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KL‹N‹K ÇALIﬁMA

Çocukluk ça¤› akut rinosinüzitlerinde predispozan faktörler
ve bakteriyel etkenlerin de¤erlendirilmesi
Evaluation of predisposing factors and bacteriologic agents in pediatric rhinosinusitis
Dr. Hülya EY‹GÖR,1 Dr. Sema BAﬁAK2

Amaç: Bu çal›ﬂmada, çocukluk ça¤›nda görülen akut
rinosinüzitlerde predispozan faktörler ve mikrobiyolojik
etkenler araﬂt›r›ld›.
Hastalar ve Yöntemler: Çal›ﬂmaya akut rinosinüzitli
toplam 76 hasta (47 k›z, 29 erkek; ort. yaﬂ 10.2; da¤›l›m 4-18) al›nd›. Hastalar›n tümünden ayr›nt›l› öykü
al›nd›. Nazal endoskopiyi de içeren kulak burun bo¤az
muayenesine alerji testi, Waters grafisi, orta meatus
aspirasyon kültürü de eklendi.
Bulgular: Baﬂl›ca yak›nmalar burun t›kan›kl›¤› (%92.1),
burun ak›nt›s› (%89.4) ve baﬂ a¤r›s› (%51.3) idi. Alerji öyküsü olan 23 hastan›n (%30.3) dokuzunda alerji testleri
pozitif sonuç verdi. Otuz dokuz hastada (%51.3) sekonder, ikisinde ise (%2.6) primer sigara kullan›m› öyküsü
vard›. On alt› hastada (%21.1) septum deviyasyonu,
25’inde (%32.9) koanalar› tamamen t›kayan büyük adenoid doku saptand›. Water’s grafisinde 69 hastada
(%93.2) patoloji görüldü. Orta meatus aspirasyon kültüründe 51 hastada (%67.1) etken izole edildi. Bunlar 23
hastada (%41.1) Streptococcus pneumoniae, 17’sinde
(%30.4) Haemophilus influenzae, sekizinde (%14.2) beta-hemolitik streptokok idi. Tedaviye 31 hastada (%40.8)
ampisilin-sulbaktam, 20’sinde (%26.3) lorakarbef, 13’ünde (%17.1) amoksisilin-klavulanat ile baﬂland›. Bir y›ll›k
izlem sonunda 12 hastada (%15.8) nüks görüldü. Adenoid doku büyüklü¤ünün ve alerjinin tedavi baﬂar›s› üzerine
anlaml› bir etkisi saptanmad› (p>0.05).
Sonuç: Sigara, koana a¤z›n› t›kayan adenoid doku,
anatomik varyasyonlar ve alerji en s›k görülen olas›
predispozan faktörlerdi. Bakteriyolojik olarak en s›k görülen patojenler S. pneumoniae ve H. influenzae idi.

Objectives: This study was conducted to investigate
the predisposing factors and bacteriologic agents of
acute rhinosinusitis in children.
Patients and Methods: The study included 76 patients
(47 girls, 29 boys; mean age 10.2 years; range 4 to 18 years)
with acute rhinosinusitis. Following a detailed history, the
patients were investigated by otolaryngologic examination
including nasal endoscopy, allergy tests, Water's graphy,
and aspiration cultures from the middle meatal region.
Results: The leading complaints were nasal obstruction
(92.1%), rhinorrhea (89.4%), and headache (51.3%).
Allergy tests were positive in nine of 23 patients (30.3%)
with a history of allergy. Concerning smoking, 39 patients
(51.3%) had a secondary, two patients (2.6%) had a primary history. Sixteen patients (21.1%) had septal deviation, and 25 patients (32.9%) had benign adenoid tissue
obstructing choanal spaces. Water’s graphies showed
pathology in 69 patients (93.2%). Cultures were positive
in 51 patients (67.1%), with Streptococcus pneumoniae
in 23 (41.1%), Haemophilus influenzae in 17 (30.4%),
and beta-hemolytic streptococci in eight patients (14.2%).
Treatment was comprised of ampicillin-sulbactam in 31
(40.8%), loracarbef in 20 (26.3%), and amoxicillin-clavulanate in 13 (17.1%) patients. After a year follow-up,
recurrence was detected in 12 patients (15.8%). No significant effect of the size of adenoid tissue and allergy
was found on the success of treatment (p>0.05).
Conclusion: Smoking, choanal obstruction by the adenoid tissue, anatomical variations, and allergy were the
most frequent predisposing factors, while S. pneumoniae and H. influenzae were the commonest pathogens.

Anahtar Sözcükler: Anti-bakteriyel ajanlar/terapötik kullan›m; çocuk; hipersensitivite; rinit, alerjik, perennial/tedavi;
sinüzit/tedavi; Streptokok enfeksiyonlar›/tedavi.

Key Words: Anti-bacterial agents/therapeutic use; child;
hypersensitivity; rhinitis, allergic, perennial/therapy; sinusitis/therapy; streptococcal Infections/therapy.
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nusunda henüz fikir birli¤i sa¤lanmam›ﬂt›r.[1] Çocuklarda paranazal sinüs enfeksiyonlar›na neden olan
en s›k mikroorganizmalar Streptococus pneumoniae,
Haemophilus influenzae ve Moraxella catarrhalis’dir.[1,10,11] Akut rinosinüzitin ampirik tedavisinde
amoksisilin, amoksisilin-klavulanat, sefuroksim aksetil, lorakarbef gibi geniﬂ spektrumlu oral antibiyotikler önerilmektedir.[6]

Rinosinüzit çocukluk ça¤›n›n en yayg›n rahats›zl›klar›ndand›r ve üst solunum yolu enfeksiyonlar›n›n (ÜSYE) %5-10’unu oluﬂturur. Görülme s›kl›¤› çocuklarda eriﬂkinlerden daha yüksektir.[1,2] Çocukluk
ça¤›nda akut rinosinüzitin klinik semptom ve bulgular› ani baﬂlar, genellikle 12 hafta ya da daha k›sa
sürelidir.[3] Klinik tan› ikiden fazla majör faktör (burun ak›nt›s›, geniz ak›nt›s› v.b) ya da bir majör, iki
minör faktörün (periorbital ödem, diﬂ a¤r›s›, kulak
a¤r›s›, ateﬂ v.b) bulunmas›yla konur.[4]

Bu çal›ﬂma çocukluk ça¤› akut rinosinüzitlerde
predispozan faktörlerin araﬂt›r›lmas›, mikrobiyolojik etkenin saptanarak, tedavinin planlanmas› ve bir
y›ll›k süre içerisinde rekürrens oranlar›n›n araﬂt›r›lmas› amac› ile yap›lm›ﬂt›r.

Çocuklar›n ﬂikayetlerini ayr›nt›l› olarak tan›mlayamamas›n›n yan› s›ra rinosinüzite alerjik rinit, ast›m, nazofarenjit, viral ÜSYE gibi birçok sorunun
eﬂlik etmesi ya da bunlar›n komplikasyonu olarak
rinosinüzitin ortaya ç›kmas› tan›da kar›ﬂ›kl›klara
yol açmaktad›r.[5] Ancak son y›llarda geliﬂtirilmiﬂ
ileri görüntüleme yöntemleri ve burun muayenesinde endoskoplar›n geniﬂ bir biçimde kullan›lmaya baﬂlamas› eriﬂkinlerde oldu¤u gibi çocuklarda
da rinosinüzitin tan› ve tedavisinde büyük kolayl›k
sa¤lam›ﬂt›r.[5]

HASTALAR VE YÖNTEMLER
Bu çal›ﬂma iki y›ll›k süre içinde Adnan Menderes
Üniversitesi T›p Fakültesi Kulak Burun Bo¤az (KBB)
poliklini¤ine baﬂvuran ve aile izni al›narak çal›ﬂmaya gönüllü olarak kat›lmak isteyen akut rinosinüzitli 76 çocuk hastada yap›ld›. Çocukluk ça¤› için 18
yaﬂ üst s›n›r kabul edildi.[5] Burun ak›nt›s›, baﬂ a¤r›s›, yüzde a¤r›, burun t›kan›kl›¤›, geniz ak›nt›s›, öksürük ve koku alma bozuklu¤u gibi bir ya da birden
çok yak›nmalar› olan çocuklar rinosinüzit yönünden
ön de¤erlendirmeye al›nd›. ‹ki ve daha fazla majör
faktör ya da bir majör ve iki minör faktörü bulunan
hastalara akut bakteriyel sinüzit tan›s› kondu. Yak›nmalar›n›n süresi 12 haftadan uzun olan, son 15
gün içinde antibiyotik tedavisi alan ve endoskopik
muayeneye uyum sa¤layamayan hastalar çal›ﬂmaya
dahil edilmedi. Hastalardan, ailesinde ve kendisinde alerji varl›¤›, primer ya da sekonder sigara içicili¤i gibi ayr›nt›lar› da sorgulayan öykü al›nd›.

Çocuklarda rinosinüzitin multifaktöriyel bir hastal›k olmas› nedeniyle etyolojik faktörün ortaya konmas›, iyileﬂme süresinin k›salmas› ve rekürrenslerin
önlenmesinde ön koﬂuldur.[1] Silier fonksiyon, solunum yolu iritanlar› gibi birçok nedenle bozulur ve
mukus art›ﬂ› sekresyonun birikmesine yol açarak rinosinüzit geliﬂimini tetikleyebilir.[6,7] Rinosinüzitin
geliﬂiminde en önemli etmenlerden biri de alerjidir.[1]
Alerji özellikle akut ve kronik rinosinüzitin rekürrenslerinden sorumludur.[6] Septum deviasyonu,
konka hipertrofisi ve adenoid hipertrofisi çocukluk
ça¤› akut rinosinüzitlerinde önemli birer predispozan faktördür. Hipertrofik olmasa da adenoid dokunun enfeksiyon için rezervuar oluﬂturdu¤u ve rekürren rinosinüzite yol açt›¤› öne sürülmüﬂtür.[8]
Akut rinosinüzitte komplikasyon düﬂünülen veya
tedavinin yetersiz kald›¤› hastalarda ileri görüntüleme yöntemleri ile inceleme yap›lmaktad›r. Direkt
grafilerin enflamasyonu göstermede yeterli olup olmad›¤› tart›ﬂmal›d›r.[9]

Tüm hastalara nazal endoskopiyi de içeren KBB
muayenesi yap›ld›. Nazal endoskopi s›ras›nda orta
meatusda tek veya iki tarafl› pürülan sekresyon saptananlar kesin rinosinüzit tan›s› ile çal›ﬂmaya al›nd›.
Nazal endoskopi öncesi %10’luk lidokain (Xylocain®) sprey ile topikal anestezi ve 0.05’lik oxymethazolin ile dekonjesyon sa¤land›. Muayenede 0° 4 mm
endoskop (Hopkins® Karl Storz GmbH & Co Tuttlingen-Germany) kullan›ld›. Bu muayenede eﬂlik eden
anatomik varyasyonlar (septum deviasyonu, konka
hipertrofisi vb.) kaydedildi. Adenoid doku büyüklü¤ü, koanalar›n adenoid dokuyla iliﬂkisine göre de¤erlendirildi. Koanalar tahmini çizgiler ile üç eﬂit
kadrana ayr›ld› ve 1-2-3 olarak numaraland›r›ld›.
Adenoid dokunun bu kadranlar› doldurma derecesine göre büyüklük üç s›n›fa ayr›ld›.

Akut rinosinüzitin tedavisinde kullan›lan ilaçlar
içinde antibiyotikler ön planda gelmektedir. Antibiyotik seçiminin yap›labilmesi için rinosinüzite neden olabilecek bakteriyel ajanlar›n bilinmesi gerekmektedir. Sinüs patojenlerinin identifikasyonunda
maksiller sinüs aspirasyonunun alt›n standart oldu¤u kabul edilmektedir.[2] Orta meatus kültürlerinin
sinüs aspirasyon kültürünün yerine geçebilece¤i ko50
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1. Küçük adenoid: En fazla birinci kadran› dolduran her iki koana aç›k.

4 mm kal›nlaﬂma saptanmas› ya da hava-s›v› seviyesi saptanmas› gibi bulgulardan en az bir tanesinin
olmas› akut sinüzit belirtisi olarak kabul edildi.
Frontal sinüs ve sfenoid sinüs embriyolojik geliﬂimde farkl›l›klar olmas› ve occipitomental grafide de¤erlendirilmesinin zor olmas› nedeniyle bu sinüsler
yaln›zca paranazal sinüs tomografisi çekilen hastalarda de¤erlendirildi.[14]

2. Orta büyüklükte adenoid: ‹lk iki kadran› dolduran en az›ndan bir koana aç›k.
3. Büyük adenoid: Koanalar› tümüyle dolduran
her iki koana kapal›.[12]
Mikrobiyolojik inceleme için orta meatusdaki
pürülan ak›nt›n›n toplanmas› Juhn-Tym Tap® (Xomed Surgical Products, Jacksonville, FL U.S.A) ya da
steril 2 cc’lik enjektör ucuna tak›lm›ﬂ 18 numara IV
kanül ile 0° endoskopi eﬂli¤inde gerçekleﬂtirildi (ﬁekil 1). Klinik örnekler k›sa sürede kültür için mikrobiyoloji laboratuvar›na ulaﬂt›r›ld›.

Orta meatusdan kültür örne¤i al›nd›ktan sonra
hastalara ampisilin-sulbaktam (n=31, %40.8), lorakarbef (n=20, %26.3), amoksisilin-klavulanat (n=13,
%17.1) olmak üzere üç farkl› grup antibiyotik kullan›ld›. Amoksisilin-klavulanat ve ampisilin-sulbaktam 40 mg/kg/gün 3 doza bölünerek, lorakarbef ise
30 mg/kg/gün 2 doza bölünerek baﬂland›.[15] Bu
gruplardan birine karﬂ› alerjisi olan ve/veya antibiyogram sonucuna göre bu gruplara dirençli olan
hastalara (n=12 %15.8) kloromfenikol, 2. kuﬂak sefalosporin, klaritromisin veya ko-trimaksozal grubu
ilaçlardan biri kullan›ld›. Rinosinüzit etyolojisinde
alerji düﬂünülen hastalar›n tedavisine tedavi süresince oral antihistaminik (setirizine) eklendi. Ayr›ca
hastalara gereklilik halinde antipiretik-analjezik (parasetamol) ve mukolitik eklendi.

Alerjik yak›nma tan›mlayan ve/veya ailede alerji öyküsü olan çocuklardan dermografizm bulunmayan, cilt testi sonucunu etkileyecek ilaç kullan›m öyküsü olmayan ve teste uyum sa¤layanlar›n tümüne
11 kar›ﬂ›ml› cilt testi (prick testi) yap›ld›. Test sonucunda oluﬂan lokal ödem ve k›zar›kl›k, negatif kontrol sonucu oluﬂan yan›ttan küçük ya da ona eﬂit ise
negatif kabul edildi. Alerjen yan›t› histamin yan›t›na
eﬂit ya da büyük ise (+++) olarak kabul edildi.[13] Primer ve sekonder sigara kullan›m› için hasta ve ailesi sorguland›.

Hastalar tedavinin baﬂlamas›ndan 10 gün sonra
yeniden de¤erlendirildi. Çal›ﬂmaya kat›lan hastalar›n çocuk yaﬂ grubu olmas› ve semptomlar›ndaki
iyileﬂme kriterlerini tam olarak ifade edememeleri
nedeniyle, tedavi sonuçlar› de¤erlendirilirken objektif ölçümler kullan›ld›. Her bir kontrol esnas›nda
tüm hastalara tam bir KBB muayenesi yan›nda endoskopik muayene yap›larak nazal pasajda pürülan
ak›nt› var/yok diye yeniden de¤erlendirildi. Hastalar›n endoskopik muayenesinde orta meatusda pürülan ak›nt›s› devam eden hastalara yeniden 10 günlük bir antibiyotik tedavisi düzenlendi. Yak›nmalar›
düzelen ve endoskopik muayenesinde pürülan
ak›nt› olmayan hastalara yedi gün daha antibiyotik
kullan›ld›. Tüm hastalar üçüncü hafta, dördüncü
hafta, alt›nc› hafta, sekizinci hafta, 12 hafta, alt›nc› ay
ve birinci y›lda düzenli olarak ayr›nt›l› öykü, KBB
muayenesi ve endoskopik muayene ile yeniden de¤erlendirilerek rekürrensler ve komplikasyon aç›s›ndan izlendi. Rekürrens kriteri olarak, akut rinosinüzit ataklar› aras›nda semptom ve bulgular›n tamamen düzelmesi ve y›lda bir ile dört kez akut ata¤›n ortaya ç›kmas›, kabul edildi.[1]

Çal›ﬂmaya al›nan tüm hastalardan Water’s grafi
istendi. Water’s grafide en az bir sinüsde k›smi veya
tam opasifikasyon olmas›, sinüs mukozas›nda en az

‹statistiksel de¤erlendirmede de¤iﬂkenler aras›ndaki iliﬂkinin belirlenmesi için Ki-kare, Fisher’s

ﬁekil 1 - Orta meatusdan kültür örne¤i al›nmas›. Ok: Orta konka; S:
Septum; Tek ok: Orta meatusda pürülan ak›nt›; Çift ok: Juhn-Tym Tap®.
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Exact-testi ve Spearman korelasyon testi kullan›ld›.
Anlaml›l›k düzeyi p=0.05 olarak kabul edildi.

TABLO I
ORTA MEATUS KÜLTÜR SONUÇLARI (n=76)

BULGULAR

Kültür sonucu

Çal›ﬂmaya 76 hasta (47 k›z (%61.8), 29 erkek
(%38.2); ort. yaﬂ 10.21±3.41; da¤›l›m 4-18) dahil edildi. Ayr›nt›l› öykülerine göre hastalar›n 70’inde
(%92.1) burun t›kan›kl›¤›, 68’inde (%89.4) burun
ak›nt›s›, 39’unda (%51.3) baﬂ a¤r›s›, 36’s›nda (%47.3)
a¤z› aç›k uyuma, 22’sinde (%28.9) kulak yak›nmas›,
dördünde (%5.3) bo¤az a¤r›s›, üçünde (%3.9) öksürük ve ikisinde de (%2.6) gözde ﬂiﬂlik yak›nmas›
mevcuttu.

Üreme yok
Normal nazal flora
Tek bakteri üredi
‹ki bakteri üredi
Toplam

Say›

Yüzde

8
17
46
5
76

10.5
22.4
60.5
6.6
100

rafide en s›k tutulan sinüsler %25 oran›nda maksiler
sinüslerdi. Maksiler sinüs tutulumu yan›nda iki hastada frontal, üç hastada sfenoid ve beﬂ hastada etmoid sinüs tutulumu oldu¤u radyolojik olarak saptand›.

Alerji öyküsü hastalar›n 23’ünde (%30.3) saptand›. Tüm hastalar içinde anne ya da babas›nda alerji
öyküsü olan hastalar›n say›s› 22 (%28.9) idi. Toplam
12 hastada (%15.8) cilt prick testi uyguland› ve bunlardan yedisinin (%9.2) test sonucu a¤aç, ot, tah›l, ev
tozlar› için pozitif idi. Alerji öyküsü olan ve prick
testine uyum sa¤layamayan beﬂ çocuktan RAST (radio allergo sorbent test) paneli istendi. Radio allergo
sorbent test paneli sonucu hastalar›n ikisinde a¤aç
polen pozitifli¤i saptan›rken, üçünde sonuçlar negatif olarak bulundu. Böylece 76 hastan›n dokuzunda
alerji test sonuçlar› pozitifti.

Orta meatusdan kültür almak için 50 hastada
(%65.8) Juhn-Tym-Tap®, 26 hastada (%34.2) ise IV
kanül kullan›ld›. Kültür sonucunda 68 hastada
(%89.5) üreme saptan›rken, sekiz hastada (%10.5)
üreme olmad›¤› saptand›. Üreme olanlar›n
%22.4’ünde normal nazal flora (NNF) bakterileri
üredi. Orta meatus aspirasyonu ile elde edilen materyalin kültür sonuçlar› Tablo I’de gösterilmiﬂtir.
Orta meatus kültür sonucunda izole edilen mikroorganizmalar, hastalar›n 23’ünde (%41.1) S.pneumoniae, 17’sinde (%30.4) H.influenzae, sekizinde
(%14.2) beta hemolitik streptekok, dördünde (%7.1)
S.aureus, ikisinde (%3.6) alfa hemolitik streptokok,
birinde (%1.8) S.epidermidis ve birinde de (%1.8) Moraxella catarrhalis idi.

Hastalar çevre faktörleri aç›s›ndan sorguland›klar›nda 39’unda (%51.3) pasif sigara içicili¤i saptand›. Yine bu hastalardan 16 ve 18 yaﬂlar›ndaki ikisinde primer sigara kullan›m öyküsü mevcuttu. Primer
ya da sekonder sigaraya maruziyetin tedavi baﬂar›s›
üzerine anlaml› bir etkisi saptanmad› (p>0.05).
Anterior rinoskopi ve nazal endoskopi muayenesi sonras›nda, 16 hastada (%21.1) septum deviasyonu, beﬂ (%6.6) hastada ise alt konka hipertrofisi saptand›. Endoskopik muayenede hastalar›n 25’inde
(%32.9) koanalar› tamamen t›kayan büyük adenoid
doku mevcudiyeti saptand›.

Tedavide hastalar›n 31’inde (%40.8) ampisilinsülbaktam, 20’sinde (%26.3) lorakarbef, 13’ünde
(%17.1) amoksisilin-klavulanat, beﬂinde (%6.6), 2.
kuﬂak sefalosporin, dördünde (%5) klaritromisin,
ikisinde (%2.6) kloramfenikol ve birinde de (%1.3)
ko-trimaksozal kullan›ld›. Ampirik olarak baﬂlanan
tedavi, penisilin direnci nedeniyle dört hastada de¤iﬂtirildi ve duyarl› mikroorganizmaya göre di¤er
antibiyotikler kullan›ld›.

Tüm hastalardan radyolojik inceleme istenmesine karﬂ›l›k çocuklarda yeterli pozisyon ayarlanamamas› nedeniyle 74 Water’s grafi de¤erlendirilmeye
al›nd›. Altm›ﬂ dokuz hastan›n (%93.2) Water’s grafisinde bir patoloji saptan›rken, beﬂinde (%6.8) grafi
normal olarak de¤erlendirildi. Hastalar›n 40’›nda
(%52.6) iki tarafl› maksiller sinüslerin kapal› oldu¤u
saptand›. ‹ki hastan›n (%2.6) preseptal selülit komplikasyonu ile baﬂvurmas›, alt› (%7.8) hastada ise tedaviye direnç görülmesi ve rekürrens geliﬂmesi nedeniyle paranazal sinüs tomografisi çekildi. Tomog-

Tedavinin baﬂlang›c›ndan 10 gün sonra yap›lan
ilk kontrole dört hasta gelmedi. Kontrolde görülen
72 hastan›n ikisinin (%2.8) yak›nmalar›nda hiçbir
de¤iﬂiklik olmazken, 15’inin (%20.8) hem ﬂikayetleri
tam olarak kayboldu hem de endoskopik muayenelerinde orta meatusda ak›nt› görülmedi. Yirminci
gün yap›lan muayenede hastalar›n 48’inde (%63.1)
tam iyileﬂme elde edilirken 30. gün muayenede de
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TABLO II
REKÜRRENS GÖRÜLEN HASTALARIN KL‹N‹K ÖZELL‹KLER‹
Yaﬂ

Cinsiyet

Alerji test

6
7
8
8
9

Erkek
K›z
Erkek
K›z
K›z

Negatif
Negatif
Negatif
Pozitif
Pozitif

9
10

K›z
K›z

Negatif
Negatif

10

Erkek

Negatif

11
11
13
14

K›z
Erkek
Erkek
Erkek

Negatif
Pozitif
Negatif
Negatif

Kültür

Antibiyotik bulgusu

Endoskopik muayene

Water’s

H.influenzae
NNF
H.influenzae
Üreme yok
β hemolitik
streptekok
H.influenzae
S.pneumoniae

Ampisilin-sulbaktam
2. kuﬂak sefalosporin
2. kuﬂak sefalosporin
Ampisilin-sulbaktam
Lorakarbef

Konka hipertrofisi
Patoloji yok
Büyük adenoid doku
Patoloji yok
Patoloji yok

Tek tarafl› kapal›
Bil kapal›
Bil kapal›
Bil kapal›
Bil kapal›

Ampisilin-sulbaktam
Ampisilin-sulbaktam

Bil kapal›
Tek tarafl› kapal›

Ampisilin-sulbaktam

Patoloji yok
Orta büyüklükte
adenoid doku
Septum deviasyonu

De¤erlendirilemedi

Lorakarbef
Ampisilin-sulbaktam
Klaritromisin
Ampisilin-sulbaktam

Patoloji yok
Septum deviasyonu
Büyük adenoid doku
Patoloji yok

Bil kapal›
Normal
Bil kapal›
De¤erlendirilemedi

β hemolitik
streptekok
H.influenzae
S.pneumoniae
NNF
NNF

NNF: Normal nazal flora.

t›r. Chan ve ark.[20] kronik rinosinüzitli çocuklar›n
%81’de ailede alerji öyküsü tan›mlam›ﬂlard›r. Çal›ﬂmam›zda çocuklar›n anne ya da babas›nda alerji öyküsü %28.9 oran›nda mevcutken, alerji testleri ise
%25 oran›nda pozitif saptand›. Yine rekkürrens görülen 12 hastan›n üçünde alerji testi pozitifti ve rekürren rinosinüzitlerde alerji anlaml› bir etken olarak saptand›.

hastalar›n 66’s›nda (%86.8) tam iyileﬂme elde edildi.
Alerjinin tedavi baﬂar›s› üzerine anlaml› bir etkisi
saptanmad› (p>0.05) Odds ratio=1.51 (%95
GA=0.29-7.96). Adenoid büyüklü¤ünün de tedavi
baﬂar›s› üzerine anlaml› bir etkisi saptanmad›
(p>0.05) Odds ratio=0.38 (%95 GA=0.09-1.64).
Bir y›ll›k izlemde 76 hasta düzenli olarak kontrollerini takip etti. Bu hastalar›n 12’sinde (%15.8) izlem
s›ras›nda rekürrens ile karﬂ›laﬂ›ld›. Rekürrens görülen hastalar›n klinik özellikleri Tablo II’de verilmiﬂtir.

Çocuklarda rinosinüzit için en önemli faktörlerden birinin pasif veya primer sigara içimi oldu¤u
bildirilmektedir.[21] Sigara duman› silier fonksiyonu
bozarak viral ve bakteriyel üst solunum yolu enfeksiyonlar› için yatk›nl›k oluﬂturmaktad›r. Pasif sigara
içicili¤inin ölçülmesi oldukça zordur. Bu hastalarda
yo¤un t›bbi tedaviye ve cerrahi giriﬂime ra¤men iyileﬂme di¤erlerine göre daha az olmaktad›r.[3,21] Hastalar›m›z›n %51.3’ünde aile içinde sigara kullan›m› oldu¤u saptand›. ‹lginç olarak iki hastan›n da günde
bir-iki adet olmak üzere primer sigara kulland›¤› ö¤renildi. Primer sigara kullanan hastalarda üç kür antibiyotik tedavisi sonras› %75 oran›nda baﬂar› elde
edildi. Yine literatür verileri ile uyumlu olarak rekürrens görülen 12 hastan›n yedisinin pasif sigaraya
maruz kald›¤› görüldü.

TARTIﬁMA
Çocuklarda sinüsler eriﬂkinlere göre küçük, ostiumlar ise göreceli olarak büyüktür.[3] Bu nedenle çocuklarda rinosinüzit semptomlar› eriﬂkinlerdeki kadar aç›k olmayabilir ve uzam›ﬂ ÜSYE semptomlar›
ﬂeklinde seyreder.[16] Wald ve ark.[17] akut maksiler rinosizüzitli çocuklarda en s›k baﬂvuru nedenlerini
%86 oran›nda burun ak›nt›s› ve %86 oran›nda da öksürük olarak bildirmiﬂlerdir. Çal›ﬂmam›zda burun
ak›nt›s›, burun t›kan›kl›¤›, baﬂ a¤r›s›, bo¤az a¤r›s›,
öksürük gibi genel semptomlar›n literatür verileriyle uyumlu oldu¤u görüldü.[16,17]
Alerjinin rinosinüzit için predispozan bir faktör
oldu¤u uzun zamand›r kabul edilmektedir.[18] Parsons[19] endoskopik sinüs cerrahisi gerektiren çocuklar›n %80’inde alerji testini pozitif olarak saptam›ﬂ-

April ve ark.[22] çocuklarda nazal kavitenin dar olmas›ndan dolay› septum deviasyonunun eriﬂkinlere
göre rinosinüzit için daha fazla predispozan faktör
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oldu¤unu belirtmiﬂlerdir. Lusk ve ark.n›n[23] yapt›klar› çal›ﬂmada kronik rinosinüzitli çocuklarda septum deviasyon oran› %10.4 iken konka hipertrofisi
yaln›zca %6 oran›nda saptanm›ﬂt›r. Bizim çal›ﬂmam›zda akut rinosinüzitli çocuklarda %21.1 oran›nda
septum deviasyonu, %6.6 oran›nda alt konka hipertrofisi saptand›. Literatür verilerinin kronik rinosinüzitli hastalarda yap›lan çal›ﬂma verileri olmas› ve bu
anatomik varyasyonlar›n, akut rinosinüzitten ziyade kronik rinosinüzite bir predispozan olabilece¤ini
düﬂündürmektedir.

rin kültüründe %67.1 oran›nda bir ya da daha fazla
patojen izole edildi. Bunlar›n %6.6’s›nda birden çok
patojen bulunmaktayd›. Bu bulgular Penttila ve
ark.n›n[10] sonuçlar›yla uyumlu idi. Penttila ve ark.[10]
maksiller sinüs sekresyonundan elde edilen patojen
oran›n›n %66 oldu¤unu ve bunun %10’unda birden
çok patojen bulundu¤unu bildirmiﬂlerdir. Orta meatus aspirasyonu ile elde edilen sonuçlar›m›z literatürdeki çal›ﬂma sonuçlar› ile genel olarak uyumluydu. Ancak akut rinosinüzit etkeni olarak M. catarrhalis literatürde üçüncü s›kl›kta rapor edilirken bizdeki
s›kl›¤› %1.8 olarak bulundu. Bu farkl›l›¤›nda M. catarrhalis’in bölgesel da¤›l›m›ndaki farkl›l›ktan kaynakland›¤›n› düﬂünmekteyiz.[10]

Adenoid doku hipertrofisi çocuk yaﬂ grubunda
hem kitle etkisiyle hem de enfeksiyon kayna¤› oluﬂturarak rinosinüzit için zemin yaratabilir.[3]
McClay[24] rinosinüzitli ve otitis medial› çocuklar›n
adenoidlerinden %56 oran›nda rezistan bakteri izole
ettiklerini bildirmiﬂlerdir. En fazla izole edilen mikroorganizmalar S.pneumoniae, H.influenzae ve M.catarrhalis olarak bildirilmiﬂtir. ‹zole edilen mikroorganizmalar›n rinosinüzit etkenleri ile benzerlik göstermesi aradaki iliﬂkiyi desteklemektedir. Chan ve
ark.[20] izledikleri 217 kronik rinosinüzitli hastan›n
14’ünde adenoid doku hipertrofisi saptam›ﬂlard›r.
Çal›ﬂmam›zda ise 25 hastada (%32.9) koanalar› tamamen t›kayan adenoid doku hipertrofisi gözlendi.

Rinosinüzitte beta-laktamaz üreten patojenler ve
penisiline dirençli S.pneumoniae görülme s›kl›¤›n›n
artt›¤› bildirilmektedir.[27] Artan penisilin direnci rinosinüzitin tedavisini zorlaﬂt›rmaktad›r. Bu bakteri
hücre membran›ndaki yüzey proteinlerine penisilin
ba¤lanma afinitesini azaltarak direnç oluﬂturmaktad›r.[9] Penisilin direnci da¤›l›m› co¤rafik bölgelere
göre de¤iﬂiklik göstermekte ve bu oran %4-48 aras›nda de¤iﬂmektedir.[28] Buchman ve ark.n›n[29] çal›ﬂmas›nda üç hastada S.pneumoniae saptanm›ﬂ ve bunlardan ikisinde verilen ampirik antibiyotik tedavisi
S.pneumoniae’deki penisilin direnci nedeniyle kültür
sonucuna göre de¤iﬂtirilmiﬂtir. Bizim çal›ﬂmam›zda
saptanan 23 S.pneumoniae’nin dördünde (%17.4) ise
penisilin direnci görüldü.

Konvansiyonel sinüs grafilerinin akut ya da kronik rinosinüzit tan›s›ndaki rolleri uzun y›llard›r tart›ﬂ›lmaktad›r. Normal bir sinus filmi rinosinüzit tan›s›n› d›ﬂlamaz. Bu durumda grafi mutlaka klinik
muayene bulgular› ile beraber de¤erlendirilmelidir.[4] Çal›ﬂmam›zda Water’s grafide %93.2 oran›nda
patoloji saptand›. Water’s grafinin tan›ya yard›mc›
görüntüleme yöntemi olarak kullan›labilece¤ini düﬂünmekteyiz.

Wald ve ark.n›n[11] çal›ﬂmalar›nda akut rinosinüzitli 50 hastan›n yaln›zca dördünde rekürrens kaydedilmiﬂtir. Rekürrens saptanan hastalardan birinin aspirasyon kültürü steril olarak bildirilmiﬂtir. Rekürrens rinosinüzit tedavisinde predispozan faktörlerin
kontrolü çok önemlidir.[3] Bizim çal›ﬂmam›zda 75
hastan›n bir y›ll›k izlemi sonucunda 12 hastada
(%15.8) rekürrens geliﬂti. Bunlar›n üçünde iki kez rekürrens görülürken di¤erlerinde birer kez rekürrens
saptand›. Rekürrens görülen hastalar›n üçünde
(%25) alerji testleri pozitif idi. Yine rekürrens görülen
12 hastan›n ikisinde (%16.6) pasaj› daraltan septum
deviasyonu ve konka hipertrofisi saptand›. ‹kinci kez
rekürrens görülen üç hastan›n birinde orta meatus
kültüründe üreme yokken, di¤er iki hastada S.pneumoniae üredi. ‹kinci kez rekürrens görülen üç hastan›n ikisinde alerji testleri pozitif idi. Bu hastalardan
birinde preseptal selülit komplikasyonu mevcuttu.

Rinosinüzitin bakteriyolojik etyolojisini saptayabilmek için nazal ya da oral flora ile kontaminasyon
olmaks›z›n al›nan sinüs sekresyon örnekleri kullan›lmaktad›r. Son y›llarda yap›lan klinik çal›ﬂmalar ve
hayvan deneyleri orta meatus kültürünün maksiller
sinüs içindeki bakteriyel flora ile uyumlu oldu¤unu
göstermiﬂtir.[2,9,25] Vogan ve ark.[2] eriﬂkin rinosinüzitli
hastalarda maksiller sinüs aspirasyonundan elde
edilen kültür ile orta meatus aspirasyonundan elde
edilen kültür sonuçlar›n› karﬂ›laﬂt›rd›klar› çal›ﬂmada
%93.8 oran›nda korelasyon saptam›ﬂlard›r. Orobello
ve ark.[26] kronik rinosinüzitli çocuklarda ipsilateral
orta meatus ve maksiller sinüs aspirasyon kültürü
aras›nda %83 oran›nda korelasyon saptam›ﬂlard›r.
Çal›ﬂmam›zda orta meatusdan elde edilen örnekle-

Sonuç olarak, kiﬂisel ve çevresel faktörler çocukluk ça¤› rinosinüzitlerini tetikleyebilir. Orta meatus54

Çocukluk ça¤› akut rinosinüzitlerinde predispozan faktörler ve bakteriyel etkenlerin de¤erlendirilmesi

dan izole edilen bakteriyolojik etkene göre düzenlenen tedavinin daha etkin olaca¤›n› ve antibiyotik direnci saptanan olgularda gereksiz ilaç kullan›m›n›
azaltarak rekürrensleri önleyebilece¤imizi düﬂünmekteyiz.
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