, Cladosporium Album 

Deri testi reaksiyonlarındaki ödem çapı, negatif kontrolden en az 3 mm daha büyük 

olduğunda pozitif olarak değerlendirilir.
37

 Deri prick testlerinin yapılması kolaydır, 

çabuk uygulanır, ucuzdur ve duyarlılığı %80-90 olup kolayca tekrar edilebilir olması 

en önemli avantajlarıdır.
38 

YaĢ, dermatolojik bozukluklar, ilaçlar, testin yapıldığı 

bölge, immünoterapi yapılıp yapılmadığı gibi faktörler  test sonuçlarını etkileyebilir. 

Antihistaminikler deri testlerini baskılayarak sonuçların yalancı negatif çıkmasına 

sebep olabilir. Birinci jenerasyon antihistaminikler deri testlerinden 24-72 saat önce 

kesilmelidir. Hidroksizin deri testlerini 96 saate kadar baskılayabilir. Sedasyon 

yapmayan antihistaminikler deri testi uygulanmadan bir hafta önce, trisiklik anti 

depresanlar ise 7-14 gün önce kesilmelidir.
38

 Bebeklerde ve yaĢlılarda deri test 

duyarlılığı azalmıĢtır. Alerjenlerin çeĢidi de deri testi duyarlılığını etkileyebilir. 

Çapraz reaksiyon veren polenlerle test yapılması düĢünüldüğünde o grubu temsil 

eden tek bir alerjenle test yapılması gerekir.
38

 Gıda alerjilerinde standart test 

ürünlerinin olmaması sıkıntıya sebep olur. Endikasyon varsa gıda alerjilerinde prick 

testi tercih edilmelidir, çünkü intradermal testlerde yalancı pozitiflik oranı 

yüksektir.
38

 Prick testlerin en önemli dezavantajları yalancı negatif sonuçların 

olması, intradermal testlerde ise yalancı pozitif sonuçların oranı prick teste göre daha 

fazladır. Ġntradermal test prick teste göre daha zordur, daha uzun sürer ve hasta için 

daha fazla rahatsızlık vericidir.
38 

 

Deri Prick Testlerinin Değerlendirilmesi: 

(-) Endurasyon yok veya negatif kontrole yakın endurasyonlar 

(+) Endurasyonun çapı pozitif kontrolün endurasyon çapının yarısından küçük 

(++) Endurasyon çapı pozitif kontrolün yarısı kadar 

(+++) Endurasyon çapı pozitif kontrolün tamamı kadar 

(++++) Endurasyon çapı pozitif kontrolün çapının iki katı kadar ve daha büyük 

Ģeklinde değerlendirilir.
38 

Deri testlerinin yalancı (+) olduğu durumlar: 

    -Atopik dermatit 

    -Gıda testleri 

    -Ġyi standardize edilmemiĢ solüsyonlar 

    -Fazla volüm enjeksiyonu 

    -Dermografizm 

Deri testlerinin yalancı (-) olduğu durumlar: 

    -Ġnfantlar ve yaĢlı hastalar 

    -Uzun süreli steroid, antihistaminik ve trisiklik antidepresan kullananlar 

    -Periferik nöropati 

    -4-6 hafta önce anaflaksi geçirmiĢ hastalar 
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    -Alerjen ekstresinin çok sulandırılması
38 

Alerjen maddelerin gücü zamanla, sulandırılmakla ve sıcakta kalmakla zayıflar. Bu 

nedenlerle, alerjen ekstreleri buzdolabında saklanmalı ve kullanılmadan önce son 

kullanma tarihleri kontrol edilmelidir. Alerji deri testleri güvenlidir. Ancak çok 

duyarlı bireylerde geniĢ lokal reaksiyonlar ve sistemik semptomlara neden olabilir. 

Deri testlerinden sonra anafilaksi sonucu ölümler görülebilir. Bu nedenle, deri testleri 

yapılırken geliĢebilecek riskli durumlar için önlemler alınması gerekmektedir.
38 

Çizme (Scratch) Test 

Alerjenik materyel altından deri yüzeysel olarak 5 mm kadar çizilir. Bu 

iĢlemsırasında da kanama olmamalıdır.
38 

Deri içi (Ġntradermal) Test 

Bu testte delme testinde uygulanan test solüsyonları 1/100 oranında sulandırılarak, 

bir insülin/tüberkülin enjektörü ile deri içine 0.02 - 0.05 mL uygulanır. Bu 

enjeksiyonla deri içinde yaklaĢık 3 mm büyüklüğünde bir kabarıklık oluĢacaktır. Deri 

içi testlerin yorumlanması daha güçtür. Özellikle mantar, gıda ve ilaçlarla yalancı 

pozitif reaksiyonlar sık görülür.
38 

Nazal Provokasyon Testleri 

     Nazal provokasyon testlerinde spesifik alerjenler veya histamin ve metakolin gibi 

nonspesifik maddelerin, giderek artan dozlarda nazal mukozaya uygulanır. Bu testler, 

genellikle klinik araĢtırma amaçlı kullanılmaktadır. Alerjik rinit tanısının 

kesinleĢtirilmesinde de kullanılır.
39 

 

Akustik Rinometri 

Akustik rinometri, nazal pasajın yapısal patolojilerini objektif olarak belirler. Kesitler 

halinde nazal alan ölçümünü yapar. Ġnternal nazal kavite hacmini hesaplar.
39

 Septal 

deviasyon, konka hipertrofisi ve tümör kitleleri gibi patolojilerin yerlerini ve 

büyüklüklerini saptar. Aynı zamanda cerrahi sonrası etkinliği göstermek için de 

kullanılır. Akustik rinometri, burundaki tıkanıklığın türünü (geri dönebilen veya 

kalıcı), ve yerini (ön, orta veya arka) rakamlarla veren topografik bir harita gibidir.
39

 

Hızlı sonuç verir (on saniyede bir okuma), ağrısızdır, giriĢimsel değildir ve hem 

çocuklarda hem de yetiĢkinlerde güvenle uygulanabilir. Aynı hastada iĢlem öncesi ve 

sonrası uygulanarak etkinliği saptamada kullanılabilir. Özellikle nazal kavitenin 

anterior kısmının doğru ölçülmesini sağlar.
39 

         Akustik rinometride kullanılan ekipman, Hilberg ve ark. tarafından tanımlanmıĢtır.
39

 

Nazal havayoluna bir Ģok dalgası uygulandıktan sonra yansıyan sesi ölçerek, burnun 

her iki tarafı boyunca, enine kesit alanlarına ait bir profil elde edilebilir. Kaynaktan 

çıkan akustik bir atım, bir tüp içinden ilerleyerek burun adaptöründen geçer ve 

böylece hiçbir ses kaçağı meydana gelmez. Burnun enine kesitindeki değiĢiklikler, 

sesin yansıyabilirliğini etkileyecek Ģekilde akustik empedansta değiĢikliklere neden 

olur. Yansıyan ses bir mikrofon tarafından algılanır ve mikrofondan gelen sinyal, 

iĢlenerek dijital verilere dönüĢtürülür. Daha sonra bu verilerden, bir bilgisayar 

programı yardımı ile alan-mesafe fonksiyonu hesaplanır ve bulgular grafiğe dökülür. 
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Son zamanlarda, bazı aygıtlarda Ģok dalgası yerine "sürekli" bir ses sinyali 

kullanılmaktadır.
40

 

Akustik rinometri ölçümü yapılacak odanın bir takım özellikleri olmalıdır. Ölçümün 

yapılacağı oda; sessiz, çevresel etkilerden uzak, standart sıcaklıkta (yaklaĢık 22º C), 

% 50-60 nem oranına sahip olmalıdır. Öncelikle ölçüm yapılacak kiĢi sandalyede 

oturur pozisyonda, kafası dik karĢıya bakar Ģekilde stabil olmalıdır. Kısa bir alıĢma 

döneminden sonra burun probu, hastanın burnuna tam olarak yerleĢecek Ģekilde 

oturturmalıdır. Tüp, burnun apertura priformisinin temeli ile tragusun birleĢtiği 

çizgiye 45 derece açıda olacak Ģekilde tutulmalıdır. Sonrasında hastanın ağzını 

açması ve ağızdan solunum yapması istenir. Bu sırada bilgisayardan gelen ve ileti 

kaçağının olmadığını gösteren yeĢil ıĢık görüldüğü sırada arka arkaya istenilen 

sayıda ölçümler yapılabilir. ÇalıĢmalarda genellikle en az 3 kez ardı ardına ölçüm 

yapılır ve ölçümler arasındaki fark % 10‟dan az olduğunda ölçümler baĢarılı 

sayılabilir. Aynı iĢlem her iki burun deliğine de uygulanabilir. Ayrıca en az günde bir 

defa olmak üzere akustik rinometri cihazının kalibrasyonu yapılmalıdır. 

Genel olarak rhinogramda 3 adet belirgin çentik bulunmaktadır ve bu çentikler bazı 

çalıĢmalarda 4 adet olarak belirlenmiĢtir.
41

 Adenoidin rinogramdaki çentiği dördüncü 

çentik olarak değerlendirilmiĢtir. Bebeklerde nazal kemik yapısının geliĢimi henüz 

tamamlanmadığı için burun deliğinden olan uzaklık ve çentiklerin isabet ettiği 

bölgeler farklılık göstermektedir. EriĢkinlerde genel olarak 3 çentik değerlendirilir. I. 

Çentik; 2cm civarında olan inferior konkanın baĢlangıcına tekabül eden kısım; 

Minimum Cross sectional Area 1 (MCA1), II. Çentik; 4 cm civarında olan ve orta 

konkanın baĢlangıcına tekabül eden kısım; Minimum Cross sectional Area 2 (MCA 

2) ve III. çentik ise yaklaĢık 6 cm de olan kabaca orta konkanın ortalarına tekabül 

eden kısım; Minimum Cross sectional Area 3 (MCA 3) olarak isimlendirilir.
41 

    Akustik rinometrinin nazal kavitenin ön ve orta kısımlarını inceleyebilmek için iyi 

bir metod olduğu gösterilmiĢtir . YumuĢak damağın hareketi nedeniyle nazofarenksin 

volümünün ölçümünde değiĢiklikler olabilir, bu nedenle nazal kavitenin arka 

kısımlarındaki güvenilirliği tartıĢmalıdır.
41 

 

2.11. Alerjik Rinit Tedavisi 

2.11.1. Alerjenden Korunma 

Alerjik riniti tetikleyen faktör, nazal mukoza ile sorumlu alerjenin temas etmesidir. 

Bu temas sonucu önce erken faz reaksiyonu baĢlar daha sonra da alerjik inflamatuar 

hastalık geliĢir. Hastalığın Ģiddeti ve seyri çevredeki alerjen konsantrasyonu ile 

ilgilidir. Tedavide ilk basamak neden olan alerjeni belirlemek, bu alerjenden 

korunmaktır.
42 

2.11.2. Medikal Tedavi 

Alerjik rinit tedavisinde kullanılan ilaçlar kullanıldığı sürece etkili olup, uzun süreli 

     etkileri yoktur. Rinit tedavisinde kullanılan ilaçlar genellikle topikal ya da oral yol ile 

olmaktadır. Ġntranazal tedavinin en önemli avantajı yan etki olmaksızın ya da 

minimal yan etkiyle yüksek dozda ilacın direkt olarak nazal mukozaya 

uygulanabilmesidir. Alerjik rinit tedavisinde kullanılan ilaçlar; oral ve topikal 



26 

 

antihistaminikler, oral ve intranazal steroidler, oral ve intranazal dekonjestanlar, 

kromolinler, intranazal antikolinerjikler ve lökotrien antagonistleridir. 

2.11.2.1. Oral Antihistaminikler 

Her ne kadar alerjik semptomların patofizyolojisinde pek çok mediatör rol oynasa 

     da histamin majör önemi olan bir mediatördür. Bilinen 3 çeĢit histamin reseptörü 

vardır, ancak nazal mukozada H1 histamin reseptörleri etkilidir. Alerjik rinit 

tedavisinde kullanılan hem birinci hem ikinci jenerasyon antihistaminikler H1 

reseptör antagonisti olup, histaminin yol açtığı burun akıntısı, kaĢıntı ve hapĢırık 

semptomları üzerinde etkili olmakla beraber burun tıkanıklığı semptomu üzerinde 

sınırlı etkiye sahiptirler.
42 

     Birinci jenerasyon antihistaminiklerin (klorfeniramin, difenhidramin, prometazin, 

triploridin) sedasyon ve antikolinerjik yan etkilerinin olması (ağız/göz kuruması, 

üriner retansiyon, taĢikardi, impotans, diskinezi vs.) nedeni ile alerjik rinit 

tedavisinde kullanımları kısıtlıdır. 

         Yeni jenerasyon antihistaminikler (akrivastin, astemizol, azelastin, setrizin, ebastin, 

feksofenadin, loratadine, terfenadin, desloratadin) lipofobik ve daha büyük moleküllü 

olmaları nedeniyle santral sinir sistemine geçmezler ve dolayısıyla sedatif etkileri 

önerilen dozlarda çok azdır veya yoktur. Ayrıca öncelikle periferik H1 reseptörlerine 

bağlandıklarından antiserotonin ve antikolinerjik etki göstermezler.
42 

2.11.2.2. Topikal Antihistaminikler 

     Bugün kullanımda olan topikal antihistaminikler levokobastin ve azelastin‟dir. 

Topikal antihistaminikler oral antihistaminikler gibi alerjik rinitin burun akıntısı, 

hapĢırık ve kaĢıntı semptomları üzerinde etkilidirler. Topikal antihistaminikler daha 

kısa sürede etkili olurlar (15 dakikadan kısa), ancak etkinlikleri hedef organ ile 

sınırlıdır. Alerjik konjuktivitte etkili değildirler. Yeterli klinik etkinlik sağlanabilmesi 

için günde iki kez kullanımları önerilmektedir. Önerilen dozlarda kullanıldıklarında 

önemli yan etkileri yoktur. Topikal antihistaminiklerin özellikle hafif, organ-sınırlı 

alerjik rinitte kullanılması önerilmektedir.
42 

2.11.2.3. Topikal Steroidler 

 Kortikosteroidler hem topikal hem sistemik kullanımda hücresel düzeyde etkili olan 

antiinflamatuar ajanlardır. Kortikosteroidler antijen prezentasyonunu engelleyerek, 

sitokin (IL3, IL4, IL5 ve IL13 ve kemokin salınımım ve nazal mukozadaki hücre 

infiltrasyonunu (T-hücreleri, eozinofiller. mast hücreleri, bazofiller) ve bu 

hücrelerden mediatör salınımını azaltarak kuvvetli antiinflamatuar etkinlik 

gösterirler. Ayrıca nazal aĢırı duyarlılık üzerinde de etkilidirler. Kortikosteroidler 

günümüzde alerjik rinit tedavisinde kullanılan en etkili ilaçlardır. Burun akıntısı, 

kaĢıntı ve hapĢırık gibi semptomların yanı sıra burun tıkanıklığı üzerinde de 

etkilidir.
42

 

     Topikal steroidlerin zaman zaman burunda kabuklanma, kanama gibi yan etkileri 

olabilir. Septal perforasyon ise çok nadirdir. Sonuç olarak; topikal steroidler orta 

derecede ya da Ģiddetli ve/veya sürekli semptomu olan alerjik ya da nonalerjik rinitli 

hastalarda ilk seçenek olarak düĢünülmelidir. 
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2.11.2.4. Sistemik Steroidler 

Sistemik steroidler alerjik rinit tedavisinde ilk seçenek ilaç değil, son baĢvurulacak 

ilaç olarak düĢünülmelidirler. Oral (prednizolon 20-40 mg/gün) ya da depo 

enjeksiyon (metilprednizolon 40-80 mg/enjeksiyon) olarak verilebilirler. Ciddi 

hipertansiyon ve hiperglisemi, ileri osteoporoz, glokom, tüberküloz gibi kronik 

infektif hastalıklar ve psikolojik dengesizliği olanlarda kullanımları kontrendikedir. 

Ayrıca çocuklar ve hamilelerde de kullanılmamalıdırlar. Sistemik steroidler ancak 

diğer medikal tedavi yöntemlerinin yetersiz olduğu olgularda, yan etkileri göz 

önünde tutularak kısa süreli olarak kullanılabilirler. Ġntranazal tedavinin aksine burun 

ve paranazal sinüslerin her tarafına ulaĢabileceğinden, özellikle nazal polipozis ve 

Ģiddetli perenial rinitlerde yararlı olabilirler. Sistemik steroidler diğer tedavi 

yöntemlerinin etkili olmadığı durumlarda kısa süreli (3 haftadan az) olarak 

kullanılabilir. Ancak 3 aydan daha sık aralıklarda verilmemelidirler, 

2.11.2.5. Kromolinler 

    Alerjik rinit tedavisinde kullanılan kromolin, sodyum nedokromil‟dir. 

Kromoglikatların etkinliği mast hücre duvarı ve/veya IgE antijen bağlanımı sonucu 

geliĢen intraselüler olaylar yoluyla olmaktadır.Sodyum nedokromilin günde 2 kez 

kullanımı yeterlidir. Kromolinlerin alerjen ile temas öncesinde kullanıldıkları zaman 

etkili olmaktadır. Kromolinlerin gastrointestinal emilimi olmadığı için toksik 

değildir. Dolayısıyla çocuk, hamile ve yaĢlılarda güvenli bir Ģekilde kullanılabilirler. 

Kromoglikatlar alerjik rinit tedavisinde hafif semptomlu olgularda ve alerjenle temas 

öncesinde kullanılmalıdır.
42 

2.11.2.6. Dekonjestanlar 

Dekonjestanlar topikal ve oral kullanımda α adrenerjik reseptörleri uyararak nazal 

mukozada vazokonstrüksiyon sağlayıp, geçici olarak burun tıkanıklığını azaltırlar. 

Ancak sekresyon, kaĢıntı ve hapĢırık üzerinde etkili değildirler. Klinik kullanımda 

olan dekonjestanlar arasında, α adrenerjik agonistler (fenilefrin), α 2-adrenerjik 

agonistler (oksimetazolin, ksilometazolin), noradrenalin salınımı yapanlar (efedrin, 

psödoefedrin, fenilpropanolamin) sayılabilir. Uzun süreli topikal kullanımda 

taĢiflaksi ve rinitis medikamentoza geliĢebilir. Bu nedenle topikal dekonjestanlar 

Ģiddetli burun tıkanıklığı olan hastalarda kısa süreli olarak (10 günden az) diğer 

ilaçlarla beraber verilebilirler. Sistemik kullanımda burun tıkanıklığı üzerindeki 

etkinlikleri topikal kullanıma göre daha azdır. Oral kullanımda etkileri 30 dakika 

içinde baĢlayıp, 8-24 saat devam edebilir. Yan etkileri arasında taĢikardi, hipertiroidi, 

irritabilite, glokom ve uykusuzluk sayılabilir.
42 

2.11.2.7. Antikolineıjikler 

Antikolinerjikler nazal sekresyon üretiminde rol oynayan muskarinik reseptörleri 

bloke ederek etki ederler. Vasküler kontrol (burun tıkanıklığı) ve duyusal sinir 

uçlarına (hapĢırık ve kaĢıntı) etkileri yoktur. Dolayısıyla sadece burun akıntısı 

üzerinde etkilidirler. Bu amaçla kullanılan ajan ipratropium bromid‟dir.
42

 Nazal 

mukozada kuruluk, baĢ ağrısı ve ağız kuruluğu yan etkileri olarak sayılabilir. 

Sistemik yan etkileri çok yüksek dozlarda ortaya çıkmaktadır. 
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2.11.2.8. Lökotrien Antagonistleri 

Lökotrienler alerjik reaksiyonun önemli mediatörleridir. Dolayısıyla lökotrienler 

üzerinde etkili olan ilaçlar tek baĢına ya da antihistaminiklerle kombine edilerek 

alerjik rinit tedavisinde kullanılabilirler. Bu amaçla kullanılan ajanlar zafirlukast ve 

montelukasttır.
42 

2.11.3. Ġmmünoterapi 

Ġmmünoterapi (desensitizasyon) alerjik hastada temas edildiğinde semptomlara yol 

açan alerjen aĢılarının giderek artan dozlarda uygulanmasıdır. Bu tedavi yönteminin 

amacı, hastaların alerjene karĢı hassasiyetlerini azaltmak ve dolayısıyla semptomlara 

engel olmaktır. En yaygın olan uygulama yöntemi subkutan enjeksiyondur. Ancak 

oral, sublingual ve nazal uygulama ile de etkili ve güvenli immünoterapi sağlanabilir. 

Ayrıca peptid ĠT, plazmid DNA immünizasyonu, rekombinan alerjen spesifik 

fragmanlar ve anti-IgE monoklonal antikorların kullanımı gibi yeni yöntemler 

üzerinde çalıĢılmaktadır.
42 

 

2.12. Koku Alma Bozuklukları 

Alerjik riniti olan hastalarda koku alma  bozuklukları ile ilgili pek çok çalıĢma 

yapılmıĢtır. Hotchkiss ve arkadaĢları, alerjik riniti olan hastalarda koku almada 

bozukluk olduğunu belirtmiĢlerdir.
43

Bundan yıllar sonra Cowart ve arkadaĢları 

alerjik rinitli hastalarda koku eĢiğinin oldukça yükseldiğini ve %23 hastada koku 

almada belirgin kayıp olduğunu saptamıĢlardır.
44

Apter ve ark. olfaktör 

fonksiyonlardaki bozulmanın alerjik rinitli hastalarda, rinosinüziti olan hastalara göre 

daha hafif olduğunu bildirmiĢlerdir.
45

 Simola ve Malmberg alerjik ve nonalerjik 

rinitli hastaları karĢılaĢtırdıklarında nonalerjik rinitli hastalarda koku alma 

bozukluğunun daha ağır olduğunu belirtmiĢlerdir.
46 

Haro ve arkadaĢları, polen 

alerjisi olan alerjik rinitli hastalarda ev tozu akarı alerjisi bulunanlara göre olfaktör 

fonksiyonlarda daha fazla bozulma olduğunu gözlemiĢlerdir.
47

 Koku alma 

bozuklukları genellikle hastalık Ģiddeti ve hastalık formuna 

göresınıflandırılmaktadır.
48 

Koku alma hastalıkları; 

    - Normosmi: Normal fonksiyon 

    - Anosmi: Koku alamama 

    - Hiposmi: Kokuları alma yeteneğinde azalma 

    - Hiperosmi: Kokulara karĢı aĢırı duyarlılık 

Kokuları algılama hastalıkları (disosmi); 

    - Fantosmi: Odör yokken koku alma 

    - Parosmi: Odör varken farklı koku alma 

    - Kakosmi: Odörü kötü koku olarak algılama 

    - Heterosmi: Kokuları birbirinden ayırt etme güçlüğü 

Klasik olarak olfaktör bozukluklar iletim tipi ya da sensorinöral tip kayıp Ģeklinde 

ikiye ayrılmaktadır:
48 
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1.Ġletim Tipi Hastalıklar: Ġletim tipi hastalıklar koku verici maddelerin olfaktör 

nöron reseptörlerine ulaĢmasını fiziksel olarak engellemektedirler. Alerjik rinit, 

kronik rinosinüzit, nasal polip ve nasal tümörler bu türden hastalıklar arasındadır.
48 

2.Sensorinöral Hastalıklar: Sensori-nöral hastalıklar, olfaktör sinirin uyarılma 

yolunu ve uyarının merkezi iĢlenme sürecindeki bozukluğu içermektedirler. 

Nörodejeneratif hastalıklar ve kafa travmaları bu türe örnek olarak verilebilir.
48

Konu 

üzerine yapılan çalıĢmalar incelendiğinde koku bozukluklarına neden olan 200'den 

fazla hastalık tanımlanmıĢ olup klinik yaĢam kolaylığı bakımından koku bozuklukları 

aĢağıdaki gibi sınıflandırılabilir.
48

 

Obstrüktif Sinonazal Hastalıklar: Koku alabilmek için hava akımının bilhassa 

septum ile orta konkanın anteromedialinden geçmesi gerektiği düĢünülmektedir. 

Hava akımının olfaktör yarığa ulaĢmasına engel olan patolojiler koku bozukluğuna 

neden olur. Ödemli mukoza, polipler, tümörler veya major kemik deformiteleri, 

olfaktör alana olan hava akımına engel olurlar. Atrofik rinit, krutlardan dolayı 

kokuyu azaltır. Alerjik ve vazomotor rinit, nasal polip, genel olarak ilerleyici 

hiposmiye yol açar. Tüberküloz, Sarkoidoz, lepra, sifiliz mukozayı etkileyerek rinite 

neden olur. Bütün bu durumların  tedavi edilmesi ile koku geri dönebilir.
48 

Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları: Olfaktör kayıplar nazal hava yolu 

obstrüksiyonuna bağlıdır ve nasal hava yolu açıldığında 1-3 gün içerisinde geriye 

dönecektir. Nadiren bazı kiĢilerde üst solunum yolu enfeksiyonun diğer 

semptomlarının düzelmesine karĢın olfaktör fonksiyonlar geri dönmeyebilir. 

Kafa Travması: GeçirilmiĢ olan minör yahut major kafa travmalarından sonra  koku 

bozukluğu literatürlerde çocuklarda ise %1-3, eriĢkin bireylerde %5-10, olarak 

bildirilmiĢtir.
49

Oksipital bölgede olan travmalar ise anosmiye, frontal bölgede 

gerçekleĢen travmalar hipozmiye neden olur. Travmaya bağlı olarak koku 

bozukluklarında fizyopatolojik olarak olfaktör liflerin kribriform tabakada 

zedelenmesi, kribriform tabaka fraktürü ve olfaktör bulbus kontüzyonu ve serebral 

kontüzyon sorumlu tutulmaktadır.
49 

YaĢlanma: Olfaktör tanımlama kabiliyetinde 6. ve 7. dekatlarda ani bir düĢüĢ 

görülmekte ve bu grubun yarısında ileri düzeyde koku kaybı gözlenmektedir. 25 

yaĢından 95 yaĢına kadar olfaktör bulbustaki mitral hücrelerin sayısında ve total 

olfaktör bulbus volümünde lineer bir azalma meydana gelmektedir.
48

 

Konjenital Nedenler: Genel olarak söz konusu spesifik bir anosmidir. 

Fizyopatolojik olarak olfaktör epitel yahut bulbusun konjenital dejenerasyonu 

sorumlu tutulmaktadır. Hastaların büyük bir kısmı irritan, keskin ve acı kokuları ayırt 

edebilmektedir. Konjenital anosmi en fazla Kallman Sendromu'nda daha sonra da 

Turner Sendromu'nda görülmektedir.
50

Korsakoff sendromu, Foster Kennedy 

sendromu, Kartagener sendromunda da koku bozukluğu mevcuttur.
50 

Toksinler: Çevresel ve endüstriyel gazların inhalasyonu ve özellikle sigara, koku 

bozukluklarına neden olabilir. Burada olfaktör zedelenmenin derecesi zararlı etkenin 

toksisitesine, konsantrasyonuna ve etkilenme süresine göre değiĢir. Sigara, uzun 

süren ancak geri dönüĢlü bir hiposmiye neden olur. Sülfirik asit, hidrojen siyanid gibi 
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ajanlara bir kez maruziyet bile kalıcı anosmiye yol açabilir. Formaldehit ve uçucu 

çözücülere uzun süreli maruziyetlerde hiposmi geliĢir.
48 

Tümörler: Hem intranazal hem de intrakranial tümörler koku bozukluğuna yol 

açarlar. Ġntranazal tümörler içinde yassı hücreli karsinom, inverted papillom, 

adenomlar sayılabilir. Ġntrakranial tümörler arasında meningiomlar, hipofiz tümörleri 

ve gliomlar olfaktör yapıda lokal destrüksiyona neden olutlar. Temporal lob 

tümörlerinin %25‟inde de koku bozukluğu olur.
48 

Ġlaçlar: Birçok ilaç yan etki olarak geçici yahut kalıcı koku bozukluğuna yol 

açabilmektedirler.Anestezik ilaçlarında koku bozukluğuna yol açtığı 

düĢünülmektedir.
48 

Nörolojik Hastalıklar: Olfaktör testlerin uygulandığı birçok nörodejeneratif 

hastalıkta olfaktör disfonksiyon saptanmıĢtır. Alzheimer hastalığı erken tanısal bir 

belirtisi olarak koku almada kayıpla kendini belli eder. Alzheimerlı hastalardan 

alınan otopsi materyalinin analizinde, olfaktör bulbuslar ve olfaktör sinirler içinde 

nöropil lifleri ve nörofibriler düğümler bulunmuĢ ve bunların sayılarının hastalığın 

klinik evresiyle korelasyon gösterdiği saptanmıĢtır. Bu histolojik bulgular normal ya 

da hafif kognitif bozukluğu olan hastaların 1/3'ün de gözlenmiĢtir. Bu durum 

Alzheimer hastalığının erken dönem tanısında olfaktör biyopsilerin kullanılma 

ihtimalini göstermektedir. Parkinson hastalığı, hastalığın prodromal veya preklinik 

bir belirtisi olarak olfaktör kayıpla yakından iliĢkilidir.
51 

Cerrahi: Respiratuar hava akımı değiĢikliğine neden olan yahut olfaktör reseptörlere 

yakın bölgelerde yapılacak olan cerrahi giriĢimlerin koku fonksiyonunu etkileyeceği 

yadsınamaz bir gerçektir. Hava akımında tıkanıklığa neden olan adenoid dokusunun 

çıkarılmasının ardından çocuklarda artan hava akımı ile beraber koku algılamalarının 

da arttığı görülmüĢtür.
52 

Radyoterapi: Özellikle kafa tabanı ve olfaktör bölgeyi içine alan radyoterapi 

uygulamalarının koku fonksiyonu üzerinde negatif etkisi vardır.
53 

Ġdiyopatik nedenler: Hastaların belirli bir bölümünde etyoloji saptanmadan koku 

bozukluğu bulunur, bu duruma genellikle daha önceden sağlıklı, genç orta yaĢlı 

bireylerde rastlanır. 

Koku hastalıklarında etyolojide önemli olan noktalar: 

Burundaki Lezyonlar 

    Yapısal anomaliler 

    Septum deviasyonu  

   Ala nazi zayıflığı  

    Nazal polip  

    Alerjik rinit  

    Vazomotor rinit  

    Atrofik rinit-ozena  

    Hipertrofik rinit  

    Rinitis medikamentoza  

    Sjögren sendromu 

    Kronik inflamatuar hastalıklar 
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    Sifiliz 

    Tüberküloz 

    Sarkoidoz 

    Skleroma 

    Lepra 

    Wegener granülomatozu 

    Adenoid hipertrofisi 

Enfeksiyonlar 

    Ġnfluenza  

    Bakteriyel rinosinüzit  

    Enfekte diĢ,diĢ eti  

    Tonsillit  

    BronĢiektazi 

Metabolik Nedenler 

    A, B6, B12 avitaminozu  

    Çinko yetmezliği  

    Bakır yetmezliği  

Protein-kalori malnütrisyonu  

    Total parenteral beslenme 

Tümörler 

   Ġntranazal tümörler 

Nöro-olfaktif tümörler  

Estezyonöroepitelyoma  

Estezyonöroblastoma  

Estezyonörositoma  

Estezyoepitelyoma  

Nazofaringeal tümörler 

Paranazal tümörler  

Lösemik infiltrasyonlar  

Diğer benign ve malign tümörler 

Adenokarsinoma 

Schwannoma  

Nörofibroma  

Ġntrakranial tümörler 

Nörolojik Nedenler 

Familyal disotonomi  

Refsum hastalığı  

Multipl skleroz  

Parkinson 

Temporal lob epilepsisi  

Myastenia gravis  

Retinitis pigmentoza  

Vasküler yetmezlikler 
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Hidrosefali  

Transient iskemik atak  

Endokrin Nedenler 

Diabetes mellitus  

Hipertroidizm 

Hipotiroidizm  

Addison  

Konjenital adrenal hiperplazi  

Adipozogenital distrofi (Froelich sendromu) 

Hipogonodotropik hipogonodizm  

Cushing sendromu 

Konjenital Nedenler 

Hiposmi, hipoaguzi sendromu 

Pigmenter anomalite 

spesifik anosmi 

Nazorinensefalik anomali 

Travma 

Nazal fraktür  

Sinir ve yol hasarı  

Frontal lob hemorajisi 

Ġlaçlar 

Steroidler (kronik kullanım)  

Antihistaminikler (kronik kullanım)  

Ġntranazal tuz solüsyonu 

Antimikrobikler  

Tetrasiklin  

Streptomisin  

Linkomisin  

Neomisin  

Tirotrisin  

Griseofulvin  

Anestezikler  

 

2.13. Koku Testleri 

Koku testleri bireylerde meydana gelen hastalığı doğrulamada, derecesini 

belirlemede, hasta olmadığı halde kendini hasta görenlerin ortaya çıkarılmasında ve 

hastalığın prognozunda yardımcı olmaktadır. Tek taraflı veya çift taraflı koku testinin 

kullanılması ile ilgili karar hastanın özgeçmiĢi ve fiziksel muayenesi neticesinde 

önceden belirlenebilir. Tek taraflı test uygulanacak ise test edilmeyen nostrilin 

tıkanması önerilebilir.
54

Koku testlerinin genel itibariyle iki çeĢidi bulunmakta olup 

bunlar Psikofizyolojik (subjektif) testler ve elektrofizyolojik (objektif) testlerdir. 

Psikofizyolojik testler koku kaybının klinik değerlendirmesinde kullanılırken 

elektrofizyolojik testler ise öncelikli olarak araĢtırma amacıyla kullanılmaktadır. 
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Koku testlerinin çoğunluğu özgün kokuların eĢiklerinin belirlenmesinin ya da çok 

sayıda kokunun tanımlanması kabiliyetinin ölçümüne dayanmaktadır. 

2.13.1. Psikofizyolojik Testler 

     Kokunun klinik olarak değerlendirilmesinde kullanılan bu testler 4 grupta 

toplanabilir.
54 

1.Koku Algılama Testleri: Bu testler eĢik değeri hakkında bilgi vermektedir.
54

 

2.Koku Diskriminasyon Testleri: Kokuları ayırt etmek için kullanılır. Burada 

hastadan istenen yalnızca kokular arasında ayırım yapmasıdır. Verilen kokuyu 

tanıması, belirlemesi ya da hatırlaması kullanılmaz.
54 

3.Koku Tanıma Testleri: EĢik üstü bir test olup kiĢiden kokuyu koklaması ve 

bunları doğru bir Ģekilde söylemesi istenir. Deneğe, kokunun eĢik değerinin 

üstündeki konsantrasyonda stimulus verilir.
54 

4.Ġdentifikasyon Testleri: En çok kullanılan testler arasında yer alır. Hasta 

kendisine verilen kokunun ismini kendisine verilen bir koku listesinden seçerek 

bulmaya çalıĢır. Çoktan seçmeli bir testtir.
54 

Bu testlerin yanında daha  basit testler de bulunmaktadır. 

Bunlardan birinde alkol emdirilmiĢ olan ped hastanın gözleri kapalı iken buruna 

yaklaĢtırılır. Hasta kokuyu algıladığında bildirir. Ped ile burun arasındaki mesafe 

olfaktör hasarın derecesi ile iliĢkilidir.
55

Kokuların nazal olfaktör reseptörlere geliĢi 

burun deliklerinden ya da posterior koanadan olmaktadır. Hastanın diline konan 

kokular vasıtasıyla her iki koku yolu fonksiyonuda test edilebilir. 

Koku EĢik Testleri: KiĢinin algılayabildiği en düĢük konsantrasyondaki koku, eĢik 

değeri olarak adlandırılmaktadır. Fakat bu konsantrasyon sabit bir rakam olmayıp 

tekrarlayan denemelerde farklı sonuçlar elde edilebilir. Bu nedenle ortalama eĢik 

değeri matematiksel olarak hesaplanır. Uygulanan testte zorunlu-seçimli prosedür 

kullanılır. EĢik belirlemede testin genel olarak fenil etil alkol veya butil alkol %4 gibi 

kokulandırıcılar farklı konsantrasyonlardaki bir koklama ĢiĢesi ve diğerinde su olan 

bir ĢiĢe halinde sunulur. Bu kokular suda rahat çözülmeleri ve kolay tanımları 

sebebiyle sık kullanılırlar. Hastadan kokulandırıcıyı içeren ĢiĢeyi tanımlaması 

istenir.
55 

Koku Ġdentifikasyon Testleri: Bu testler kantitatif testler olup hastalardan eĢik üstü 

düzeydeki kokulandırıcıları tanımlamaları istenir. 

Connecticut Chemosensory Clinical Research Center Test (CCCRC): 

CCCRC içinde hem koku eĢik hem de identifikasyon testlerini içermektedir.  

Uygulaması kolay, ucuz ve Türk halkına uyarlanmıĢ kokuları içermektedir. 

University of Pennsylvania Smell Identification Test (UPSIT): Klinik 

uygulamalarda koku testi için en yaygın olarak kullanılan araç Doty ve arkadaĢları 

tarafından geliĢtirilen Pensilvanya Üniversitesi'nin koku identifikasyon testidir. 

UPSIT yaygın olarak kullanılmakta olup 4 bin kiĢide yapılmıĢ olan testlere dayanan 

standartları bulunmaktadır. 

The Brief Smell Identification Test (B-SIT): Cross-cultural smell identification test 

(CC-SIT) olarak da bilinmektedir. UPSIT'in bir varyantı olup 12 maddeden 

oluĢmaktadır. Bu uyarıcılar farklı ülkeleri temsil eden hastalar tarafından en tutarlı 
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Ģekilde tanımlanan kokulandırıcılardır. Hastaların bu testi tamamlamaları yaklaĢık 

olarak 5 dakika sürmektedir.
7 

Odor Stick Ġdentification Test (OSĠT): Sachiko ve ark.ın geliĢtirdikleri yeni bir 

koku prezantasyon setidir. Kokulandırıcı maddelerin mikro kapsülleri sabit/dayanıklı 

bir krem içerisinde birleĢtirilmektedir. Bu set, testin hedef kitlesine tanıdık gelen çok 

sayıda farklı kokuyu içermesi için tasarlanmıĢtır, sabittir ve kullanımı da kolaydır.
56

 

Sniffin Sticks Test: Avrupa'da yaygın bir Ģekilde kullanılan testlerden birisi de 

Sniffin Sticks testi olup Kobal ve Hummel tarafından geliĢtirilmiĢtir. EĢik aralığında 

bir testi ve iki eĢik üstü testi bulunmaktadır.
57 

Tüm bu psikofizik testler, tedavi öncesi ve sonrası hastanın olfaktör yeteneğinin 

belirlenmesi, değerlendirilmesi ve hastalığın gelisiminin izlenmesi amacıyla 

kullanılmaktadır. 

2.13.2. Elektrofizyolojik Testler 

Elektro-olfaktogram (EOG) veya uyarılmıĢ olfaktör potansiyeller (OERPs) gibi 

     elektrofizyolojik testler genel olarak araĢtırma amaçlı kullanılır. Bunlar ileri 

derecede teknik, mekanik ve uzmanlık gerektiren cihazlardır. 

Elektro-olfaktogram: EOG, olfaktör epitelinin yüzeyine yerleĢtirilen elektrot 

     ile ölçülmektedir. Endoskopik görüntüleme ile yapılan elektrod yerleĢimi hasta için 

rahatsızlık verici olabilir ve hapĢırma ile mukus deĢarjına yol açabilir. Bu iĢlem 

sırasına testin sonucunu bozmaması için herhangi bir lokal anestezi maddesi 

kullanılmaması da kiĢinin konforunu negatif yönde etkileyen bir durumdur. Bu test 

olfaktör mukoza hastalıklarını santral hastalıklardan ayırmaya yarar.
57 

UyarılmıĢ olfaktör potansiyeller: Bu testte kokulu madde ile uyarımlara bağlı 

beyin sapı yanıtları ölçülür. Bu amaçla perkütanöz elektrotlar skalpe yerleĢtirilir. 

Kokulandırıcıların sunumunun ardından tüm elektroensefalografik aktivite 

kaydedilir. Amplitud yani geniĢlik ve OERPs'lerin latens süresine bakılır. OERPs'ler 

hastalık simülasyonlarının ortaya çıkarılmasında faydalı olabilir.
7 

2.13.3. Biyopsi 

     Koku epitelinde meydana gelen hasarı belirlemek için nadiren biyopsi yapılmaktadır. 

Prosedürde nazal septumun süperiorundan biyopsi alınmaktadır. Bu teknikte doğru 

olfaktör nöroepitelini elde etmek temel problemdir. Çünkü olfaktör nöroepitel 

bölgesindeki solunum epitelinin yaĢ ile alakalı metaplazisi sebebiyle çoklu biyopsiler 

gerekmektedir.
57 

2.13.4. Olfaktometri 

Olfaktometri, kokulu gazın kontrollü bir Ģekilde belli miktarlarda insan burnuna 

sunulması ve bu kokunun insanın koku alma duyusu üzerinde meydana getirmiĢ 

olduğu etkinin ölçülmesi yöntemidir. Bilinen belli bir kokuyu bilinen 

konsantrasyonlarda insan burnuna sunarak ve meydana getirmiĢ olduğu etkiyi 

ölçerek burnun koku alma kabiliyetini kalibre etmek ve insan burnunu bir dedektör 

olarak kullanarak bilinmeyen koku konsantrasyonlarını tespit etmek Ģeklinde 3 temel 

prensibi bulunmaktadır. Olfaktometri yöntemi kullanılarak koku konsantrasyonunun 

ölçülmesini sağlayan cihazlar "olfaktometre" olarak adlandırılmaktadır.
58 
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2.13.5. Ġntravenöz Koku Testi 

Furukawa ve ark. tarafından geliĢtirilen bir koku testidir. Tiamin propyldisulfide 

vitamin B1 türevidir. Sarmısak kokusu vermektedir. Bu test esnasında 10mg 2ml 

alinamin sabit hızda sol kolda mediyan ven içine 20 saniyede verilir. Metabolize olan 

alinamin pulmoner alveollerden atılır. Buradan ekspirasyon havasına karıĢır ve 

nazofarenkse gelir. Test esnasında hastaya burnundan normal nefes alıp vermesi için 

direktif verilir. Enjeksiyon ile kokunun algılanması esnasında geçen süre "latent 

süre"; algılama ile kokunun kaybolması arasında geçen süre de "devam etme zamanı" 

olarak belirlenir. Latent süre koku keskinliği, devam etme zamanı kokuya 

adaptasyon ile iliĢkilidir. Normal durumlarda latent süresi 7-8 saniye ve ortadan 

kaybolma süresi ise 1-2 dakikadır. Bu test santral koku bozukluklarının ayırt 

edilmesinde ve prognoz tayininde kullanılabilir.
59

 
 

2.14. Koku Hastalıkları Tedavisi 

Koku bozukluklarının tedavisinde öncelikle neden bulunabilirse nedene yönelik 

tedavi uygulanmalıdır. Tedaviden en fazla yarar görme olasılığı olan hasta 

popülasyonu sinonazal hastalığı olan gruptur. Hastalığın medikal tedavisinde 

sistemik steroidler, intranazal steroidler, antialerjik tedavi ve akut rinosinüzitler için 

antibiyoterapi verilir. Mekanik nedenlere bağlı gelistiği düĢünülen koku 

bozukluklarında gerekli cerrahi müdahaleler yapılabilir. Koku iletimi yolunda engel 

veya hipotiroidizm gibi birkaç spesifik hastalık dısında olfaktör bozuklukların 

tedavisinde baĢarı Ģansı düĢüktür. Olfaktör reseptör hasarına bağlı koku 

bozukluklarında teorik olarak etkin olacağı varsayılan A ve B vitamini tedavileri 

denenmiĢtir. A vitamininin epitelyum rejenerasyonu sağladığı ve reseptör fonksiyonu 

açısından gerekli olduğu için teorik temelde baĢarılı olması beklenir ancak klinik 

çalıĢmalarda vitaminlerin koku üzerine iyileĢtirici etkisi saptanmamıĢtır.
60

 Yine yara 

iyileĢmesi üzerine pozitif etkisi düĢünülerek çinko tedavisi denenmiĢ ancak koku 

üzerine belirgin klinik yanıt alınamamıĢtır. Çinko eksikliği olan bireylerde tat ve 

koku bozukluğu geliĢebilir ve çinko ancak bu bireylerde tedavide etkin olabilir.
61

 

Posttravmatik ve üst solunum yolu enfeksiyonu sonrası geliĢen koku bozukluğunda 

yapılacak olan gözlem ve beklemektir. Vakalarda iyileĢme olacaksa genellikle 1 yıl 

içinde olmaktadır. Toksik olfaktopatilerde etken toksinin uzaklaĢtırılması tedavinin 

en önemli basamağıdır. Fantozmi tedavisinde olfaktör mukoza üzerine topikal kokain 

uygulaması, olfaktör epitelin soyulması ve son olarak kraniotomi ile olfaktör 

bulbektomi uygulaması yapılabilir.
62

Son olarak bu hastaların hastalıklarını kabul 

etmeleri ve bununla yasamaya teĢvik edilmeleri tedavinin en önemli basamağını 

oluĢturur. 

 

2.15.Fototerapi 

Tıpta 200 ila 400 nm arasındaki dalga boylarındaki ultraviyole (UV) ıĢınlarla yapılan 

tedaviye fototerapi denir. Dalga boylarına göre UV ıĢınlar 3 çeĢittir; uzun (UVA), 

orta (UVB) ve kısa (UVC) dır.
63,64 
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1.  UV A:  Uzun dalga boyları Ģeklinde bir uçtan diğer uca  yayılarak ilerler. 

UVA ıĢınların çoğu ozon tabakasının içinden doğrudan geçerler. Tıpta birçok alanda 

tedavi amaçlı kullanılır ve ozon tabakasının içinden doğrudan geçerken tüm gün ısı 

yayarlar.
65 

2. UV B: cilt ile temas ettikten sonra depolanıp epidermis tabakasında emilmekte, 

ciltteki hücreleri yıpratarak korumasız bırakan UVB Fotodiskeratoz adı verilen 

hücre boĢlukları yaparak nevüs, çil, leke meydana getirerek kanserojen bir zemin 

hazırlarlar.
66 

3. UV C:  UVC ameliyathanelerde sterilizasyon amacıyla UV ıĢını olarak 

kullanılmaktadırlar.
66 

Özellikle tedavi amaçlı olarak inflamatuar deri hastalıklarında kullanılmıĢ, çok iyi 

sonuçlar alınmıĢ bu tedavi yönteminde ultraviyole (UV) ıĢınlarının ciltte lokal ve 

sistemik olarak immunosupresyon yaptığı saptanmıĢtır. Yapılan çalıĢmalarda UV 

ıĢınlarının uygulamanın yapıldığı dokuda T hücre apoptozisini indüklemesi, 

Langerhans hücrelerinin fonksiyonlarının baskılanması ve IL-10 gibi 

immunosupresif sitokinleri indüklemesi aracılığı ile immunosupresyon yaptığı 

gösterilmiĢtir.
64 

Alerjik rinitin patofizyolojik özelliklerinin cilt hastalıklarından bazıları ile 

benzerliği ve bu cilt hastalıklarının UV fototerapi ile etikili tedavi edilebilmesi bu 

tedavi yaklaĢımının alerjik rinitli olgularda nazal mukozaya da uygulanması fikrini 

getirmiĢtir.  Zamanla teknolojik geliĢmelerle beraber UV ıĢınların nazal mukozaya 

taĢınabilmesi ile bu tedavi metodu mümkün olmuĢtur. 

Son yıllarda mevcut medikal tedavilerden yeterli düzeyde fayda görmeyen 

hastalarda kullanılan bu tedavilerle hastaların tedavi sonrası semptomlarında 

belirgin düzelmeyle beraber, tedavi sonrası kontrol cilt prick testi sonuçlarının da 

anlamlı düzeyde negatifleĢtiği bildirilmiĢtir.
67 

Bazı çalıĢmalarda fototerapi amacıyla lazer cihazları kullanılmıĢ olup alerjik rinit ve 

kronik rinosinüzit tedavisinde etkinliğini gösteren çalıĢmalar ortaya konmuĢtur.
68,69

  

Bu çalıĢmalarda etki mekanizması üç Ģekilde açıklanmıĢtır. 

1-Optikal öldürme: Bir çalıĢmada bakterilerin optikal hareketleri gösterilmiĢ ve 

lazer ıĢınlarının spesifik dalgalar ile bakteriyostatik etkinliği gösterilmiĢtir.
68 

2-Fotoaktivite ile öldürme: Bakteriler ile mücadelede birçok fotoaktive ajan ortaya 

çıkmaktadır. Bu ajanlar lazer ile uyarıldıktan sonra ortama hidrojen radikalleri 

çıkmakta ve bakteri hücre zarına zarar vererek bakteriyi öldürmektedir.
69 

3-Isı artıĢı ile öldürme: Lazer terapisi ile doku yüzey sıcaklığı 10-12 derece 

artmakta ve bakteri ölümüne katkı sağlamaktadır.
70 

Bu çalıĢmalar ıĢığında lazer fototerapi kronik sinüzit tedavisinde kullanılmıĢ ve 

baĢarılı sonuçlar elde edilmiĢtir.
71

Ayrıca lazer tedavisinin polimorfonükleer 

hücrelerde apoptosisi artırdığı görülmüĢ plazma nitrik oksit düzeyinde düĢme ile 

beraber respiratuar mukozal ödemin azaldığı ortaya konmuĢtur.
72

Ayrıca baĢka bir 

çalıĢmada da lazer terapisi sonrasında total lökosit miktarında, nötrofil sayısında, 

nitrik oksit,  IL-6,  MCP-1, IL-10, TNF-alfa gibi inflamatuar sitokinlerde ve hücre 

sayılarında anlamlı oranda düĢme gösterilmiĢtir.
73 
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2.15.1. Ġntranazal Fototerapi (Rhinolight®) 

Rhinolight Avrupa Birliği Proje GeliĢtirme Fonu ile desteklenerek Macaristan 

Szeged Üniversitesi‟nde geliĢtirilmiĢ bir burun içi fototerapi 

(rinofototerapi)cihazıdır. Rhinolight III fototerapi cihazı, düzenleyici Macar 

standartlarına (MSZ EN 60601-1-1, MSZ EN 60601-1-2, ISO MSZ EN 9001:2001, 

ISOEN 13485-2003) göre geliĢtirilmiĢ ve üretilmiĢtir.
74 

2009 yılından itibaren Türkiye‟de de kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Ġntranazal fototerapi, 

hekim tarafından herhangi bir cerrahi operasyona veya anesteziye gerek olmadan, 

hastalara 2‟Ģer dakikalık 2 haftada günaĢırı olmak üzere toplam 6 seans olarak 

uygulanan ağrısız ve yan etkisiz bir soğuk ıĢık tedavisidir. Tedavi baĢarı oranı % 80-

90 arasındadır.
74

 Ġntranazal fototerapi tedavisinde görülebilen ıĢık (%70),UVA 

ıĢığı(%25) ve UVB ıĢığı(%5) oranındadır. IĢığın dalga boyu ise Dünya Sağlık 

Örgütünce güvenli sınır kabul edilen 310-600 nm arasındadır.
74 

2.15.1.1. Endikasyonlar 

Ġntranazal fototerapi, alerjik rinit tanısı konulan hastalara uygulanabilen bir tedavi 

yöntemidir. 

Ancak özellikle: 

    -Uzun süre ilaç tedavisi alıp fayda görmeyen, 

    -Sürekli ilaç kullanmak istemeyen, 

    -Mevcut durumları ilaç kullanmayı engelleyen  (örneğin; hamilelik, emzirme) 

          hastalara ve 

    -Ġntranazal fototerapiyi tıbbi bir tedavi ile eĢ zamanlı yardımcı tedavi yöntemi   

olarak  kullanan hastalarda  öncelikle  seçilmesi önerilmektedir.
75 

2.15.1.2. Kontrendikasyonları 

    -14 yaĢ altı hastalarda 

    -UV ıĢınlarına aĢırı hassasiyeti olanlarda 

    -Anatomik bir bozukluk varsa (örneğin; ileri derecede septum deviasyonu) 

    -Aktif enfeksiyon varsa(örneğin; bakteri ya da virüs enfeksiyonu) 

    -Tümoral hastalık (örneğin nazofarenks tümörü) varsa uygulanmamalıdır.
75 

Tedavinin tek yan etkisi burun kuruluğudur. Bu Ģikayetle karĢılaĢılmaması için 

hastalara, tedavi süresi boyunca burun içi nemlendiriciler önerilmelidir.
75 
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3.GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1.ÇalıĢma Grubu 

Bu çalıĢmaya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı 

polikliniğinde Mayıs  2013 - Eylül 2014 tarihleri arasında alerjik rinit tanısı konulan 

80 hasta alınmıĢtır. 

3.1.1.ÇalıĢmaya Alınma kriterleri 

Alerjik rinit semptomları ile KBB polikliniğimize baĢvuran standart KBB muayenesi 

ile alerjik rinit tanısı alan hastalar ARIA sınıflamasına (Allergic Rhinitis and Its 

Impact on Asthma) göre sınıflandırılarak orta ve ağır alerjik rinitli, sistemik hastalığı 

olmayan 18 yaĢ ve üzeri hastalar çalıĢmaya alınmıĢtır. ÇalıĢmamız ayrıntılı olarak 

anlatılarak,  gönüllü olanlar çalıĢmaya alınmıĢtır. 

3.1.2.ÇalıĢmadan DıĢlanma Kriterleri 

Ġleri derecede nazal septal deviyasyonu, burun cerrahi öyküsü olanlar, 

antihipertansif, beta blokör kullanan, UV ıĢınlarına aĢırı hassasiyeti olanlar, aktif 

enfeksiyonu olanlar, tümoral hastalığı olanlar, sistemik hastalığı olanlar çalıĢmaya 

alınmamıĢtır. 

 

3.2.ÇalıĢma Planı 

Mayıs 2013 ve eylül 2014 tarihleri arasında alerjik rinit semptomları (burun kaĢıntısı, 

burun akıntısı, burun tıkanıklığı, hapĢırma) ile KBB polikliniğimize baĢvuran 

hastalara rutin, standart, genel KBB muayenesi, endoskopik nazal kavite muayenesi 

ve akustik rinometri yapılmıĢtır. Bu muayene ile alerjik rinit tanısı alan hastalar 

ARIA sınıflamasına (Allergic Rhinitis and Its Impact on Asthma) göre 

sınıflandırılarak orta ve ağır alerjik rinitli hastalar (uyku düzeni bozuk, günlük 

aktivite, spora katılamama, iĢ ve okulda sorunlar, ağır yakınmalar) çalıĢmaya 

alınmıĢtır. ÇalıĢmamız ayrıntılı olarak anlatılarak, hastalardan aydınlatılmıĢ onam 

alınmıĢtır. Ġleri derecede nazal septal deviyasyonu, burun cerrahi öyküsü olan 

hastalar, antihipertansif, beta blokör kullanan hastalar çalıĢmaya alınmamıĢtır. 

Hastalara Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı‟nda prick 

testi yapılmıĢ, test sonucu herhangi bir alerjene duyarlılığı olan yada olmayanlar 

tespit edilmiĢtir. Bu konu ile ilgili yapılan çalıĢmalara dayanılarak test sonucuna göre 

duyarlılığı olmayan hastalar da çalıĢmaya dahil edilmiĢtir. 

Polikliniğimizde hastalara koku testi uygulanmıĢtır. Tedavi öncesi ve sonrası olmak 

üzere anket formu oluĢturulmuĢ olup hastalar ve doktor tarafından doldurulmuĢtur. 

Hastalara intranazal fototerapi tedavisi ardından üçüncü ayda kontrol muayenesi 

yapılmıĢtır. Kontrolde endoskopik muayene, tedavi sonrası anket formu, akustik 

rinometri ve koku testi uygulanmıĢtır. 

 

3.3.ÇalıĢma Yöntemleri 

3.3.1.Endoskopik Muayene 

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı polikliniğinde Storz marka 0º 

endoskop kullanılarak tedavi öncesi ve sonrası her iki taraf nazal kavite endoskopik 

olarak değerlendirilmiĢ olup septum deviasyonu, nazal mukozanın ödemli, soluk 
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veya hiperemik olup olmadığı, eğer varsa burun akıntısının seröz, müköz yada 

pürülan olup olmadığı, konka hipertrofisi değerlendirilmiĢtir. 

3.3.2.Anket Formu 

Hastalara tedavi öncesinde ve sonrasında; isim, yaĢ, cinsiyet, semptomlar, 

semptomları tetikleyen faktörler, önceki tedaviler, sistemik hastalıklar, muayene 

bulguları (doktor tarafından doldurulmakta), Ģikayetlerin ne kadar sıklıkta olduğu , 

günlük aktiviteleri, iĢ okul hayatını, uyku düzenini etkileyip etkilemediğini içerecek 

Ģekilde anket formu doldurulmuĢtur. 

3.3.3.Akustik Rinometri 

Akustik rinometrik ölçümler tedaviden önce ve tedaviden sonra yapılmıĢtır. Rhino 

marka Metrics SRF 2000 model cihaz kullanılmıĢtır. Rhinometrics analiz yapılarak 

veriler bilgisayar ortamına aktarılmıĢtır. Öncelikle ölçüm yapılacak kiĢinin 

sandalyede oturur pozisyonda, kafası dik karĢıya bakar Ģekilde stabil olması 

sağlanmıĢtır. Kısa bir alıĢma döneminden sonra burun probu, hastanın burnuna tam 

olarak yerleĢecek Ģekilde oturtulmuĢtur. Nazal vestibulumda deformite meydana 

getirmemeye dikkat edilmiĢtir. Tüp, burnun apertura priformisinin temeli ile tragusun 

birleĢtiği çizgiye 45 derece açıda olacak Ģekilde tutulmuĢtur. Sonrasında hastanın 

ağzını açması ve nefesini tutması istenmiĢtir. Ölçüm esnasında adaptör hangi burun 

deliğine yerleĢtirildiyse o tarafa ait grafik seçilmiĢtir ve baĢlatma butonuna basılarak 

ölçüm yapılmıĢtır. Ölçüm monitörde grafik Ģeklinde izlenirken ne zaman 

kaydedilmesi gerektiğine yine monitör üzerindeki ölçüme ait bilgilerin verildiği 

barda bulunan renklere bakılarak karar verilmiĢtir. Sarı ve kırmızı renkler 

görüldüğünde ölçüm yapılmamıĢtır. YeĢil renk izlendiğinde kayıt butonuna basılarak 

kayıt yapılmıĢtır. Her burun kavitesi için en az üç ölçüm yapılarak iĢlem 

durdurulmuĢtur. 

Bu çalıĢmada akustik rinometriye ait 6 parametre kullanılmıĢtır. Vol. 1 (Volum 1), 

burun kavitesinin 0,0 cm ile 2,2 cm aralığındaki hacmini göstermektedir, alan-

uzaklık ölçümünün integrali olarak hesaplanır ve birimi cm3 tür. En Dar Kesit Alanı 

(Minimum cross- sectional area 1, MCA 1), nazal kavitenin 0,0 cm ile 2,2 cm 

aralığındaki en dar kesit alanıdır ve birimi cm2 dir. Vol 2 (Volum 2) nazal kavitenin 

2,2 cm den 5,4 cm‟e kadar olan hacmini göstermektedir ve birimi cm3‟tür. Minimum 

cross- sectional area 2 (MCA 2) 2,2 cm den 5,4 cm‟e kadar olan mesafe içindeki en 

dar kesit alanıdır ve birimi cm2‟dir. Total volüm (T vol), Vol 1 ve Vol 2‟nin 

toplamıdır ve 0,0 cm‟den 5,4 cm‟e kadar olan mesafe içindeki nazal kavitenin toplam 

hacmini gösterir ve birimi cm3‟tür. MCA (minimum cross-sectional area) değeri 

MCA 1 ve MCA 2 değerlerinden küçük olanı alınarak oluĢturulmuĢ bir parametredir 

ve nazal kavitedeki en dar alanı ifade eder. 

3.3.4. Connecticut Chemosensory Clinical Research Center Test (CCCRC): 

Hastalara ülkemiz için güvenilirliği kabul edilen koku testi (CCCRC) ile hastaların 

koku fonksiyonu tedavi öncesi ve tedavi sonrası değerlendirilmiĢtir. Koku testi non 

invaziv, ağrısız, zahmetsiz ve yan etkisiz bir iĢlemdir. Koku testinde hastalara viks, 

Türk kahvesi, naftalin, tarçın, pudra, sabun, kakao, fıstık ezmesi koklatılmaktadır. 

CCCRC,  hem koku eĢik hem de identifikasyon testlerini içermektedir. 
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3.3.4.1.Butanol EĢik Testi 

Butanol %4‟lük çözeltisi 1/3 oranında distile su ile dilüe edilmiĢtir. Tekrarlayan % 

50 dilüsyonlarla 8 ayrı butanol ĢiĢesi hazırlanmıĢtır. ġiĢeler aynı renk ve boyutta 

siyah camlı idi. En yüksek konsantrasyondaki ĢiĢe 1 numaralı ĢiĢe, en düĢük 

konsantrasyondaki ĢiĢe 8 numaralı ĢiĢe olarak belirlenmiĢtir. 0 numaralı ĢiĢe distile 

sudan oluĢmaktaydı. En düĢük dilüsyondan itibaren 3-5 cm mesafeden ĢiĢeler 

koklatılmaya baĢlanmıĢtır. 0 numaralı distile sudan oluĢan ĢiĢe ile 8 numaralı ĢiĢe 

koklatılmıĢtır. Hastanın sudan daha farklı olanı bilmesi istenmiĢtir. Bilemez ise 

sırasıyla 7,6,5…Ģeklinde devam edilerek yüksek konsantrasyonlara doğru devam 

edilmiĢtir. Hastaların preoperatif butanol eĢik test değerleri kaydedilmiĢtir. 

 

 

 
 

                                            ġekil 5:Butanol eĢik testi ĢiĢeleri 

 

3.3.4.2.Ġdentifikasyon Testi 

Hastalara identifikasyon testinde viks, Türk kahvesi, naftalin, tarçın, pudra, sabun, 

kakao, fıstık ezmesi olmak üzere 8 koku koklatılmıĢtır. Her koku çoktan seçmeli 4 

Ģık Ģeklinde belirtilmiĢtir. Viks kokusu trigeminal sinir ile iletildiğinden hesaplamaya 

katılmamıĢtır. Yani hasta viksi bilemediyse 1 çıkarmadan hesaplanmıĢtır. Viksi 

bildiyse 1 çıkarılarak hesaplanmıĢtır. 

Son olarak butanol eĢik testi ve identifikasyon testi toplanarak ortalaması alınmıĢtır. 

Çıkan sonuç koku testi skoru olarak kaydedilmiĢtir. 
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                                       ġekil 6: Ġdentifikasyon testi kutuları 

 

3.3.5.Prick Testi 

Tüm hastalara Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji ABD‟de prick testi 

yapılmıĢtır.Akarlar(d.farinea,d.pteronyssimus),mantarlar(alternaria,aspergillus,penici

llum), karıĢık alerjenler(ağaçlar,tahıllar,otlar)  bakılmıĢtır. Pozitif kontrol olarak 

histamin (10 mg/ml), negatif kontrol olarak ise serum fizyolojik kullanılmıĢtır. 

Değerlendirme testten 15 dakika sonra yapılmıĢtır. Negatif kontrolde reaksiyon 

yokken, ölçülen kabarıklığın ortalama çapı ≥ 3mm ise test sonucu pozitif kabul 

edilmiĢtir. Her bir alerjen için, ölçülen değerler standart formlara kaydedilmiĢtir. 

3.3.6.Ġntranazal Fototerapi (Rhinolight) Tedavisi 

Hastalara gün aĢırı olmak üzere toplam 6 seans tedavi uygulanmıĢtır. Ġlk seans 2 dk 

ile baĢlamıĢ sonraki seanslarda iĢlem 15 saniye artırılarak devam edilmiĢtir. Tedavi 

her burun deliğine ayrı ayrı uygulanmıĢtır. Hastalar oturur pozisyonda baĢ hafif 

ekstansiyonda iken iĢlem yapılmıĢ olup hasta ve hekimin gözlük takmasına dikkat 

edilmiĢtir. Hastalar geliĢebilecek burun kuruluğuna karĢı uyarılmıĢtır. Bunu önlemek 

için hastalara burun içi nemlendiriciler önerilmiĢtir. 
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                                  ġekil 7: Ġntranazal Fototerapi (Rhinolight®) cihazı 

 

 

 

 

 
 

                                   ġekil 8: Ġntranazal fototerapi tedavisi uygulaması 

                                                  (Fotoğraftaki kiĢilerden izin alınmıĢtır.) 
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3.4.Hastaların Takibi 

Hastalar tedavi bitiminden üç ay sonra kontrole çağrılmıĢtır. Bu süre zarfında tedavi 

esnasında ve sonrasında herhangi bir Ģikayeti olan hastanın tekrar muayenesi 

yapılmıĢtır. Tedavi esnasında rinosinüzit gibi enfeksiyon geliĢen, baĢka herhangi bir 

nedenle ateĢi olan hastaların tedavisi kesilmiĢtir. Enfeksiyon tedavisi baĢlanmıĢtır. 

Hastaların enfeksiyon bulguları geçince rhinolight tedavisine devam edilmiĢtir. 

 

3.5.Ġstatistiksel Analiz 

SPSS 16.0 programı kullanılmıĢtır. Ortalama, standart sapma ve yüzde olarak veriler 

özetlenmiĢtir. Kategorik verilerin karĢılaĢtırması Ki Kare testi ile yapılmıĢtır. 

Kategorik verilerin öncesi ve sonrası değiĢimleri Mc Nemar testi ile analiz edilmiĢtir. 

Paired T testi ile öncesi ve sonrası iki grup karĢılaĢtırılmıĢtır. Anlamlılık seviyesi p < 

0,05 olarak alınmıĢtır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

4.BULGULAR 

ÇalıĢmaya Mayıs 2013-Eylül 2014 tarihleri arasında Selçuk Üniversitesi Tıp 

Fakültesi KBB ABD polikliniğinde 93 hasta ile baĢlanmıĢtır. Kontrol muayenesine 

gelmeyen 13 hasta çalıĢma dıĢı bırakılmıĢtır. Kalan 80 hasta ile çalıĢma 

tamamlanmıĢtır. Cinsiyetlerine göre dağılımları; 51 kadın (%63,8), 29 erkek (%36,3) 

olarak saptanmıĢtır. ÇalıĢma grubunun yaĢları 18-67 arasında, yaĢ ortalaması 32,57 

olarak bulunmuĢtur. Eğitim durumu; 20 hasta ilköğretim (%25), 18 hasta  lise 

(%22,5), 42 hasta  üniversite (%52,5) mezunu olarak saptanmıĢtır. 

 

 

 

 
ġekil 9: Cinsiyetlerine göre dağılımı 

 

 

 

 

 

 
ġekil 10: Eğitim durumlarına göre dağılımı 
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4.1.Semptomların Sonuçları 

Alerjik rinit semptomlarının görülme zamanı olarak mevsimlere göre dağılımı: 

Hastaların  58‟inde (%72,5)  yıl boyu, 15‟inde (%18,8)  ilkbaharda, 2‟sinde (%2,5)  

yazda, 1‟inde (%1,3) sonbaharda, 4 hastada da(%5) kıĢ mevsiminde olarak 

saptanmıĢtır. 

 

 

 
ġekil 11: Semptomların mevsimlere göre dağılımı 

 

34 hastada (%42,5) semptomlar haftada 4 günden fazla, 46 hastada (%57,5) 

semptomlar yılda 4 haftadan fazla olarak saptanmıĢtır. 

 
ġekil 12: Semptomların sıklığı 

 

Ġntranazal fototerapi tedavisi öncesi semptomların görülme oranları: Burun 

tıkanıklığı 62/80 (%77,5), burun akıntısı 64/80 (%80), hapĢırık  62/80 (%77,5), baĢ 

ağrısı 11/80 (%13,75), postnazal akıntı 16/80 (%20), koku bozukluğu 58/80 (%72,5),  

burun kaĢıntısı 64/80 (%80), damak kaĢıntısı 28/80 (%35),  boğaz kaĢıntısı 61/80 

(%76,25),  göz kaĢıntısı 27/80 (%33,75),  gözde kızarıklık 68/80 (%85), gözde 

sulanma 31/80 (%38,75) olarak saptanmıĢtır. 
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Ġntranazal fototerapi tedavisi sonrası semptomların görülme oranları: Burun 

tıkanıklığı 15/80 (%18,75), burun akıntısı 20/80 (%25), hapĢırık 15/80 (518,75), baĢ 

ağrısı 21/80 (%26,25), postnazal akıntı 6/80 (%7,5), koku bozukluğu 37/80 

(%46,25), burun kaĢıntısı 50/80 (%62,5), damak kaĢıntısı 17/80 (%21,25), boğaz 

kaĢıntısı 36/80 (%45), göz kaĢıntısı 10/80 (%12,5), gözde kızarıklık 23/80 (%28,75), 

gözde sulanma 19/80 (%23,75) olarak saptanmıĢtır. 

Bu sonuçlara göre semptomların görülme oranlarında tespit edilen bu düĢüĢler baĢ 

ağrısı Ģikayeti hariç (p:0,064) Mc Nemar testine göre p<0,05 olup istatistiksel olarak 

anlamlı kabul edilmiĢtir. BaĢ ağrısı hariç diğer Ģikayetler anlamlı olarak azalmıĢtır. 

 

 

 

 

ġekil 13: Tedavi öncesi ve sonrası semptomların karĢılaĢtırılması 
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4.2.Semptomları Tetikleyen Faktörlerin Sonuçları 

Semptomları tetikleyen faktörlerin hastalarda görülme oranları: 

Gıda 9 hasta (%11,3), ev iĢi 36 hasta (%45), meslek 12 hasta (%15), çevre 37 hasta ( 

%46,3), mevsim 41 hasta (%51,3), çiçek 28 hasta (%35), hayvan 8 hasta (%10), 

astım atakları 9 hasta (%11,3), ailede alerji 33 hasta (%41,3) olarak saptanmıĢtır. 

 

ġekil 14: Semptomları tetikleyen faktörlerin görülme oranları 

 

4.3.Muayene Bulguları Sonuçları 

Ġntranazal fototerapi tedavisi öncesi muayenedemukoza 72 hastada (%90) soluk, 71 

hastada (%88,75) ödemli, muayenede akıntı 54 hastada (%67,5) seröz olarak 

saptanmıĢtır. 

Ġntranazal fototerapi tedavisi sonrası muayenede mukoza 44 hastada (%55) soluk, 22 

hastada (%27,5) ödemli, muayenede akıntı 16 hastada (%20) seröz olarak 

saptanmıĢtır. 

Muayene bulgularında saptanan bu düĢüĢler Mc Nemar testine göre p<0,05 olup 

istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiĢtir. Muayenede tespit edilen solukluk, ödem 

ve seröz akıntı anlamlı olarak azalmıĢtır. 

 

4.4.Prick Testi Sonuçları 

Hastaların 18‟inde ( %22,5) akarlara, 8‟inde (%10) mantarlara, 22‟sinde (%27,5) 

karıĢık alerjenlere karĢı prick testi sonucu pozitif olarak saptanmıĢtır. Bu ana 

baĢlıkları kendi içinde gruplandırdığımız zaman elde edilen sonuçlar: 

Akarlar: d.farinea 6 hasta (%7,5), d.pteronyssimus 2 hasta (%2,5), her ikiside 10 

hasta (%12,5) olarak saptanmıĢtır. 



48 

 

Mantarlar: alternaria 1 hasta (%1,3), aspergillus 2 hasta (%2,5), penicillium3 hasta ( 

%3,8), alternaria ve aspergillus 1 hasta (%1,3), aspergillus ve penicillium 1 hasta 

(%1,3) olarak saptanmıĢtır. 

KarıĢık alerjenler: ağaç 2 hasta (%2,5), tahıl 4 hasta (%5), ot 2 hasta ( %2,5), ağaç ve 

ot 3 hasta (%3,8), tahıl ve ot 3 hasta (%3,8), ağaç ot ve tahıl 8 hasta (%10) olarak 

saptanmıĢtır. 

 

 

 

 

 
ġekil 15: Prick testi sonuçları, akarlar 

 

 

 

 

 
ġekil 16: Prick testi sonuçları, mantarlar 
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ġekil 17: Prick testi sonuçları, karıĢık alerjenler 

 

4.4.Koku Testi Sonuçları 

Tedavi öncesi koku testi sonuç ortalaması 0,7405 iken, tedavi sonrası koku testi 

sonuç  ortalaması 0,7781 olarak saptanmıĢtır. Ġstatistiksel olarak Paired T testine göre 

p değeri 0,028 olup anlamlı kabul edilmiĢtir. Koku testi sonuç ortalaması anlamlı 

olarak artmıĢtır. 

 

Tablo 1: Koku testi sonuçları 

 

  

Tedavi öncesi 

 

 

Tedavi sonrası 

 

p değeri 

Koku testi sonuç 

ortalaması 

       0,7405 0,7781    0,028 

 

4.5.Akustik Rinometri Sonuçları 

Ġntranazal fototerapi tedavisi öncesi sağ nazal kavitede: Anterior distance 1,9153, 

MCA1 0,4242, VOL1 1,9933, posterior distance 2,4909, MCA2 0,3717, VOL2 

4,2754 olarak saptanmıĢtır. 

Sol nazal kavitede: Anterior distance 1,5545, MCA1 0,5041, VOL1 1,9750, posterior 

distance 2,3934, MCA2 0,4888, VOL2 5,0864 olarak saptanmıĢtır. 

Ġntranazal fototerapi tedavisi sonrası sağ nazal kavitede: Anterior distance 1,9441, 

MCA1 0,4538, VOL1 1,9327, posterior distance 2,5136, MCA2 0,4004, VOL2 

4,3079 olarak saptanmıĢtır. 

Sol nazal kavitede: Anterior distance 1,7543, MCA1 0,5284, VOL1 2,0142, posterior 

distance 2,4114, MCA2 0,4883, VOL2 4,8764 olarak saptanmıĢtır. 

 

Ġstatistiksel olarak Paired T testine göre sağ nazal kavitede MCA2 değeri 

(p:0,027),VOL2 değeri (p:0,011) ve sol nazal kavitede anterior distance değeri 
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(p:0,007) anlamlı olarak saptanmıĢtır. Sağ nazal kavitede MCA2, VOL2 ve sol nazal 

kavitede anterior distance değerleri anlamlı olarak artmıĢtır. 

 

Tablo 2: Akustik rinometri sonuçları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parametre p değeri 

Sağ taraf anterior distance 0,156 

Sağ taraf MCA1 0,065 

Sağ taraf VOL1 0,605 

Sağ taraf posterior distance 0,472 

Sağ taraf MCA2 0,027 

Sağ taraf VOL2 0,011 

Sol taraf anterior distance 0,007 

Sol taraf MCA1 

Sol taraf VOL1 

0,095 

0,404 

Sol taraf posterior distance 0,403 

Sol taraf MCA2 0,978 

Sol taraf VOL2 0,371 
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5.TARTIġMA 

Alerjik rinit en sık karĢılaĢılan sağlık problemlerinden birisidir. YaĢam kalitesini 

önemli ölçüde etkileyen, yüksek maliyet ve yüksek prevalansı olan bir hastalıktır. 

Her geçen gün toplumda görülme sıklığının artması, yarattığı iĢ gücü ve maddi kayıp 

nedeniyle toplumsal boyutta da giderek önem kazanmaktadır. Ig E bağımlı tip1 

hipersensitivite reaksiyonudur. Hastaların hava yolunda oluĢan hipresensitivite, 

burun tıkanıklığı, hapĢırma, burun kaĢıntısı, burun akıntısına, koku ve tat 

bozukluğuna sebep olmaktadır.
76 

Oral antihistaminik ve lokal steroidler iyi sonuç verse de semptomlar tamamen 

gerilememektedir. Bunların çoğunun gebe ve lohusalarda kullanımı kontrendikedir. 

Bu durum yeni tedavi seçeneklerini gerekli kılmaktadır.
77 

Bunlardan birisi de 

rhinolight tedavisidir. Rhinolight Avrupa Birliği Proje GeliĢtirme Fonu ile 

desteklenerek Macaristan Szeged Üniversitesi‟nde geliĢtirilmiĢ bir burun içi 

fototerapi(rinofototerapi)cihazıdır. Fototerapi yöntemi 2003 yılında Tıbbi AraĢtırma 

Konseyi (ETT-TUKEB) tarafından tıbbi bir tedavi yöntemi olarak 

onaylanmıĢtır.2009 yılından itibaren Türkiye‟de de kullanılmaya baĢlanmıĢtır. 

Yurdumuzda ilk defa kullanılan Rhinolight 3 fototerapi cihazının Avrupa Birliği‟nin 

düzenlemelerine uygun olması, ISO 9001:2001 kalite belgesinin bulunması güvenle 

kullanımına yol açmıĢtır. 

Tıpta 200 ila 400 nm arasındaki dalga boylarındaki ultraviyole (UV) ıĢınlarla yapılan 

tedaviye fototerapi denir. Dokular üzerindeki etkilerine göre üç farklı sınıfa ayrılan UV 

ıĢınları; UVC (100-280 nm),  UVB (280-320 nm) ve UVA (320-400 nm) Ģeklinde 

tanımlanmaktadır. Bu dalga boylarındaki ıĢınların bazı dermatolojik hastalıkları 

tedavi edilebilmesi; nasal mukozayı ilgilendiren ve benzer özellikleri taĢıyan 

bazı hastalıkların da tedavisinde de kullanılabileceğini 

düĢündürmüĢtür.
78,79

Rhinolight tedavisinde görülebilen ıĢık (%70), UVA ıĢığı(%25) 

ve UVB ıĢığı(%5) oranındadır. IĢığın dalga boyu ise Dünya Sağlık Örgütünce 

güvenli sınır kabul edilen 310-600 nm arasındadır. Tedavi baĢarı oranı % 80-90 

arasındadır. Fototerapi langerhans hücre sayı ve fonksiyonunu azaltmakta, T 

hücrede apopitozu uyarmakta ve IL 10 gibi immunmodülatör sitokinlerin salınım 

ve sentezini azaltmaktadır.
82,83

Apoptozisin indüklenmesine bağlı olarak dokulardaki 

lenfositlerin, eozinofillerin azaldığı ve mast hücrelerinden histamin salınımının 

inhibe olduğu görülmüĢtür. Bu hücrelerin apoptozisine bağlı olarak inflamatuar 

sitokinlerin üretiminde ve serbest oksijen radikallerinin oluĢumunda azalma olduğu 

bulunmuĢtur.
109,110 

Takasawa ve ark.UVB‟nin caspase 8‟i aktive ederek apopitozu 

uyardığını savunmuĢlar. UVC ile bu mekanizmanın aktifleĢmediğini bu sebeple 

UVB ile meydana gelen apopitoz oranının fazla olduğunu açıklamıĢlar.
106 

Her üç dalga boyunun (UVA, UVB, UVC) dokularda pro-inflamatuar mediyatörlerin 

(sitokinler, IFN-GAMA, IL1, IL2, IL10)sentez ve salınımını engellemesi nedeniyle 

etki mekanizması kortikosteroidlere benzerdir.
109,110 

Emberlin ve Lewis 2009‟da kırmızı ıĢık veren intranazal fototerapinin alerjik rinit 

semptomlarını anlamlı olarak azalttığını gözlemlemiĢ, ancak etki mekanizmasını 

tam olarak aydınlatamamıĢlardır.
80 

Leimgruber çalıĢmasında fototerapinin nazal 
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mukozadaki immundepresan etkisinden söz etmiĢ ve bunu nazal kavite yıkama 

sıvısındaki değiĢikliklerle göstermeye çalıĢmıĢ.
81 

Neuman ve Finkelstein alerjik 

rinitli olgulara dar bant kırmızı ıĢık fototerapisi uygulamıĢ, hasta seçiminin mutlaka 

endoskopla yapılmasını önermiĢ ve polip bulunan hastalarda iyi sonuç 

alınamayacağı için bu hasta grubuna fototerapi uygulaması yapılmamasını 

önermiĢtir.
84 

Bu verilere dayanarak biz de çalıĢmamıza nazal polipli hastaları dahil 

etmedik. Csoma ve ark.yaptıkları çalıĢmada olgularının tüm semptom skorlarında 

tedaviden 14 gün sonra %50 oranında düzelme saptamıĢ.
85 

Koreck ve ark. 49 

olguyla yaptıkları çalıĢmada burun akıntısı, hapĢırma, burun kaĢıntısı ile ilgili 

olarak semptom skorlarında üç hafta sonraki kontrollerinde tedavi öncesine göre 

istatistiksel anlamda düzelme saptarken, burun tıkanıklığının belirgin oranda 

azalmadığını saptamıĢlar.
86 

Bizim çalıĢmamızda hastalara tedavi öncesi ve sonrası 

akustik rinometri uygulanmıĢtır. Tedavi sonrasında sağ nazal kavitede MCA2 ve 

VOL2 değerlerinde, sol nazal kavitede anterior distance değerinde anlamlı bir artıĢ 

saptanmıĢtır. Akustik rinometride bakılan diğer tüm değerlerde anlamlı bir artıĢ 

bulunamamıĢtır. Bu durum rhinolight tedavisi sonrası burun tıkanıklığında objektif 

olarak anlamlı bir düzelme olmadığını düĢündürmektedir. M.Akdağ ve ark. 

2014‟de 40 hasta ile yaptıkları çalıĢmada rhinolight tedavisi ile alerjik rinit 

semptomlarında anlamlı azalma bulmuĢlar.
87 

Bella ve ark.nın 243 vakalık çalıĢma 

serilerinde bir grup hastaya hem intranazal fototerapi hem de günlük tek doz 

antihistaminik veya steroid ilaç, diğer gruba sadece intranazal fototerapi uygulayıp 

VAS skoru ile değerlendirmiĢlerdir. Alerjik semptom skoru iki grupta da azalmıĢ, 

sadece intranazal fototerapi uygulanan grupta %19, hem ilaç hem de  intranazal 

fototerapi uygulananlarda %8 cevapsızlık oluĢmuĢ.
88

 E.Ç.Tatar ve ark. 2013‟ de 65 

hasta ile yaptıkları çalıĢmada persistan alerjik rinitte fototerapi ve medikal 

tedavinin kombine kullanımının tek baĢına medikal tedaviye üstün olduğunu 

saptamıĢlar.
103 

Bir çalıĢmada nazal fototerapi ve 120 mg antihistaminik 

(feksofenadin hidroklorür) karĢılaĢtırılmıĢ. Nazal semptomların hepsinde fototerapi 

alan grupta anlamlı bir azalma saptanmıĢ ancak antihistaminik alan grupta anlamlı 

bir azalma olmamıĢ.
104

 A.Yaz ve C.Cingi 2012‟de rhinolight tedavisinin yaĢam 

kalitesine etkisinin kısa dönemde baĢarılı olduğunu ancak uzun dönemde tedavinin 

etkisinde ciddi bir azalma olduğunu saptamıĢlardır.
91 

Bizim çalıĢmamızda hastalarda tedavi sonrası burun tıkanıklığı, burun akıntısı, 

hapĢırık, postnazal akıntı, burun kaĢıntısı, damak kaĢıntısı, boğaz kaĢıntısı, göz 

kaĢıntısı, gözde kızarıklık ve gözde sulanma Ģikayetlerinde anlamlı bir azalma 

tespit edilmiĢtir. BaĢ ağrısı Ģikayetinde tedavi sonrasında anlamlı bir azalma 

saptanmamıĢtır. Hastaların tedavi sonrası muayene bulgularında nazal mukozada 

ödem ve seröz akıntının anlamlı olarak azaldığı tespit edilmiĢtir. 

Yan etki açısından literatüre bakıldığında kuruluk ön planda olup, bazı çalıĢmalarda 

tekrarlayan UV uygulamalarının karsinojenik etkilerinden bahsedilmektedir. Ancak 

pek çok çalıĢmanın birlikte değerlendirildiği Lim ve Lee‟nin çalıĢmalarında UVB 

fototerapisinin güvenli olduğu saptanmıĢ.
89,90 

Bu yan etki özellikle cilt 

uygulamalarında uzun yıllar tedavi sonrası kümülatif etkiye bağlı olarak geliĢmiĢ 
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olup, bu etkinin oluĢabilmesinin rinofototerapide kullanılan dozlarda ve sürelerde 

olabilmesi hemen hemen imkansız gibi gözükmektedir. D.Mitchell ve ark.2008‟de 

UV‟nin indüklediği DNA hasarının nazal mukoza tarafından etkili bir Ģekilde tamir 

edildiğini saptamıĢlardır. Bu tamir mekanizmasının bazal hücreler tarafından 

yapıldığını bunların kök hücre olduğunu savunmuĢlardır. Bu tedavi yönteminin 

nazal polip, kronik sinüzitte de kullanılabileceğini savunmuĢlardır.
105 

Bir çalıĢmada 

laboratuarda yapılan immunhistokimyasal değerlendirmede nazal sitoloji örnekleri 

incelenmiĢ. Tedaviye baĢlamadan önce, tedaviden 10 gün sonra ve 2 ay sonra nazal 

sitoloji örnekleri alınmıĢtır. Tedavi bitiminden hemen sonra bakılan örneklerde 

DNA hasarında anlamlı bir artıĢ tespit edilmiĢtir.10 gün sonra bakılan örneklerde 

DNA hasarının azaldığı, 2 ay sonra bakılan örneklerde ise sağlıklı kontrol grubu ile 

aynı sonuçların elde edildiği görülmüĢtür.
104 

Bugüne kadar intranazal fototerapi tedavisinin koku fonksiyonuna etkisi üzerine 

yapılmıĢ herhangi bir çalıĢma yoktur. Bizim bu çalıĢmadaki amacımız alerjik rinitli 

hastalarda koku fonksiyonunu değerlendirmek ve intranazal fototerapi tedavisinin 

koku fonksiyonu üzerine olan etkilerini araĢtırmaktır. 

Koku, koku alma duyusu ile algılanabilen, genelde çok küçük konsantrasyonda 

havada çözülmüĢ olarak bulunan kimyasal maddelerden her biridir. Doğadaki 

canlıların çok büyük bir bölümünde koku alma en önemli temel yaĢam 

fonksiyonlarından birisi iken insanlarda önemi daha azdır. Bununla birlikte koku 

alma duyusunda meydana gelen azalma insanların sosyal yaĢamını 

etkileyebilmektedir. Koku alma bozukluğu genel popülasyonda yaklaĢık olarak %5 

oranında görülmektedir.
92

 Kronik rinosinüzit, viral enfeksiyonlar, kraniyofasial 

travma, nörolojik bozukluklar, sistemik bozukluklar ve ilaçlar etiyolojide etkilidir.
92

 

Literatürde çok sayıda ilacın koku alma bozukluklarına neden olduğu bildirilmiĢ.
93 

Koku bozukluğu olan çoğu insan problemin farkında değildir yada bu duruma 

medikal çözüm arayacak kadar rahatsız değildir. 

Koku bozuklukları iletimsel, sensörinöral olarak sınıflandırılır. Kokunun algılanması 

koku moleküllerinin dıs ortamdan olfaktör mukozaya ulaĢması ile baĢlamakta olup 

bu yolda oluĢabilecek her türlü problem iletim tipi koku alma bozukluğuna neden 

olmaktadır. Sensorinöral olfaktör bozukluklar ise genellikle olfaktör epitel ve bulbus 

hasarına bağlı olarak ortaya çıkmaktadır.
98,99 

Fakat koku duyumuzu değerlendirmek, ölçümün subjektif oluĢu ve bu konudaki 

testlerden hiçbirinin yeterince dünya genelinde yaygınlaĢmamıĢ olması nedeniyle 

zordur. 

Koku testleri kiĢide meydana gelen hastalığın doğrulanması, derecesinin 

belirlenmesi, hasta olmadığı halde kendini hasta gösterenlerin ortaya çıkarılması ve 

hastalığın prognozu açısından yardımcı olur.
100,101,102 

Koku testlerinin genel olarak iki çeĢidi vardır: Bunlar psikofizyolojik testler ve 

elektrofizyolojik testlerdir. Psikofizyolojik testler koku kaybının klinik 

değerlendirmesi için kullanılırken, elektrofizyolojik testler öncelikli olarak araĢtırma 

amaçlı kullanılmaktadır. Psikofizyolojik testler eĢik testi ve identifikasyon testi 

olarak sınıflandırılır. 
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Burun hava yolu tıkanıklığına sebep olan hastalıkların koku duyusunu bozduğu 

düĢünülmektedir.
94,95

Sinonazal patolojilere bağlı geliĢen burun tıkanıklığı sonrası 

koku içeren havanın olfaktor mukozaya ulaĢması engellenmektedir. Buna bağlı 

olarak hastalardakoku almada azalma görülmektedir. Fakat alerjik rinitli hastalarda 

yapılan çalıĢmalarda olfaktör mukozada olfaktör glandların sayısında artıĢ olduğu 

belirtilmiĢtir. Bu da silyaları örten musin tabakasının kalınlaĢmasına sebep olup,koku 

moleküllerinin olfaktör reseptörlere ulaĢmasına engel olmaktadır. Öte yandan 

olfaktör mukozada eozinofil, mast hücreleri ve makrofajların sayısındaki artıĢın 

olfaktör reseptörlere sitotoksik ve nörotoksik etki göstererek koku fonksiyonlarında 

azalmaya sebep olduğu düĢünülmektedir. Bu da burun tıkanıklığını gidermek için 

yapılan ameliyatlar sonrası koku fonksiyonlarında değiĢiklik olmamasını 

açıklamaktadır.
96,97

  L.Klimek ve ark. alerjik rinitli hastalarda koku bozukluğunun 

inflamasyona bağlı olduğunu düĢünmüĢlerdir. 21 hastada yaptıkları çalıĢmada koku 

diskriminasyonunun santral sinir sistemi ile ilgili olduğunu nazal patolojilerden 

etkilenmediğini saptamıĢlar.
107

 2012‟de J.Maria ve ark. levosetirizin tedavisi ile koku 

bozukluğunda düzelme olduğunu saptamıĢlar bunun nazal inflamasyonun azalması 

ile olduğunu, nazal obstrüksiyonun düzelmesi ile bağlantısının olmadığını 

savunmuĢlardır.
108

 Rydzewski ve ark.‟nın yaptığı çalıĢmada alerjik rinit ve nazal 

polipozistanısı konan 240 hastanın % 80‟ine medikal tedavi (claritine, clarinase, 

flixonase, nasonex, calcium), % 44‟üne cerrahi tedavi (polipektomi, turbinektomi, 

septoplasti) uygulanmıĢtır. Tedavi öncesi koku eĢiği ve koku identifikasyon testleri 

uygulanmıĢtır. Tedavi öncesi hastaların %78‟i normosmik, %8‟i hiposmik ve 

%14‟uise anosmik olarak bulunmuĢtur. Tedavi sonrası hastaların %62.8‟inin koku 

almasında değiĢiklik olmamıĢ, %28.9‟da koku almada iyileĢme ve %8.3‟ünde koku 

almada bozulma saptanmıĢtır.
96 

Bizim çalıĢmamızda hastalara tedavi öncesi ve sonrası CCCRC koku testi 

uygulanmıĢtır. Bu çalıĢma ile alerjik rinitli hastalarda intranazal fototerapi tedavisi 

ile koku alma bozukluğu Ģikayetinde azalma tespit edilmiĢtir. Ancak bu konu ile 

ilgili literatürde çalıĢma olmayıp intranazal fototerapi tedavisinin koku fonksiyonu 

üzerine olan etkisinin kanıtlanması amacı ile daha fazla çalıĢmaya ihtiyaç vardır. 

KullanmıĢ olduğumuz intranazal fototerapi cihazı kullanım kolaylığı sağlaması 

açısından önemlidir. Uzun süre medikal tedavi almıĢ ancak alerjik rinit Ģikayetleri 

gerilemeyen hastalarda intranazal fototerapi tedavisinin alternatif bir tedavi seçeneği 

olarak uygulanabileceği çalıĢmamızda da kanıtlanmıĢtır. Özellikle uyguladığımız 

tedavinin kolay ulaĢılabilir olması, poliklinik Ģartlarında hekim tarafından herhangi 

bir cerrahi operasyona veya anesteziye gerek olmadan yapılabilmesi,  ağrısız ve yan 

etkisiz olması bu tedavinin avantajlarıdır. Uzun süre ilaç kullanımını kısıtlayan, 

hamilelik, emzirme dönemi gibi ilaçların kullanılamadığı zamanlarda rahatlıkla 

kullanılabilen bir cihazdır. 

ÇalıĢmamızda hastalarımızın yaklaĢık dörtte birinde nazal kuruluk oluĢmuĢtur. 

Bunu önlemek amacı ile hastalara nemlendiriciler (dekspantenol burun merhemi, 

serum fizyolojik ile irrigasyon) önerilmiĢtir. Hastalarımıza intranazal fototerapi 

özellikle alerjenlerin yoğunlaĢtığı bahar döneminde uygulanmıĢtır. ÇalıĢmamızda  
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hastaların tedaviden istatistiksel olarak fayda gördüğü ortaya konmuĢ olup 

özellikle içinde bulundukları alerji döneminde, Ģikayetlerinde ve yaĢam 

kalitelerinde belirgin düzelme sağlanmıĢtır. Ancak koku alma bozukluğu ile ilgili 

yeni çalıĢmalara ihtiyaç vardır. 
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              ÖZET 

 

              ALERJĠK RĠNĠTLĠ HASTALARDA KOKU FONKSĠYONU VE                  

ĠNTRANAZAL FOTOTERAPĠ TEDAVĠSĠNĠN KOKU FONKSĠYONU 

ÜZERĠNE OLAN ETKĠLERĠ 

 

Koku bozuklukları  toplumda sıklıkla görülmesine ve yaĢam kalitesi üzerinde          

olumsuz etkileri olmasına rağmen hem hastalar hem de hekimler tarafından yeterince       

önemsenmemektedir. Bunda koku almanın subjektif bir duygu olmasının rolü 

büyüktür. Bireyler arasındaki farkların ötesinde toplumlar arasındaki farklar bile 

kokuların tanınmasına etki eder. 

Alerjik rinitli hastaların % 60 ında koku sorunu mevcuttur. Bu durum nazal 

obstruksiyona, inflamasyona bağlı olarak geliĢmektedir. Mukozada ĢiĢme 

inflamasyona bağlı mukoza değiĢiklikleri nedeniyle olmaktadır. 

     ÇalıĢmadaki amacımız kliniğimizde allerjik rinit tanısı almıĢ hastalarda koku 

fonksiyonunu değerlendirmek, tanı alan hastalarda son yıllarda yaygın olarak 

kullanılan bir tedavi yöntemi olan intranazal fototerapi (Rhinolight) tedavisini 

uygulamak, tedavinin koku fonksiyonu üzerine olan etkilerini araĢtırmaktır. 

     Rhinolight tedavisi langerhans hücre sayı ve fonksiyonunu azaltmakta, T hücrede 

apopitozu uyarmakta ve IL 10 gibi ımmunmodülatör sitokinlerin salınım ve 

sentezini azaltmaktadır. 

     ÇalıĢmamıza alerjik rinit tanısı alan 80 hasta dahil ettik. Hastalara tedavi öncesi 

endoskopik nazal muayene, alerjik rinit anketi, prick testi, akustik rinometri ve koku 

testi (CCCRC) uyguladık. 2 hafta boyunca günaĢırı toplam 6 seans olmak üzere 

rhinolight tedavisi verdik. Tedavi sonrası 3.ayda kontrol muayenesi yaptık. Kontrol 

muayenesinde; endoskopik nazal muayene, alerjik rinit tedavi sonrası anketi, akustik 

rinometri ve koku testini (CCCRC) uyguladık. 

CCCRC içinde hem koku eĢik hem de identifikasyon testlerini içermektedir. 

Uygulaması kolay, ucuz ve Türk halkına uyarlanmıĢ kokulardan oluĢmaktadır. EĢik 

testinde 1/3 oranında distile su ile dilüe edilen % 4‟lük butanol kullanıldı. 

Tekrarlayan % 50  dilüsyonlarla 8 ayrı butanol ĢiĢesi hazırlandı. En düĢük 

dilüsyondan itibaren 3-5 cm mesafeden ĢiĢeler koklatılmaya baĢlandı. Hastaların 

butanol eĢik test değerleri kaydedildi. Hastalara identifikasyon testinde viks, türk 

kahvesi, naftalin, tarçın, pudra, sabun, kakao, fıstık ezmesi olmak üzere 8 koku 

koklatıldı. Her koku çoktan seçmeli 4 Ģık Ģeklinde belirtildi. Son olarak butanol eĢik 

testi ve identifikasyon testi toplanarak ortalaması alındı. Çıkan sonuç koku testi 

skoru olarak kaydedildi. 

     ÇalıĢmamızda alerjik rinitli hastalarda rhinolight tedavisi ile koku alma bozukluğu 

Ģikayetinde azalma tespit edildi. Ancak bu konu ile ilgili literatürde çalıĢma olmayıp 

rhinolight tedavisinin koku fonksiyonu üzerine olan etkisinin kanıtlanması amacı ile 

daha fazla çalıĢmaya ihtiyaç vardır. 

 

     Anahtar Kelimeler: Alerjik rinit, koku, rhinolight  
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ABSTRACT 

 

EVALUATION OF OLFACTORY FUNCTION IN THE PATIENTS WITH 

ALLERGIC RHINITS AND EFFECTS OF   INTRANASAL 

PHOTOTHERAPY ON OLFACTORY FUNCTION 

 

Smell disorders have a negative impacts of quality of life. But it is undervalued by 

patients and physicians. Because of the subjective sense. Beyond the differences 

between individuals, the differences between communities effect the recognation of 

the smell. 

In patients with allergic rhinitis % 60 have an odor problem. It is due to nasal 

obstruction and inlammation. Swelling in mucosa is due to inflammation. 

Our purpose in the study is to evaluate the smell function in patients with allergic 

rhinitis in our clinic. And used for patients a new treatment method intranasal 

phototherapy. And investigate its impact on odor function. 

Rhinolight treatment reduce the number and function of langerhans cells, stimulates 

apopitosis in T cells, decreases ımmunomodulatory cytokines such as IL 10 

synthesis. 

Our study ıncluded 80 patients with allergic rhinitis. Before treatment,we applied to 

all patients, endoscopic nasal examination, allergic rhinitis questionnaire, skin prick 

test, acoustic rhinometry and smell test(CCCRC). We used rhinolight treatment,2 

weeks every other day total of 6 sessions. 3 months after treatment, we done control 

examination. We performed, endoscopic nasal examination, allergic rhinitis 

questionnaire after treatment acoustic rhinometry and smell test(CCCRC). 

CCCRC contains both the threshold and smell identification tests. It is easy, 

inexpensive and adapted with Turkish people. In threshold test, % 4 butanol was 

diluted with 1/3 distilled water. 8 seperate butanol bottle prepared with repeated % 

50 dilutions. Beginning from the lowest dilution, the patients smell the bottles from 

3-5 cm distance. Patients butanol threshold test values were noted. In identification 

test we used vicks, Turkish coffee, naphthalene, cinnamon, powder, soap, cocoa, 

peanut  butter. Each odor presented multipl choice of 4 options. Butanol threshold 

test and identification test added and calculated the avarage. The result is recorded as 

a smell test score. 

In our study we detected a decrease in complaints of olfactory disorder in patients 

with allergic rhinitis with the treatment of rhinolight. But there is no publication 

about this subject in literatüre. We need more study about the effects of rhinolight 

treatment on olfactory function. 

 

Keywords: Allergic rhinitis, olfactory, rhinolight  
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 EKLER 

ALERJĠK RĠNĠT ANKET SORULARI TEDAVĠ ÖNCESĠ 

 

 

1)ĠSĠM: 

2)YAġ :                                                          CĠNSĠYET: 

3)MESLEK :                                                   EĞĠTĠM DURUMU: 

4)BAġVURU ġEKLĠ: 

   A)KBB POLĠKLĠNĠĞĠ      B)KONSÜLTASYON     C)DĠREKT        D)DIġ SEVK 

 

5)SEMPTOMLAR: 

    0)BURUN TIKANIKLIĞI     0)BURUN AKINTISI   0)HAPġIRIK   0)BAġ    

AĞRISI    0)POSTNAZAL AKINTI       0)KOKU ALMA BOZUKLUĞU      

    0)BURUN KAġINTISI   0)DAMAK KAġINTISI         0)BOĞAZ KAġINTISI     

    0)GÖZ KAġINTISI    0)GÖZDE KIZARIKLIK         0)GÖZDE SULANMA 

 

6)ÖYKÜ: 

RĠNĠT SEMPTOMLARI:  

     0)YIL BOYU            0)ĠLKBAHAR      0)YAZ      0)SONBAHAR      0)KIġ 

 

SEMPTOMLARI TETĠKLEYEN FAKTÖRLER: 

     0)GIDA        0)EVĠġĠ      0)MESLEKSEL   0)ÇEVRE    0)MEVSĠM   0)ÇĠÇEK  

     0)HAYVAN  0)EKZEMA    0)KONJUNCTĠVĠT      0)ASTIM ATAKLARI  

     0)ASPĠRĠN ALLERJĠSĠ    0)AĠLEDE ALLERJĠ ÖYKÜSÜ 

 

    ÖNCEKĠ TEDAVĠLER: 

     0)ĠLAÇ             0)CERRAHĠ        0)ĠMMUNOTERAPĠ 

 

    RĠNĠT ĠÇĠN ġU AN KULLANDIĞI ĠLAÇLAR: 

 

7)DAHA ÖNCE BURUN AMELĠYATI GEÇĠRDĠNĠZ MĠ? 

      0)EVET                 1)HAYIR 

 

8)TANSĠYON ĠLACI KULLANIYOR MUSUNUZ?(BETA BLOKÖR…) 

      0)EVET                 1)HAYIR 

 

9)SĠSTEMĠK HASTALIĞINIZ VAR MI?(ġEKER 

HASTALIĞI,TANSĠYON,KARACĠĞER BÖBREK HASTALIĞI….) 

      0)EVET                 1)HAYIR 
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10)HASTANIN MUAYENESĠNDE SEPTUM: 

0)ORTA HATTA   1)SAĞA DEVĠYE   2)SOLA DEVĠYE  3)ĠLERĠ           

DERECEDE DEVĠYE 

 

11)HASTANIN MUAYENESĠNDE MUKOZA: 

       0)SOLUK               1)HĠPEREMĠK          

 

12)HASTANIN MUAYENESĠNDE MUKOZA: 

        0)ÖDEMLĠ            1)ÖDEMLĠ DEĞĠL  

 

13)HASTANIN MUAYENESĠNDE AKINTI: 

         0)SERÖZ               1)MUKÖZ              2)PÜRÜLAN 

 

14)NE KADAR SIKLIKTA OLUYOR? 

      0)HAFTADA 4 GÜNDEN AZ 

      1)HAFTADA 4 GÜNDEN FAZLA 

      2)YILDA 4 HAFTADAN AZ 

      3)YILDA 4 HAFTADAN FAZLA  

 

15)GÜNLÜK AKTĠVĠTELERĠNĠZ,SPOR YAPMANIZ ETKĠLENĠYOR MU? 

      0)EVET                 1)HAYIR 

 

16)UYKU DÜZENSĠZLĠĞĠ VAR MI? 

      0)EVET                 1)HAYIR 

 

17)Ġġ HAYATINIZ,OKUL HAYATINIZ ETKĠLENĠYOR MU?  

      0)EVET                 1)HAYIR 

 

18)KOKU ALMA BOZUKLUĞUNUZ VAR MI?  

      0)EVET                 1)HAYIR  

 

19)KOKU ALMA SORUNUNUZ NE DÜZEYDE?  

      0)AZ              1)ORTA              2)ġĠDDETLĠ 

 

20)DOKTOR TANISI ALMIġ ASTIMINIZ VAR MI?  

      0)EVET           1)HAYIR 

 

21)HASTALIĞINIZ ĠÇĠN HALEN DÜZENLĠ YADA ARALIKLI ĠLAÇ 

KULLANIYOR MUSU NUZ? 

       0)EVET         1)HAYIR 
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ALERJĠK RĠNĠT ANKET SORULARI  TEDAVĠ SONRASI 

 

1)ĠSĠM: 

2)YAġ :                                                          CĠNSĠYET: 

3)MESLEK :                                                   EĞĠTĠM DURUMU: 

 

4)SEMPTOMLAR ĠLK BAġVURUYA GÖRE: 

BURUN TIKANIKLIĞI             1)ARTMIġ                2)AZALMIġ             3)AYNI 

BURUN AKINTISI                   1)ARTMIġ                2)AZALMIġ               3)AYNI 

HAPġIRIK                                1)ARTMIġ                2)AZALMIġ                3)AYNI 

BAġ AĞRISI                             1)ARTMIġ                2)AZALMIġ                3)AYNI 

POSTNAZAL AKINTI               1)ARTMIġ                2)AZALMIġ             3)AYNI 

KOKU ALMA BOZUKLUĞU    1)ARTMIġ                2)AZALMIġ           3)AYNI 

BURUN KAġINTISI                  1)ARTMIġ                2)AZALMIġ              3)AYNI 

DAMAK KAġINTISI                  1)ARTMIġ                2)AZALMIġ            3)AYNI 

BOĞAZ KAġINTISI                   1)ARTMIġ                2)AZALMIġ             3)AYNI 

GÖZ KAġINTISI                        1)ARTMIġ                2)AZALMIġ             3)AYNI 

GÖZDE KIZARIKLIK                 1)ARTMIġ                2)AZALMIġ          3)AYNI 

GÖZDE SULANMA                  1)ARTMIġ                2)AZALMIġ              3)AYNI 
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