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Özet

Sinüzit toplumda en s›k görülen hastal›klar›n bafl›nda gelmektedir. Neden oldu¤u iflgücü kayb› ve eko-
nomik yük haricinde sinüzit ayn› zamanda hastan›n yaflam kalitesini de belirgin bir flekilde düflürmekte-
dir. Her ne kadar preantibiyotik dönemlerde tafl›d›¤› ölüm riski günümüzde minimuma inmifl olsa da si-
nüzit hastal›¤› halen ciddiyetini korumaktad›r. Bu nedenle sinüzitlerin tan› ve tedavisi son derece önemli
bir toplumsal sa¤l›k sorunudur. 

Basit bir gribal infeksiyondan hayat› tehdit eden intrakranial komplikasyona kadar giden çok genifl bir
spektrumda gözlenebilen sinüzit etiyolojisinde genellikle altta yatan bir neden bulunmaktad›r. Bu etiyolo-
jik etmen ortadan kald›r›lmad›kça sinüzitin etkili bir tedavisinin yap›lmas› güçtür, bu nedenle ampirik rast-
gele tedaviden önce detayl› bir inceleme flartt›r. Günümüzde son derece geliflmifl inceleme yöntemleri si-
nüzitin teflhisinde yard›mc› olmaktad›r. 

Sinüzitler genel olarak bakteriyel ve fungal olarak iki ana grup alt›nda incelenirler. Fungal sinüzitlerde
invaziv, noninvaziv ve alerjik fungal sinüzitler olarak altgruplara ayr›l›r. Do¤ru tedavi için bu ay›r›c› teflhis
detayl› inceleme sonucu mutlaka yap›lmal›d›r. Akut formlar›n tedavisi genellikle konservatif flekilde yap›-
l›rken cerrahi tedavi genellikle kronik olgular›n ve komplikasyonlar›n tedavisinde kullan›lan yöntemdir.
‹ki tedavi modalitesinden hangisinin uygulanaca¤›n›n do¤ru saptanmas› hastay› hem gereksiz zaman kay-
b›ndan, hem de ekstra maddi yükten kurtar›r. 

Anahtar kelimeler: Sinusitis, gripal enfeksion, bakteriyel sinusit, fungal sinusit

Abstract

Sinusitis is one of the most commonly encountered health problems in the society. Besides the loss of
work power and the economic burden that sinusitis cause, it also lowers the quality of life of the patient
accordingly. Although the death risk that sinusitis carried in the preantibiotic era has dropped to minimum
currently, it still preserves its own seriousness. For this reason the diagnosis and treatment of sinusitis is
a very important health problem in the society.

Sinusitis may appear in a broad spectrum of disease from a common viral upper airway disease to a
life threatening sinusitis with serious intracranial complication. The etiology of sinusitis usually carries an
underlying and predisposing disorder. Unless the underlying condition is corrected, the proper and effec-
tive treatment of sinusitis is not possible. For this reason, before applying an empirical therapy, a thoro-
ugh examination is mandatory. Currently many sophisticated examination modalities exist to help the cor-
rect diagnosis of sinusitis. 

Sinusitis is comprehensively studied under 2 broad classes, namely bacterial and fungal sinusitis. Fun-
gal sinusites is further subclassified into 3 subgroups; invasive, noninvasive and allergic fungal sinusitis.
For the proper treatment, correct diagnosis between these subgroups should be performed accordingly.
While conservative treatment is usually the treatment of choice for the acute cases, surgical treatment is
generally preserved for chronical sinusitis. 

Keywords: Sinusitis, commoncold, becteriel sinusitis fungal sinusitis
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G‹R‹fi

Antibiyotiklerin kullan›lmad›¤› dönemlerde
hayat› tehdit eden bir hastal›k olan sinüzit günü-
müzde uygulanan tedaviler sayesinde eskisi gibi
korkutucu bir hastal›k olmaktan uzaklaflm›flt›r.
Yine de sinüzit oldukça s›k rastlanan bir sa¤l›k
problemi olarak önemini korumaktad›r (1).

Genel bir bak›fl aç›s› ile paranasal sinüslerin
inflamasyonu olarak tan›mlanabilir. Etiyolojisin-
de hem infeksiyöz ajanlar, hem de alerjik meka-
nizmalar rol oynayabilir. Sinüzit geliflmesi için
en önemli risk faktörü önceden geçirilen viral
üst solunum yollar› infeksiyonudur (2,3). Sinüs
infeksiyonu en çok viral üst solunum yollar› in-
feksiyonlar›n›n s›k oldu¤u sonbahar ve k›fl ayla-
r›nda ortaya ç›kar. Sinüzit insidans›n›n tam ola-
rak saptanamamas›n›n en önemli nedeni erken
sinüzit semptomlar›n›n basit bir üst solunum
yollar› infeksiyonundan kolay kolay ay›rt edile-
memesidir (3). Buna karfl›l›k radyolojik inceleme
ve yeni endoskopi tekniklerinde son y›llarda
kaydedilen büyük geliflmeler sayesinde hem ta-
n›sal hem de terapötik olanaklar artm›flt›r. 

Sinüzitler için en s›k kullan›lan s›n›flama
semptomlar›n süresine göre yap›land›r (4). Buna
göre 4 haftadan k›sa süren sinüzite akut, 4 haf-
ta-3 ay aras› süren sinüzite subakut, 3 aydan da-
ha uzun süren sinüzite ise kronik sinüzit denir.

PATOGENEZ

Sinüzit patogenezi birden fazla etmeni içerir
ve infektif organizma ile konak ba¤›fl›kl›k siste-
mi aras›ndaki kompleks bir etkileflimden do¤ar. 

Normal sinüs fonksiyonu için en önemli fak-
tör mukosilier transport sistemidir. Paranasal si-
nüsler normal olarak bu mukosilier transport sis-
teminin bakteri ve yabanc› cisimleri temizlemesi
sayesinde steril olarak kabul edilir (4,5,6). Burun
ve sinüsler psödostrafiliye silial› kolumnar epitel
ile örtülüdür. Epitelyal goblet hücreleri ve sub-
müköz seromüköz bezler sekretuar bir örtü
olufltururlar. Silier aktivite mukus tabakas›n› na-

tural ostiumlara ve oradan da nasofarenkse do¤-
ru iter. Bu mukosilier transport sistemi bakterile-
ri ve inhale edilen yabanc› cisimleri bu flekilde
atarak infeksiyona karfl› bir bariyer oluflturur.
Bunun yan›nda sekretuar mukus örtüsü içinde
konak direncine etkili sekretuar IgA, IgG, IgM
gibi immunglobulinler ve di¤er moleküller de
bulunur (4). Sinüs ostiumunda, mukosilier trans-
port sisteminde ve sekresyon kalitesinde ortaya
ç›kan de¤iflimler sistemde bir de¤iflikli¤e ve si-
nüzit oluflumuna yol açar. 

Sinüzit patogenezinde en önemli faktör sinüs
ostiumunun aç›kl›¤›d›r (5,6). Sinüslerin natural
ostium boyutlar› sinüsten sinüse de¤ifliklik
gösterebilir ve etmoid sinüslerde oldu¤u gibi
1-2 mm kadar küçük boyutta olabilir. Ostium
boyutu öne e¤ilme gibi normal aktivitelerde ve
hatta normal nasal siklüs esnas›nda mukozal
konjesyondan dolay› küçülebilir. Sinüs ostium
t›kan›kl›¤›n›n ve dolay›s›yla sekonder akut sinü-
zitin en s›k nedeni viral üst solunum yollar› in-
feksiyonudur (2,3,4). Viral ÜSYE geçirenlerde si-
nüs mukozas›nda kal›nlaflma ortaya ç›kar. En
dar ostiumu olan anatomik yap›lar›ndan dolay›
etmoid sinüsler ostial obstrüksiyona ve dolay›-
s›yla infeksiyona en aç›k sinüslerdir. Akut sinü-
zitlerde sinüs ostiumunun t›kanmas›n›n en s›k
nedeni mukozal ödem iken kronik sinüzitlerde
en s›k neden anatomik anormalliktir.

Tekrarlay›c› akut inflamasyon ataklar›n›n ge-
çirilmesi kronik sinüzitin geliflimine yol açar. Bu
durumda silial› epitelin irreversibl kayb› ve bu
epitelin stratifiye yass› epitel ile de¤iflmesi orta-
ya ç›kar. Silialar›n olmamas› sinüs içindeki steri-
litenin sa¤lanamamas›na yol açar. Kronik sinüzit
bir bak›ma kronik bronflit ile benzerlik gösterir
(6). Ayn› kronik bronflitteki gibi çevresel faktör-
ler kronik durumu kötülefltirdi¤i zaman akut
alevlenmeler ortaya ç›kar.

Sinüs ostiumunun parsiyel ya da komplet
obstrüksiyonu sekresyonlar›n birikmesine, pH
de¤erinin düflmesine ve sinüs içinde O2 bas›nc›-
n›n azalmas›na yol açar (7,8). Bu de¤ifliklikler de
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bakterilerin büyümesi için uygun bir ortam ge-
liflmesine yol açar. Biriken sekresyonlar ve bak-
teriyel infeksiyon dönüflünde mukozal inflamas-
yona yol açar. Bunu takiben mukozal epitelyum
ve silialar üzerinde ortaya ç›kan hasar, lökositler
taraf›ndan salg›lanan proteolitik enzimlerin etki-
si sonucu oluflur. Gerçek bakteriyel mukozal in-
vazyon son derece nadirdir. Mukozan›n daha da
fliflmesi ile ostium komplet olarak t›kanabilir ve
bu da “sinüzit siklüsü”nün ortaya ç›kmas›na yol
açar (8,9,10). Obstrükte olmufl sinüs içindeki ok-
sijen bas›nc› nerdeyse s›f›ra iner ve bu da ana-
erobik ve fakültatif bakterilerin geliflimine ola-
nak sa¤lar. Düflük oksijen gerilimi ve lökositler-
den salg›lanan serbest oksijen radikalleri konak
direnç mekanizmas›n› k›s›tlar ve bu da bakteri-
lerin eradikasyonunu engeller (8,9).

Paranasal sinüslerde mukosilier transport sis-
teminin bozulmas› sinüzit patogenezinde rol oy-
nayan bir di¤er faktördür (4,7). Sinüzal inflamas-
yon esnas›nda hem silialar›n hareket h›z› azal›r,
hem de silial› hücrelerin mukus salg›layan gob-
let hücrelerine dönüflümü uyar›l›r. Bu flekilde
solunum epitelinde irreversibl de¤ifliklikler orta-
ya ç›kar.

Fungal sinüzit

Basit bir fungus topundan invaziv fungal si-
nüzite giden genifl bir spektrum içerir (13). Fun-
gal sinüzit en s›k diabetes mellitus gibi immün
sistem bozuklu¤u bulunan kiflilerde ortaya ç›kar.
Fungal sinüzit; noninvaziv, invaziv ve alerjik
fungal sinüzit olarak 3 ana gruba ayr›l›r.

Noninvaziv fungal sinüzit immünite sorunu
olmayan kiflilerde lokalize bir hadise olarak kar-
fl›m›za ç›kar. Genellikle maksiller sinüste ortaya
ç›kar ve selim bir seyir izler. Temelde yatan te-
tikleyici olay sinüs ostiumunun t›kanmas›d›r ki
bu obstrüksiyon hipoksik bir ortam yaratarak
fungusun büyümesini tetikler. Fungal infeksiyon
çekirde¤i zaman içinde çok yavafl bir büyüme
gösterir ve gerçek mukozal invazyon göstermez
(13-14). Kitlenin (fungus topu) büyümesi ile ke-

mik duvarlarda bas› erozyonu gözlense bile, bu
çok nadirdir.

‹nvaziv fungal sinüzit, esas olarak ba¤›fl›kl›k
direnci k›r›lm›fl kimselerde f›rsatç› infeksiyonlar
fleklinde ortaya ç›kar (13). Lösemi gibi lenfopro-
liferatif neoplazileri bulunan kimseler en yüksek
risk grubundad›r. ‹nvaziv fungal sinüzitte kan
damarlar›n›n fungal invazyonu damarlarda trom-
büse yol açar ve bu nedenle nihai olarak doku
nekrozu ortaya ç›kar. Çevre kemiklerde destrük-
siyon s›kt›r ve hastal›¤›n dissemine olma riski
yüksektir.

Alerjik fungal sinüzit patogenezinde tip I ve
tip III hipersensitivite reaksiyonlar›n›n bir kom-
binasyonu rol oynar. Ortaya ç›kan lokal doku
yan›t›nda eozinofiller ve fungusa özgü IgE esas
rolü oynar. Mukozal inflamasyon ve kal›nlaflm›fl,
viskozitesi artm›fl mukus (alerjik müsin) ostium
obstrüksiyonuna ve lokal doku hipoksisine yol
açar. Dönüflünde bu da fungal büyümeyi tetik-
ler. Histopatolojik olarak alerjik müsin içinde
çok küçük miktarlarda fungus tan›mlanabilir ve
doku invazyonuna dair hiçbir belirti bulunmaz.
Çok uzun süreli ihmal edilmifl olgularda kemik
erozyonu gözlenebilir.

ET‹YOLOJ‹
Predispozan faktörler

Akut sinüzitlerde en s›k rastlanan predispozan
faktör rekürren viral üst solunum yollar› infeksiyo-
nudur (4). Normal konaklarda viral üst solunum
yollar› infeksiyonu esnas›nda sekresyon miktar›
artar ama viskozitesinde azalma olur. Silial› hücre-
ler hasar görebilir ve silialar›n normal fonksiyon-
lar›na geri dönmeleri aylar sürebilir. Akut bakteri-
yel sinüzit için mevcut di¤er predispozan faktörler
aras›nda alerji, dental giriflimler, yabanc› cisim bu-
lunmas› (nazogastrik tüp, nazal tampon vb.) ve
barotravma say›labilir (12,14).

Kronik sinüzite yol açan faktörler aras›nda ise
alerjik rinit, hipertrofik rinit ile giden aspirin hi-
persensitivitesi, nasal polipozis, baz› immün ye-
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tersizlik hastal›klar›, septum deviasyonu gibi
anatomik bozukluklar, kistik fibrosiz ve immotil
silia sendromu say›labilir.

Mikrobiyoloji

Haemophilus influenzae ve Streptococcus
pneumoniae bulafl›c› akut bakteriyel sinüzit ol-
gular›n›n büyük bir bölümünden sorumludur.
Bacterioides, Peptostreptococcus ve Fusobacteri-
um gibi anaerobik organizmalar akut sinüs in-
feksiyonlar›n›n en çok %10’undan sorumludur ki
bunlar da genellikle dental infeksiyonlar ile ilifl-
kilidir (14,15,16). 

Çocuklarda akut sinüs infeksiyonuna neden
olan bakteriler eriflkinler ile nerdeyse ayn› spekt-
rumdad›r. Farkl› olarak Moraxella catarrhalis ço-
cuk sinüzitlerinin %20’sinden sorumludur.

Nozokomial sinüzitlerde gram (-) bakteriler
ön plana ç›kar. En s›k rastlanan gram (-) orga-
nizma Pseudomonas aeruginosa olup bunu
Klebsiella pneumoniae, enterobakter türleri,
Proteus mirabilis ve Escherichia coli izler (12). 

Eriflkinlerde ortaya ç›kan kronik bakteriyel si-
nüzit olgular›nda anaerob mikroorganizmalar
önemli rol oynar. Predominant anaerobik mikro-
organizmalar anaerobik koklar ve bakterioides
türleridir (12,17).

Çocuklardaki kronik sinüzit mikrobiyolojisi
eriflkinlere göre daha tart›flmal›d›r. Çocuklardaki
kronik sinüzit olgular›nda en s›k rastlanan pato-
jen ajan Staphylococcus aureus’tur. Anaerobik
mikroorganizmalara eriflkinlere göre çok daha
az rastlan›r (6).

Fungal sinüzit mikrobiyolojisinden bahsetmek
gerekirse; noninvaziv fungal sinüzitin en s›k nede-
ni Aspergillus türleridir. Aspergillus türleri immün
direnci k›r›lm›fl hastalardaki invaziv fungal sinüzit
olgular›n›n da en s›k nedenidir. Bu olgularda Can-
dida türleri ikinci s›ray› al›rken, bunu Mucor türle-
ri izler. Aspergillus alerjik fungal sinüzitte ilk ta-
n›mlanan patojen olmas›na karfl›l›k daha sonra
birçok farkl› patojen tarif edilmifltir (13,14).

KL‹N‹K DE⁄ERLEND‹RME

Genel olarak viral üst solunum yollar› infek-
siyonunu takiben ortaya ç›kan sinüzit diffüz ola-
rak tüm sinüsleri bir ölçüde etkiler (pansinüzit).
E¤er akut infeksiyon sadece tek bir sinüsü etki-
lemiflse altta yatan bir neden (dental infeksiyon,
lokal anatomik anormallik) araflt›r›lmal›d›r (3,4). 

Bakteriyel sinüzit

Eriflkinlerde ortaya ç›kan akut bakteriyel si-
nüzit genellikle viral bir hastal›k esnas›nda orta-
ya ç›kar ve ilk zamanlarda sinüziti bu basit viral
üst solunum yollar› infeksiyonundan ay›rt etmek
güç olabilir. Pürülan burun ak›nt›s› ve yüz a¤r›-
s› akut sinüs infeksiyonlar›nda en s›k gözlenen
klinik bulgulard›r (17,18). Yüz a¤r›s›n›n lokali-
zasyonu infekte olan sinüse göre farkl›l›klar gös-
terir. Tipik olarak maksiller sinüzit yanakta loka-
lize bir a¤r›ya yol açarken etmoid sinüzit a¤r›s›
medial kantuslarda lokalizedir. Frontal sinüzit ti-
pik olarak al›n ve orbita medialinde a¤r›ya yol
açarken sfenoid sinüzit retroorbital ya da oksipi-
tal bölge a¤r›s›na yol açar. Di¤er daha az rastla-
nan sinüzit semptomlar› aras›nda müphem bafl
a¤r›s›, halitosis, anosmi ve öksürük ile giden
postnazal ak›nt› say›labilir. 

Fizik muayenede genellikle orta meatus sevi-
yesinde pürülan bir ak›nt› gözlenirken bu ak›nt›
maksiller, etmoid ya da frontal sinüs orijinli ola-
bilir (3,17). Süperior meatusta gözlenen ak›nt›
genellikle posterior etmoid ya da sfenoid sinüs
orijinlidir. Bunun yan›nda mukoza diffüz olarak
konjeste durumdad›r. Paranasal sinüsler palpas-
yon ile hassas olabilir. 

Eriflkinlerdeki kronik bakteriyel sinüzit
semptomlar› genel olarak akut sinüzit semp-
tomlar›na benzerse de nasal konjesyon ve pü-
rülan burun ak›nt›s› süreleri daha da uzam›flt›r.
Sinüzitin kronikleflmesinin altta yatan nedeni
(örne¤in; sinüs ostiumunun anatomik obstrük-
siyonu) genellikle fizik muayenede bellidir
(3,4,5). Nazal polipler, deviye nazal septum ve
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persistan mukozal ödem kronikleflmenin olas›
etiyolojilerinden birkaç›d›r.

Çocuklarda ortaya ç›kan akut bakteriyel si-
nüzit semptomlar› eriflkinlere göre daha az
spesifiktir. Çocuklarda bafl ve yüz a¤r›s› erifl-
kinlere göre daha az belirgindir. Burun ak›nt›-
s›, nazal konjesyon ve neticesinde ortaya ç›kan
seste de¤iflim, öksürük gibi viral üst solunum
yollar› infeksiyonu semptomlar› 7 günden da-
ha uzun sürüyorsa sinüzitten flüphelenilmelidir
(18,23). Geceleri ortaya ç›kan öksürük birçok
üst solumun yollar› infeksiyonunda görülmek-
le birlikte farenks duvar›ndan akan sinüs dre-
naj›na ba¤l› da olabilir. A¤›z kokusu çocuklar-
da s›k gözlenmekle birlikte basit adenoid in-
feksiyonu da fetit a¤›z kokusuna yol açabilir.
Çocuklarda yüksek atefl ve üst solunum yolla-
r› infeksiyonu ile giden pürülan burun ak›nt›s›
birlikteyse sinüzit muhtemeldir. Çocuklarda fi-
zik muayene genellikle anterior rinoskopik
muayene ile s›n›rl›d›r.

Pediyatrik yafl grubunda ortaya ç›kan subakut
ya da kronik sinüzit kendini pürülan rinore ve
postnasal ak›nt› ile belli eder (5,6,19). Dikkat
edilmesi gerekli bir di¤er nokta, bu yafl grubun-
daki çocuklarda ortaya ç›kan kronik sinüzit ol-
gular›n›n yar›s›nda kronik otitis media ya da re-
kürren otit ataklar› ya da alerjik rinit ve ast›m
bulunabilece¤idir.

Nozokomial sinüzit genellikle lökositoz ve
atefl ile birliktedir (15).

Fungal sinüzit

Noninvaziv fungal sinüzit selim seyirlidir ve ge-
nellikle sadece tek bir sinüsü tutar. Tipik semp-
tomlar nasal konjesyon ve yüz a¤r›s›d›r, fakat
asemptomatik de olabilir. Bir yabanc› cisim reak-
siyonu fleklinde olabilir. Semptomlar› ve fizik mu-
ayene bulgular› kronik bakteriyel sinüzitten pek
farkl› de¤ildir. Buna karfl›l›k nadir de olsa kitle et-
kisi yaratarak yüzde asimetriye yol açabilir ve bu
ba¤lamda neoplazileri taklit edebilir (13,14). 

Alerjik fungal sinüzit hastalar› tipik olarak
sa¤l›kl› genç hastalard›r. Nasal poliposis, ast›m
hikâyesi ve medikal tedaviye dirençli kronik si-
nüzit hikâyeleri bulunur. Klinik olarak alerjik
fungal sinüziti kronik bakteriyel sinüzitten ay›rt
etmek her zaman mümkün olmayabilir. Bu ne-
denle immünolojik parametreler (eosinofil say›-
s›, antijen spesifik IgE seviyeleri ve cilt sensitivi-
te seviyeleri) ve radyolojik kriterler tan›da yarar-
l› olur.

‹nvaziv fungal sinüzit fulminan bir hastal›kt›r
ve genellikle ba¤›fl›kl›k direnci k›r›lm›fl hastalar-
da ortaya ç›kar. Oküler semptomlar ile, damak
erozyonu fleklinde ya da frontal lob tutulumuna
ba¤l› kraniyal semptomlar (bafl a¤r›s›, bilinç dü-
zeyinde de¤ifliklik, epilepsi ya da lokal nörolojik
bulgular) ile karfl›m›za ç›kabilir. Eriflkin hastalar-
da doku iskemisi ve nekroz gözlenir. Bu kendi-
ni burun ve damakta siyah mukozal lekelenme-
ler fleklinde gösterir. Hastal›¤›n ilerlemesi h›zl›-
d›r. ‹ntrakranial uzan›m ve ölüm gözlenebilir.
Bu nedenle tan›da çok flüpheci davranmal› ve
burun fizik muayenesinde nekroz belirtileri
aranmal›d›r.

TANI

Tan› yönemleri içinde en basidi transillumi-

nasyondur. Transilluminasyon maksiller ve
frontal sinüslerin de¤erlendirilmesi için kullan›l›r
(3,4). Çok kaba bir yöntemdir ve günümüzde
yerini bilgisayarl› tomografi ve endoskopi gibi
daha sofistike teflhis yöntemlerine b›rakm›flt›r.
Kronik hastal›klar›n de¤erlendirilmesinde yeri
yoktur. Buna karfl›l›k radyolojik olarak maksiller
sinüsünün kapal› oldu¤u kan›tlanm›fl akut bir si-
nüzit olgusunun takibinde sinüsün aç›l›p aç›lma-
d›¤›n›n kontrolü aç›s›ndan de¤erlidir. Bu özellik-
le hamile bayanlar›n tekrar tekrar radyasyona
maruz kalmas›n› engeller.

Sinüzit etmeninin saptanmas› için nasal kül-

tür yap›lmas› çok do¤ru sonuç vermeyebilir. Si-
nüs aspiratlar› daha do¤ru netice verir, çünkü
ciddi bir kontaminasyon sorunu vard›r. 
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Nasal sitoloji mevcut burun ak›nt›s›n›n akut
sinüs infeksiyonundan (polimorf nüveli lökosit)
ya da alerjik rinitten (eosinofil) kaynakland›¤›n›n
saptanmas›nda kullan›labilir. 

Nasal endoskopi teflhiste büyük kolayl›klar
sa¤lam›flt›r (3,4,16). Özellikle ince (2.7 mm) ri-
jid endoskoplar›n kullan›lmas› anterior rinos-
kopik muayene ile görülemeyen burun bölge-
lerine ulafl›lmas›na olanak sa¤lar. Bu yöntem
hem sinüzit varl›¤›n›n saptanmas›na (orta me-
ada pürülasyon görülmesi) hem de sinüzit et-
meninin ortaya konmas›na (anatomik anormal-
lik) olanak sa¤lar. Nasal endoskopi eriflkin
hastalarda topikal anestezi alt›nda bir muaye-
nehane yöntemi olarak uygulanabilirken, bu
ifllemin çocuklarda uygulanabilmesi daha güç-
tür.

Maksiller sinüslerin inferior meatus yolu ile
aspirasyonu kültür materyeli elde edilmesi için
uygulanabilir. Bu yöntem her hastada de¤il de
medikal tedaviye yan›t vermeyen hastalarda ve
ba¤›fl›kl›k direnci k›r›lm›fl hastalarda uygulan›r. 

Tam kan say›m› ve sedimentasyon oran›n›n
sinüzit semptomlar› bulunan hastalar›n de¤er-
lendirilmesinde eosinofil say›m›, fungusa spesi-
fik IgE seviyeleri cilt testleri ile birlikte kullan›-
lan laboratuvar yöntemleridir.

RADYOLOJ‹

Sinüslerin de¤erlendirilmesinde kullan›lan
radyolojik inceleme yöntemleri kabaca konvan-
siyonel düz grafiler, ultrason, bilgisayarl› tomog-
rafi ve manyetik rezonans görüntüleme olarak
s›ralanabilir. Bu yöntemler aras›nda en de¤erli
olan› bilgisayarl› tomografidir, çünkü kemik ana-
tomi hakk›nda en de¤erli bilgiyi bilgisayarl› to-
mografi verir.

Konvansiyonel grafiler

Geçmifl y›llarda sinüzit teflhisinin ve takibinin
en önemli yöntemi olan düz sinüs röntgenogram-
lar› günümüzde eski önemini yitirmifllerdir (3).
Bunun nedeni de¤erlendirilmesinin güç olmas›

ve do¤ru teflhis sa¤lamada hassas olmamalar›d›r.
Düz sinüs grafileri major sinüslerin opasifikasyo-
nu olarak teflhise yönelik fikir vermekle birlikte
sinüzit etiyolojisinde çok önemli olan ve de¤er-
lendirilmesi zorunlu olan osteomeatal kompleks
hakk›nda fikir vermez. Bununla birlikte özellikle
baz› yap›lar›n grafide üst üste gelmesi nedeniyle
(örne¤in; maksiller sinüs ile arkas›nda petroz ke-
mikler) incelenen sinüsün yalanc› pozitif olarak
kapal› oldu¤u izlenimi yaratabilir. 

Düz grafilerde teflhis için 3 temel kriter var-
d›r; bunlar sinüs opasifikasyonu, mukozal kal›n-
laflma ve hava-s›v› seviyesinin saptanmas›d›r. Bu
kriterlerin de¤erlendirilmesi hiçbir zaman bilgi-
sayarl› tomografi kadar kesin sonuç vermeyebi-
lir. Düz grafilerin de¤erlendirilmesi özellikle ço-
cuk hastalarda çok daha güçtür ve düz grafi so-
nuçlar›n›n klinik korelasyonu daha düflüktür.
Düz grafiler sinüs hastal›¤›n›n varl›¤›n›n saptan-
mas›nda de¤il de olmad›¤›n›n belirlenmesinde
daha kesin sonuç verir, çünkü düz grafilerde iyi
havalanan sinüslerin gösterilmesi sinüs hastal›¤›
varl›¤›n› ekarte eder. 

Tüm bu olumsuz görüfllere karfl›l›k yeni ve
sofistike görüntüleme yöntemlerine göre çok
daha ucuz olmas›, pratik ve kolay uygulanabil-
mesi, özellikle pediyatrik yafl grubunda çekim
esnas›nda sedasyona ihtiyaç duyulmamas› kon-
vansiyonel düz grafilerin avantajlar› aras›ndad›r.

Bilgisayarl› tomografi

Sinüs hastl›klar›n›n ve özellikle sinüzitin tefl-
hisinde günümüzde alt›n standart haline gelmifl-
tir (3,4). Özellikle kemik yap›lar›n son derece
detayl› bir flekilde gösterilebilmesi nedeniyle
hem sinüzitin teflhis edilmesini sa¤lar, hem de
sinüzite yol açan anatomik anormalli¤in saptan-
mas›na olanak sa¤lar. Özellikle kemik osteome-
atal kompleks de¤erlendirilmesi son derece has-
sas ve detayl›d›r. 

Sinüslerin rutin bilgisayarl› tomografik incele-
mesinde en detayl› bilgiyi koronal planda yap›-
lan incelemeler verir. Aksiyel planda yap›lan ke-
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sitler daha çok posterior etmoid ve sfenoid sinüs
incelemesinde ve orbita yap›lar›n›n de¤erlendi-
rilmesinde kullan›l›r. Bilgisayarl› tomografinin si-
nüzit de¤erlendirilmesinde kullan›lmas› esnas›n-
da kontrast madde rutin olarak kullan›lmaz; tü-
mör varl›¤› flüphesinde ya da tedaviye yan›t al›-
nam›yorsa istenebilir. 

Manyetik rezonans görüntüleme

Manyetik rezonans görüntüleme bilgisayarl›
tomografiye göre daha yeni ve sofistike ve da-
ha pahal› bir yöntemdir (3,4). Yumuflak doku-
lar›n de¤erlendirilmesinde bilgisayarl› tomog-
rafiye göre çok daha detayl› bilgi verir ve do-
lay›s›yla daha hassast›r. Buna karfl›l›k sinüsle-
rin de¤erlendirilmesinde kemik yap›lar çok
önemli oldu¤undan manyetik rezonans görün-
tülemesi hiçbir zaman ilk aflama radyolojik de-
¤erlendirme olarak bilgisayarl› tomografinin
önceli¤ini almamal›d›r. Yumuflak doku de¤er-
lendirmesinin gerekli oldu¤u durumlarda, ör-
ne¤in malignite flüphesinde, sinüs hastal›¤›n›n
intrakranial ya da orbital uzan›m›n›n de¤erlen-
dirilmesinde ya da fungal sinüs hastal›¤›n›n
ay›r›m›nda manyetik rezonans görüntüleme
kullan›labilir.

Elde edilen görüntülerde resolüsyonun dü-
flük olmas› nedeniyle görüntülerin pek net ol-
mamas›, çekim zaman›n›n uzun olmas›, çekim
kabininin dar olmas› (klostrofobik hastalarda
sorun), özellikle çocuk hastalarda çekim esna-
s›nda sedasyona ihtiyaç duyulmas› manyetik
rezonans görüntülemenin dezavantajlar› ara-
s›ndad›r. 

Ultrason

Sinüslerin de¤erlendirilmesinde pek baflvuru-
lan oturmufl bir yöntem de¤ildir (21). Sinüs için-
deki s›v›n›n saptanmas›nda faydal› olabilirken
mukozal kal›nlaflman›n gösterilmesinde ayn› ba-
flar›y› yakalayamaz. Eriflkinlerdeki major sinüs
boyutlar› çocuklara göre daha hacimli oldu¤u
için eriflkinlerdeki kullan›m alan› daha genifltir.

Buna karfl›l›k ucuz ve noninvaziv olmas›, hasta-
n›n radyasyona maruz kalmamas›, hasta ile mi-
nimal kooperasyona ihtiyaç göstermesi mevcut
avantajlar› aras›nda say›labilir. 

TEDAV‹
Medikal tedavi

Sinüzit tedavisinin amac› sinüslerin h›zl› bir
flekilde sterilizasyonunu sa¤layarak olas› ciddi
komplikasyonlar›n önüne geçmektir. Antibiyotik
kullan›m›ndan önce s›k olarak rastlanan orbital
ve intrakranial sinüzit komplikasyonlar› bu saye-
de günümüzde minimuma indirilmifltir. 

Sinüzit tedavisinde günümüzde birçok medi-
kal ajan kullan›lmaktad›r (2,19). Bunlar›n aras›n-
da antibiyotikler ilk s›ray› almakla birlikte de-
konjestanlar (topikal, sistemik), antihistaminik-
ler, steroidler (topikal, sistemik), çeflitli inhalan
tedaviler, mukolitik ajanlar da say›labilir. Bu
ajanlar›n her birinin çeflitli yollardan sinüs infek-
siyonunun kontrol alt›na al›nmas›nda etkili ol-
mas›na karfl›l›k kullan›lan en önemli ajan antibi-
yotiklerdir. Bununla birlikte tedavi esnas›nda na-
sal irrigasyon ve antral lavaj da uygulanan yön-
temlerden baz›lar›d›r. Olgular›n birço¤unda spe-
sifik etmen bilinmedi¤inden antibiyotik tedavisi
genellikle ampirik olarak bafllar.

Akut sinüzitlerde seçilecek antimikrobiyal ajan
Haemophillus influenzae ve Streptococcus pne-
umoniae’ya etkili olmal›d›r (19,22). Verilecek anti-
mikrobiyal ajan sinüs dokusuna ve sekresyonlar›na
s›zabilecek kalitede olmal›d›r. Penisilin V ve eritro-
misin yeterli sinüs ve sekresyon konsantrasyonlar›-
na ulaflamazlar. Ampisilin di¤er aminopenisilinler
(amoksisilin, bakampisilin gibi) yeterli sinüs kon-
santrasyonuna ulafl›r. Amoksisilin, elde edilen daha
yüksek kan de¤eri nedeniyle tercih edilir. Oral ola-
rak kullan›labilen sinüzite etkili sefalosporinler se-
faklor, sefuroksim aksetil ve sefiksimdir. Sefaleksin,
sefadrin ve sefadroksil S. pneumoniae için yeterli
olmakla birlikte H. influenzae ve Branhamella tür-
leri için yetersiz kal›r, bu nedenle tercih edilmez.
Beta laktamaz üreten mikroorganizmalara karfl›
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(özellikle H. influenzae) amoksisilin tek bafl›na ye-
terli gelmez (12,16,17). Klavulonat ile güçlendiril-
mifl amoksisilin bu olgularda endikedir. Akut sinü-
zitlerde tedavi süresi en az 10 gün olarak belirlen-
melidir. Sinüzit tedavisinde kullan›lan kinolon türe-
vi antibiyotiklerin sistemik kan de¤erlerinin özellik-
le S. pneumoniae için minimal inhibitör de¤eri an-
cak yakalayabilmesine karfl›l›k bu antibiyotiklerin
en önemli özellikleri sinüs doku ve sekresyonlar›n-
da çok daha yüksek konsantrasyonlarda bulunabil-
meleri ve bu flekilde etkinliklerini art›rabilmeleridir.
Makrolid grubu antibiyotiklerden klaritromisin ve
azitromisin 3 temel sinüzit ajan›na da (H. influen-
zae, S. pneumoniae ve M. catarrhalis) etkilidir ve
sinüzit tedavisinde yeri vard›r.

Sinüzit tedavisinin büyük bir k›sm›nda dekon-
jestanlar önemli bir yer tutar (22). Bunlar hem to-
pikal hem de sistemik uygulanabilen alfa adrener-
jik ajanlard›r. Topikal uygulanan dekonjestanlar›n
uygulama süresi 5 günü aflmamal›d›r çünkü rebo-
und etkisinden dolay› hem etkinlikleri azal›r, hem
de al›flkanl›k yaparak medikomentoz rinite yol
açabilir. Befl günü aflan dekonjestan tedavisinde
sistemik tedavi tercih edilmelidir. Dekonjestanla-
r›n sistemik uygulamas›nda da merkezi sinir siste-
mi ve kardiyovasküler sistem üzerinde stimülan
etkileri göz önünde bulundurulmal›d›r. 

Antihistaminik ajanlar, sinüzit tedavisinde alt-
ta yatan neden alerji oldu¤u kesin de¤il ise kul-
lan›lmamal›d›r (22). Mukus sekresyonlar›nda ka-
l›nlaflmaya neden olmalar›ndan dolay› sinüs dre-
naj›n› ve ventilasyonunu daha da k›s›tlayarak te-
daviyi kötü yönde etkilerler.

Mukolitik ajanlar sinüs sekresyonlar›n› yumu-
flatarak ve ak›flkanl›¤›n› art›rarak sinüslerin daha
kolay drene olmalar›na yard›mc› olur. Bu flekil-
de mukosilier aktivitenin yeniden kazan›lmas›n-
da rolleri vard›r.

Nasal irrigasyonun özellike koyu sinüs sek-
resyonlar›n›n at›lmas›nda ve sinüs ventilasyonu-
nun sa¤lanmas›nda önemli rolü bulunur. Nasal
irrigasyonun etkili olabilmesi için güçlü bir flekil-
de günde birkaç kere yap›lmal›d›r.

Sinüzit tedavisinde nasal steroid kullan›lmas›
çok tart›flmal› bir konudur (2,3,19). Nasal steroid
aerosoller özellikle alerji altta yatan temel sinüzit
nedeni olarak belirginse osteomeatal kompleks
bölgesindeki ödemin maksimum azalt›lmas› için
uygulan›r. Teorik olarak nasal steroid uygulamas›-
na antibiyotik uygulamas›ndan sonra bafllanmal›-
d›r, çünkü uygulanacak steroid sinüslerin defans
mekanizmas›n› k›rar. Ayr›ca topikal steroidin etkili
olabilmesi için etki göstermesi gereken noktaya
ulaflabilmesi gereklidir. Septum deviasyonu, anteri-
or nasal ödem, konka hipertrofisi, polipoid hasta-
l›k gibi ilac›n etki bölgesine ulaflmas›n› engelleyen
bir durum varl›¤›nda steroidin etkinli¤i azal›r. Ayr›-
ca steroid preperatlar›n›n etkinli¤inin ortaya ç›kma-
s› için en az 10 günlük bir uygulama gereklidir.

Toksik durumdan ya da oral medikasyon ala-
mamadan dolay› akut sinüzit hastalar› parenteral
olarak genifl spektrumlu sefalosporin grubu an-
tibiyotikler ile tedavi edilebilir. Sefuroksim bu
amaç ile hem eriflkin hem pediyatrik yafl gru-
bunda etkilidir. Bunun d›fl›nda ayn› amaç ile
seftriakson ve sefotaksim de kullan›labilir. Nadir
gözlenen Staphylococcus aureus sinüzitlerinde
oksasillin ya da nafsillin gibi ajanlar kullan›labi-
lir. Penisiline alerjik olan kimselerde ise klinda-
misin iyi bir alternatiftir. Bu gibi durumlarda H.
influenzae’ya karfl› etkinli¤in art›r›lmas›nda azt-
reonam da eklenebilir.

Kronik sinüzit tedavisi daha karmafl›kt›r
(17,18,22). Akut alevlenmelerin tedavisi yukar›-
da anlat›lan tedavinin çok benzeri olmakla bir-
likte kronik sinüzit tedavisinde cerrahi ön plana
geçer, çünkü genellikle sinüzitin kronikleflmesi-
ne neden olan altta yatan anatomik bir bozuk-
luk mevcuttur ve bu cerrahi olarak düzeltilme-
dikçe sinüzit kontrol alt›na al›namaz. Kronik si-
nüzitin mikrobiyolojisinde anaerobik etmenlerin
yo¤un olmas›ndan dolay› amoksisilin klavulonat
gibi ajanlar›n kullan›m› ön plana geçer. Bunun-
la bereber imidazol grubu antibiyotikler (metro-
nidazol) ve klindamisin de kronik sinüzit tedavi-
sinde kullan›m dahilinde olan ajanlard›r.
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Nozokomial sinüzit tedavisinde nasotrakeal
ve nasogastrik tüplerin erken ç›kar›lmas› önem-
lidir. Bu tür sinüs infeksiyonlar›nda Pseudomo-
nas aeruginosa’ya etkili antibiyotikler (tikarsil-
lin, tikarsillin-klavulonat, piperasillin) kullan›l-
mal›d›r. Ayr›ca seftazidim ve imipenem de alter-
natif olarak düflünülmelidir (15). 

Noninvaziv fungal sinüzitin tedavisi cerrahi-
dir. Cerrahiden sonra antifungal kemoterapiye
ihtiyaç olup olmad›¤› hakk›nda kesin bir görüfl
birli¤i yoktur. ‹nvaziv fungal sinüzit tedavisinde
etkili bir sonuç alabilmek için altta yatan nede-
nin mutlaka ele al›nmas› ve düzeltilmesi gerek-
lidir. Bu genellikle immün direnci k›ran bir has-
tal›kt›r. Aksi takdirde invaziv sinüzit tedavisin-
den netice alabilmek çok güçtür. ‹nfekte, hatta
nekroze olmufl dokular›n cerrahi olarak ç›kar›l-
mas› ve arkas›ndan sistemik olarak Amfoterisin
B ve ketokonazol kullan›lmas› endikedir. Buna
karfl›l›k netice almak güç olabilir. Tekrar tekrar
cerrahi müdaheleler gerekebilir.

Cerrahi tedavi

Cerrahinin temel rolü kronik sinüzit tedavisin-
dedir (19). Kronik sinüzitin patogenezinde sinüs-
lerin ostiumlar›n›n t›kanmas› ve buna sekonder
olarak geliflen bakteriyel infeksiyon rol oynar. Bu
ba¤lamda kronik sinüzitte cerrahi tedavinin rolü
ostial obstrüksiyonun kald›r›larak sinüs drenaj›-
n›n ve ventilasyonun tekrar sa¤lanmas›d›r. Bunu
takiben mevcut mukoza hastal›¤›n›n göreceli ola-
rak düzelmesi beklenir (19,20). Medikal tedaviye
yan›ts›z kalan hastalar ile endoskopik muayene
ve bilgisayarl› tomografide osteomeatal komp-
leks anormalli¤i ortaya konan hastalar cerrahi te-
davi için adayd›r. Bununla birlikte hastal›¤›n int-
rakranial ve orbital komplikasyonlar› geliflti¤inde
bu komplikasyonlar›n tedavisi için de cerrahi
müdaheleye baflvurulur (19,20,22,23,24).

Cerrahi müdahele aç›k teknikle ya da daha
yeni ve sofistike teknikler olan endoskoplar ile
de yap›labilir. Endoskoplar ile yap›lan cerrahi
daha kesin bir teflhis ve hastal›¤›n cerrahi eradi-

kasyonunun daha ince detaylar ile yap›lmas›na
olanak sa¤lar. 

Çocuk yafl grubundaki kronik sinüzitlerin
cerrahi tedavisi daha tart›flmal›d›r. Çocuklarda
direkt olarak sinüslere yönelik bir cerrahi giri-
flimden önce ilk basamak cerrahi müdahele ola-
rak adenoid küraj› ak›lda tutulmal›d›r. Bu flekil-
de sinonasal bölgede bulunan mikroorganizma
popülasyonu minimuma indirilerek infeksiyon
büyük ölçüde kontrol alt›na al›nabilir. Bu yafl
grubunda uygulanacak endoskopik sinüs cerra-
hisinin de yeri tart›flmal›d›r, sadece küçük bir
hasta grubunda uygun olarak kullan›labilir. Ço-
cuklarda uygulanacak sinüs cerrahisi için spesi-
fik endikasyonlar kapsaml› medikal tedaviye di-
rençli gerçek kronik sinüzitler, sinüzitin süpüra-
tif komplikasyonlar› ve rekürren sinüzit ile alev-
lenen altta ciddi bir sistemik hastal›¤›n (astma,
kistik fibroz vb.) bulunmas› say›labilir.
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