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Özet
Burun t›kan›kl›¤› burun bofllu¤u, sinüsler ve nazofarenksi etkileyen birçok hastal›¤›n ortak ve en s›k
görülen belirtisidir. Akut viral infeksiyonlar, akut ve kronik rinosinüzitler, alerjik rinitler gibi enflamatuar
hastal›klar›n ve septum deviasyonlar› ve adenoid vejetasyon gibi yap›sal bozukluklar›n çok s›k görülmesi
burun t›kan›kl›¤›n› da toplumun her kesitini etkileyen önemli bir sa¤l›k sorunu haline getirir.
Anahtar kelimeler: Septal deviation, allergic rhinitis, nasal obstruction
Abstract
Nasal obstruction is the most common and mutual sign of many diseases that affect the sinuses and
nasopharynx. Due to it can be seen at structural disorders such as adenoid vegetation and septum deviation and additonally at the ›nflammatory diseases like as acute viral infections, acute and chronic rhinosinusitises, allegic rhinitises; nasal obstruction becomes an important health problem which effects all regions of the population.
Keywords: Septal deviation, allergic rhinitis, nasal obstruction

A- Nazal nörovasküler anatomi ve fizyoloji

s›ralar halinde yerleflir. Di¤er organlar›n aksine,
nazal mukozada kapillerlerden sonra, venlerden
önce sinüzoid denilen gölcükler vard›r ki burun
mukozas›n›n erektil özelli¤i bu yap›lar sayesinde
kazan›l›r. Sinüzoidlerin çevresindeki düz kaslar
vasküler yap›lara vazokonstriksiyon ve vazodilatasyon yapabilme yetene¤ini verir. Arteriyol ve venöz sinüzoidlerin düz kaslar› otonom sinir sistemi
taraf›ndan kontrol edilmektedir. Nazal mukozaya
1, 2, 5 ve 7. kafa çiftleri arac›l›¤› ile somatosensoriyal, motor, otonom ve özel duyu sinirleri ulafl›r.
Nazal vasküler sistemi etkileyen sinirler otonom
sinirlerdir. Superior ve inferior salivatuar nükleuslardan kaynaklanan parasempatik lifler 7. ve 5.
kafa çiftleri arac›l›¤› ile nazal mukozaya ulafl›r ve
mukoza glandlar› ve damarlar çevresine da¤›l›r.
Ana nörotransmiter asetilkolindir ama de¤iflik nö-

Nazal nörovasküler anatominin hat›rlanmas›
burun t›kan›kl›klar›n› anlamak aç›s›ndan yararl›
olacakt›r. Burun mukozas› oftalmik arter dallar›
olan anterior ve posterior etmoid arterlerden,
maksiller arter dal› olan sfenopalatin arterden ve
fasiyal arter dal› olan superior labiyal arterden, yani hem internal karotis hem de eksternal karotis
arter sistemlerinden kan al›r. Venöz ak›m ise arteriyel ak›ma paralel yol izler ve orbital, kavernöz
ve pterigoid pleksuslar arac›l›¤›yla juguler venlere
olur. Bu venlerde valv olmad›¤› için bas›nç ve
ak›m dinami¤i kiflinin postürüne göre de¤iflebilmektedir. Postürdeki de¤ifliklikler nazal sempatik
tonus aktivitesinde de de¤ifliklik yaratt›¤› için nazal hava ak›m›nda belirgin de¤iflikliklere yol açar.
Küçük arteriyoller burunda arkadan öne paralel
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Tablo 1.

yoller ve venöz sinüzoidler olmak üzere tüm damarlarda dilatasyon görülür, sinüzoidler geniflleyip kan ile dolar, dolay›s› ile nazal mukozada
konjesyon ortaya ç›kar. Bunun yan›nda mukoza
glandlar›n›n uyar›lmas› ile sekresyon art›fl› da oluflur. Parasempatik innervasyon ayn› zamanda hapfl›r›k ve ö¤ürtü gibi reflekslerin oluflumuna da katk›da bulunur. Üst iki torasik spinal gangliondan
kaynaklanan ve nazal mukozaya karotis pleksusu
arac›l›¤› ile ulaflan sempatik liflerde ana nörotransmiter noradrenalindir. Sempatik sinirlerin aktivasyonu ile vazokonstriksiyon oluflur, kapiller yata¤a
ve venöz sinüzoidlere akan kan miktar› azal›r, dekonjesyon ve dolay›s› ile nazal hava ak›m›n›n art›fl› ortaya ç›kar. Sekresyon da bir miktar azal›r. Sonuçta sempatik ve parasempatik sistemlerin karfl›t
ama denge içinde çal›flmas› ile nazal fonksiyonlar
yerine getirilir.

Burun t›kan›kl›¤› nedenleri

BURUN TIKANIKLIKLARI
1- Yap›sal bozukluklar
• Yap›sal/mekanik faktörler
— Septum deviasyonu, Konka hipertrofileri,
Adenoid vejetasyon, Koanal atrezi vs.
• Tümörler
— Selim/Habis
• Yabanc› cisimler
2- ‹nflamatuar hastal›klar
• Viral/Bakteriyel rinit, Rinosinüzit
— Akut
— Kronik
• Nazal polipozis
• Atrofik rinit
• ‹mmünolojik bozukluklar
— Sarkoidoz, Wegener granülomatozisi,
Poliarteritis nodosa, Letal midline
granüloma

B- Burun t›kan›kl›¤› nedenleri
3- Alerjik rinit
• Mevsimsel
• Perenniyal

Burun bofllu¤unu etkileyen birçok hastal›¤›n
ana belirtisi burun t›kan›kl›¤›d›r. Tablo 1’de bu
hastal›klar s›ralanm›flt›r.
Büyüme ve geliflme ça¤›nda ortaya ç›kan,
travmatik nedenlerle de oluflabilen septum devi-

4- Vazomotor rinit
• ‹laç kullan›m›na ba¤l›
• Hamilelik/Premensrüel
• Hipotiroidizm
• Emosyonel
• Is› de¤iflimi
• ‹rritatif/Çevresel
• Gustatuar
• Vasküler atoni
• Postüral
• Nazal siklus/Paradoks
• Ak›m yoklu¤una ba¤l›
• Kompansatuar hipertrofi
• NARES
• Sistemik bozukluklar
• Egzersiz
• ‹diyopatik

Tablo 2.

Rinit belirtileri ve yol açt›¤›
genel flikâyetler

– Burun t›kan›kl›¤›
– Burun ak›nt›s›
– Hapfl›r›k
– Burun kafl›nt›s›
– Öksürük
– A¤›z kokusu
– Koku alma bozuklu¤u
– Bafl a¤r›s›
– Yorgunluk
– Uyku bozukluklar›
– Ö¤renme ve alg›lama bozukluklar›

rotransmiterlerin, özellikle nitrik oksitin etkileri de
gün geçtikçe ortaya ç›kar›lmaktad›r (1). Parasempatik liflerin uyar›lmas› ile baflta prekapiller arteri-

– Üretim ve iflgücü kayb›
– Hayat kalitesi bozuklu¤u
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Tablo 3.

asyonlar› nazal valf bölgesini veya burun hava
ak›m›n› engelleyebilecek boyutlarda olunca burun t›kan›kl›¤›na neden olurlar. Her ça¤ ve yaflta görülürlerse de, genellikle eriflkin ça¤ ile birlikte semptomatik hale gelirler. Septum deviasyonlar› burun flekil bozukluklar› ile beraber olabilir. Orta konkada hava hücresinin bulunmas›
ile karakterize konka bullosa tek veya iki tarafl›
olabilir ve genellikle asemptomatiktir. Septum
deviasyonu ile birlikte rinosinüzitlerin oluflumuna katk›da bulunabilirlerse de bu konu tart›flmal›d›r (2). Çünkü bir tarafta anatomik bozukluk
olmas›na ve di¤er taraf›n normal olmas›na ra¤men rinosinüzit genellikle simetrik ve yayg›nd›r.
‹ki-üç yafl›ndan sonra birçok çocukta etkili olmaya bafllayan adenoid hipertrofisi bu ça¤larda
en önemli burun t›kan›kl›¤› nedenidir. Çocu¤un
mental ve fiziksel geliflimini büyük ölçüde etkileyebilen adenoid hipertrofisinde belirtiler komorbid hastal›klar olan rinosinüzit ve di¤er rinit
türlerinden pek ay›rt edilemez. Bakteri rezervuar› olarak ve drenaj› olumsuz etkileyerek rinosinüzit ve otit oluflumuna katk›da bulundu¤u bilinir (3). ‹leri yafllarda küçülmeye bafllayan adenoidin al›nmas›n›n da rinosinüzitler üzerine k›sa
ve uzun vadeli iyilik hali yarat›p yaratmad›¤› da
aç›k de¤ildir (3). Genellikle çocuklarda görülen
burun yabanc› cisimleri tek tarafl› pürülan burun
ak›nt›s› ile karakterizedir. Burun ve paranazal sinüslerin selim ve habis tümörleri de burun t›kan›kl›¤›na yol açar. Yap›sal bozukluklar›n yol açt›¤› burun t›kan›kl›klar›nda tedavi genellikle cerrahidir.

Rinitlerin oluflmas›na yol açt›¤› veya
katk›da bulundu¤u hastal›klar

– Akut/Kronik sinüzit
– Nazal polipozis
– Akut/Kronik otitis media
– Anormal kraniofasiyal geliflim
– Uyku apnesi/Üst solunum yolu direnç sendromu
– Astma ataklar›n› uyarma

Tablo 4.

Rinitlerde tedavi

• KONSERVAT‹F ÖNLEMLER
– Bafl 300 yükseltilerek uyuma
– Düzenli egzersiz
– Serin bir ortamda ama üflütmeden uyuma ve
çal›flma
– ‹ritanlardan/tetikleyicilerden/alerjenlerden
kaç›nma
– Nedene yönelik tedavi
• MED‹KAL TEDAV‹
– Dekonjestanlar
– Antihistaminikler
– Kortikosteroidler
– Antikolinerjikler
– Mast hücre stabilizatörleri
– Antibiyotikler
• CERRAH‹ TEDAV‹
- Konka k›r›lmas›–outfracture

Rinitler, nazal semptomlar yan›nda yorgunluk,
bafl a¤r›s›, alg›lama bozuklu¤u gibi genel semptomlara da yol açan, morbiditesi yüksek bir hastal›klar grubudur. De¤iflik rinit türleri her sene milyonlarca kifliyi az veya çok, uzun veya k›sa süreli
etkilemekte, iflgücü kayb›na yol açmakta ve yaflam kalitesini düflürmektedir. Toplumun %10-30’u
alerjik rinitten, yine bir o kadar› da nonalerjik rinitlerden etkilenir (4,5). Ayr›ca s›kl›kla, birlikte görülen sinüzit, astma, kronik otitis media gibi hastal›klar da rinit tedavi edilmeden kontrol alt›na al›-

- Elektrokoterizasyon
Yüzeyel
Submukozal
- Kriyocerrahi
- Lazer turbinektomi
- Konka rezeksiyonu
Total
Parsiyel
- Submukozal konka rezeksiyonu
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namaz. Bu nedenle rinitlerin etiyopatogenezini,
tan› ve tedavi yöntemlerini bilmek ve uygulamak
özel bir önem kazanmaktad›r.

¤undan ve sinüzit oluflumunun kökeninde ço¤unlukla bir tür rinit yatt›¤›ndan, olgular›n ço¤unda rinit de saptan›r. Bu nedenle ço¤u zaman
sinüzit yerine rinosinüzit terimini kullanmak uygun olur ve tedavi de büyük ölçüde rinitlere
benzerlik gösterir. Rinit tedavisi için baz› basit
önlemleri alman›n yan›nda medikal ve cerrahi
yöntemlere de baflvurmak gerekir. Tedavide
kullan›lan ilaçlar antihistaminikler, sistemik/lokal etkili kortikosteroidler, mast hücre stabilizatörleri, antikolinerjikler ve lokal/sistemik dekonjestanlard›r (Tablo 4). ‹laç seçimi hastal›¤›n etiyoloji, uzan›m ve süresi yan›nda hastan›n genel
durumu ve flikâyetlerine göre flekillendirilir.
E¤er bakteriyel infeksiyon söz konusu ise tedaviye uygun antibiyotikler de eklenir. Rinitlerde
en önemli flikâyet burun t›kan›kl›¤› oldu¤u için
dekonjestan ilaç kullan›m› genellikle her rinit türünde gerekmektedir.

Rinit, burnu döfleyen mukozan›n inflamasyonunun genel ad›d›r. Alerjik ya da nonalerjik de¤iflik nedenler ile ortaya ç›kabilir. Her ne kadar
alergologlar rinitleri alerjik ve nonalerjik diye iki
grupta toplama e¤iliminde olsalar da, otorinolaringologlar rinitleri etiyolojiye göre alerjik, vazomotor ve inflamatuar diye 3 grupta toplarlar. Genel bir s›n›flama Tablo 1’de görülmektedir. Tüm
rinitli hastalar›n neredeyse yar›s›nda mevsimsel
ya da y›l boyu süren alerjik rinit vard›r, bununla
beraber alerjik kökeni olmayan rinitlerin de genifl bir hasta kesimini etkiledi¤i unutulmamal›d›r. Baz› inflamatuar, granülomatöz ve otoimmün hastal›klar da rinite benzeyen semptomlara
neden olurlar. Rinitler hangi etiyolojiye dayan›rsa dayans›n burun t›kan›kl›¤›, burun ak›nt›s› ve
hapfl›r›k gibi majör belirtilerin yan› s›ra baflka
hastal›klar›n oluflumuna da yol açarak yüksek
morbidite ve yaflam kalitesi bozuklu¤una yol
açarlar (Tablo 2,3). Hastal›ktan etkilenme süresi
birkaç gün olabildi¤i gibi (viral rinit), kesintili
olarak tüm seneye da¤›l›p y›llarla ifade edilebilir
(y›l boyu süren alerjik rinit). Bazen bir viral üst
solunum yolu infeksiyonunu bir alerjik rinit takip edip iki rinit türünün birbirine kar›flmas›na
yol açabilir. Rinitlerde tan›ya ulaflmak için ayr›nt›l› anamnez al›nmas› ve tam bir KBB muayenesi yap›lmas› genellikle yeterlidir ama gerekirse
radyolojik ve özel tetkiklere de baflvurulabilir.
Ay›r›c› tan›da septum deviasyonu, nazal ya da
paranazal sinüs tümörleri, adenoid hipertrofisi
gibi rinit belirtilerini taklit eden hastal›klar dikkate al›nmal›d›r. Sinüs mukozas›n›n infeksiyonu
olan sinüzitler akut veya kronik, alerjik ya da
nonalerjik birçok inflamatuar ifllemi kapsar. Sinüs mukozas› nazal mukoza ile devaml› oldu-

Global bir sa¤l›k sorunu olan burun t›kan›kl›klar›nda ayr›nt›l› anamnez ve tetkik ile tan› konulabilmekte ve t›bbi ve/veya cerrahi yöntemler
ile hasta burun t›kan›kl›¤› ve yaratt›¤› sorunlardan kolayca kurtulabilmektedir.
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