G

ve AMAÇ

Vazomotor rinit (VMR), y l boyu süren, zaman zaman alevlenmeler
gösteren, ani ba layabilen ve genellikle k sa süreli burun t kan kl
ak nt

ve nadiren de ka nt ve hap

, sulu burun

k yak nmalar na neden olan, alerji

testlerinin negatif oldu u ve nazal sekresyonlarda eozinofillerin görülmedi i,
hiperreaktif burun mukozas
dengesinin, fizyolojik yap

r1. Ki inin otonom sinir sistemi

hastal

n ve psikolojik durumunun bu hastal k üzerine

etkisi oldu u dü ünülmektedir1,2,3. VMR, yakla k 50 y l önce tan mlamas
yap lm

olmas na ra men, tan mlama, isimlendirilme ve patofizyolojisi üzerinde

henüz bir görü

birli ine var lamam

r. VMR ile otonom sinir sistemi

dengesizli i aras ndaki ili ki uzun y llard r bilinmesine ra men, bu konuda yeterli
say da çal ma yap lmam
sistem hipoaktivitesi

r. Otonom sinir sistemindeki dengesizlik sempatik

yada

parasempatik sistem hiperaktivitesi

eklinde

olabilmektedir. VMR’de parasempatik sistemin sempatik sistemden daha fazla
çal

,

dengenin

parasempatik

sistem

hakimiyetinde

oldu u

öne

sürülmektedir. Parasempatik sistem aktivasyonu bu ki ilerde sadece burunda
de il otonomik sisteminin oldu u tüm sistemlerde de görülebilmektedir4,5,6,7,8.
Kalp

hz

de

kenli i,

ortalama

kalp

h

etraf ndaki

kalp

h

dalgalanmalar

r. Mental stres, egzersiz, solunum ve metabolik nedenlere ba

olarak kalp h

nda otonomik tonusla ilgili de

ölçümlü kalp h
mlar

de

iklikler olmaktad r9. Zaman

kenli i otonom sinir sisteminin sempatik ve parasempatik

n dinamik bir göstergesidir ve 24 saatlik elektrokardiyografi

kay tlar ndaki normal at mlar aras ndaki aral klar n analizi ile tespit edilir.10
Sempatik ve parasempatik sistemin kalp h
etkisi olup azalm

kalp h

de

düzenlenmesi üzerinde dinamik bir

kenli i (KHD), otonomik dengesizli i

göstermektedir 11,12,13,14.
Bu çal mada VMR’li hastalarda KHD ölçümleri ile bu hastalarda otonom
sinir sistemi dengesizli inin olup olmad

ve varsa bu duruma hangi sistemin

neden oldu unun saptanmas amaçlanm

r.
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Nonalerjik Rinitler
Rinit terimi Yunanca kökenli olup; rhin; burun, itis; iltihap anlam na
gelmekte ve burun iltihab olarak bilinmektedir. Rinitin güncel tan mlamas ise,
burun t kan kl

, burun ak nt

, hap

k, ka nt yak nmalar ndan birine yada

birkaç na neden olan burun mukozas
Enfeksiyöz ve alerjik rinitler d
zaman zaman de

eklindedir15.

n enflamatuar bir hastal

nda kalan rinitlerin s

flamas ve terminolojisi

iklikler göstererek kavram karma as na neden olmu tur.

Bu olgular zaman zaman vazomotor rinit (VMR), idiyopatik rinit, intrinsik rinit,
hiperreaktif rinit veya di er rinitler ba

alt nda toplanm

r. Bu grup içinde

VMR, eozinofilik nonalerjik rinit (NARES), mesleksel rinit, hormonal rinit, ilaçlara
ba

rinit,

rinitis

fland lmaktad r

medikomentoza

ve

gustatuar

rinit

eklinde

16,17

. VMR terimi ise etyolojisi belli olmayan otonom sinir

sistemindeki dengesizlik sonucu burun mukozas nda olu an

hiperreaktif bir

durumu ifade etmek için kullan lmaktad r. Sempatik sistem uyar lmas ile burun
mukozas nda dekonjesyon olu ur iken parasempatik sistem uyar lmas ile nazal
konjesyon ve seröz karakterde ak nt olu maktad r. Bu durum, so uk, kuru hava
ve irritanlara kar
hava nemlendirilir,
sa lanm

burun mukozas

n verdi i fizyolojik bir yan t olup, solunan

r ve partiküllerden ar nd larak alveollere ula

lmas

olur. Bu yan n uygunsuz oldu u durumda burunda t kan kl k ve

ak nt ya yol açarak VMR tablosu olu maktad r.18.
Rinitler en s k kar la lan hastal k gruplar ndan biri olup de
ülkelerde yap lan epidemiyolojik çal malarda görülme s kl
de

ik

%10-40 aras nda

en oranlar bildirilmi tir. VMR’li hastalarda olu an yak nmalar alerjik rinitli

hastalarda oldu u gibi ki inin i
zamanda rinit
dolayl

ikayetlerinin ve

ve sosyal hayat
rinit komplikasyonlar

etkilemektedir. Ayn
n tedavi giderleri ve

i gücü kay plar yla VMR ciddi bir sosyoekonomik soruna neden

olmaktad r16,19.
Alerjik rinitlerin morbiditesi, s kl
da

, ya am kalitesi üzerine etkileri, ya

ve ekonomik boyutu konusunda çok geni

çal malar yap lm

olmas na ra men, tan mlanmas üzerinde henüz görü birli i olmayan VMR için
yap lan prevalans çal malar yeterli de ildir. Epidemiyolojik çal malar kronik
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rinitli hastalar n yakla k %50’sinin alerjik olmad

göstermektedir

4,20

.

Epidemiyolojik çal malar güçle tiren ba ka bir durumda ayn olguda alerjik rinit
ile nonalerjik rinitin de

ik zamanlarda görülebilmesidir. Yap lan retrospektif bir

çal mada saf alerjik rinit % 43, saf nonalerjik rinit %23 ve ikisi birlikte %34
oran nda saptanm
nonalerjik

rinit

r. Bu sonuçlar birlikte de erlendirildi inde toplumda

prevalans

n

yakla k

olarak

%57

oran nda

oldu unu

görülmektedir. Pozitif deri testi ile birlikte alerjik rinit yak nmalar olan olgularda
ya land kça, test negatifle ip nonalerjik rinit yak nmalar ba layabilmektedir21,22.
Özgül bir tan sal test pozitifli i tespit edilene kadar nonalerjik rinitlerin spesifik
bir tan dan çok içinde çe itli alt gruplar içeren bir sendrom oldu u öne
sürülmektedir4.
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Burun Mukozas
Burun mukozas

n Otonomik nervasyonu

n otonomik inervasyonu sempatik ve parasempatik

sistem ile sa lanmaktad r. Parasempatik lifler fasiyal sinir içinde ta nmakta
olup, burun mukozas na da

nda ise trigeminal sinir dallar kullan lmaktad r.

Sempatik lifler ise spinal kord içinde ta

r, da

süperior servikal gangliyon

23

ile olmaktad r .
Parasempatik inervasyon
Burun mukozas

n parasempatik inervasyonu pons ve bulbus aras ndaki

bile kede bulunan süperior salivatuar nükleusta ba lar23. Sekretomotor lifler bu
noktada n. intermedius’a (Wirsberg siniri) girer24. Bu sinir beyin sap ve internal
akustik kanal aras nda seyrederken, internal akustik kanalda fasiyal sinirin
motor lifleri ile birle ir. nternal akustik kanal n ön ucunda keskin bir dirsek
yapar ve orta kulak kavitesinin medial duvar na yönelir, genikulat gangliyonu
çaprazlad ktan sonra lifler n. petrosus majör ad
çat

al r ve temporal kemi in

ndan orta kulak bo lu una girer. Petröz kemik üzerinde medialde

seyreder. Foramen lacerum içinde internal karotid arterin yüzeyinde seyrederek
petröz piramidten a

ya inerek temporal ve sfenoid kemik aras ndaki

bile kede karotid arter lateral duvar yüzeyinde seyrederek pterigoid kanala girer
ve sempatik lifler ile birle erek Vidian siniri olu turur. Pterigoid fossay
çaprazlad ktan

sonra

pregangliyonik,

parasempatik,

sekretemotor

lifler

sfenopalatin gangliyona girer ve sinaps yaparak postgangliyonik lifler olarak
nazal mukoza ve submukozal glandlara da
trigeminal sinirin maksiller dal ile olmaktad r

r23. Vidian sinirin son da

mlar

23,25

( ekil 1 ).

Sfenopalatin gangliyonda sinaps yapt ktan sonra postgangliyonik lifler
sfenopalatin foramende medialde seyreder ve maksiller sinirin sfenopalatin
dallar

vererek nazal kavite lateral duvar ile septumun inervasyonunu sa lar.

Posterior nazal ve nazopalatin sinir yaln z genel duyusal lifleri içermez,
parasempatik ve sempatik sekretemotor lifleride içerirler. Benzer

ekilde

nazopalatin sinir insiziv foramenden geçer ve damak ön k sm ndaki müköz
glandlara sekretemotor lifler ta r. Sert dama n arka bölümü ve yumu ak
dama n sekretemotor lifleri n. palatinus majör ve minör ile ta nmaktad r23.
Postgangliyonik parasempatik nöronlar esas olarak asetilkolin salg lamakta
olup, .vazoaktif intestinal polipeptid (VIP), peptidin histidin metiyonin (PHM) ve
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ekil 1 : Burun mukozas

n otonomik sinir sistemi inervasyonu.
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peptidin histidin izolösin (PHI) gibi di er arac maddeler sinirin depolarizasyonu
sonucu salg lanabilmektedir4. Parasempatik sinir uçlar ndan sal nan asetilkolin
zl bir ekilde asetilkolinesteraz ile y

ma u ramakta olup asetilkolin yap

aras ndaki denge hipotalamus taraf ndan kontrol edilmektedir26. VIP

ve y

ve ili kili peptidler adenil siklaz

aktive ederek antienflamatuar bir etki

göstermektedirler. Kolinerjik sinirlerden asetilkolin ve duyusal sinirlerden
düzenlemektedirler27. Asetilkolin sal

ta ikininlerin sal
ve artm
uyar

salg

vazodilatasyon

bezi aktivitesine neden olmaktad r. Dü ük oranda sinir

nda asetilkolin tek ba na damarlar üzerinde etki gösterebilmektedir.

Yüksek orandaki uyar

nda ise VIP, atropine dirençli vazodilatasyona neden
bask lamaktad r28.

olup, asetilkolin sal

Postgangliyonik parasempatik liflerin nazal sekresyon olu umundaki
etkileri burun damarlar

üzerine olan etkilerinden daha fazlad r. Dört tip

muskarinik reseptör (M1 M4) ve be tip muskarinik reseptör geni (m1
tan mlanm
bezlerin

m5)

r. M3 ve daha az oranda da M1 muskarinik reseptörlerinin nazal

sekresyonundan sorumlu

oldu u gösterilmi tir.

M3

muskarinik

reseptörler bezler, arteriyoller ve venler üzerinde en fazla bulunan muskarinik
reseptör alttipi olup, alt konkan n fizyolojisinde önemli bir role sahiptir29,30.
Sempatik inervasyon
Sempatik

lifler,

torakal

1.

ve

2.

segmentlerde

spinal

kordun

intermediolateral hücre kolonundan ba lay p, spinal kordun ventral kökü ile 1.
torasik spinal sinire girdikten sonra ramus communicans alba ile 1. torasik
sempatik gangliyona girerler. Lifler gangliyonda sinaps yapmadan sempatik
zincir içinde süperior servikal sempatik gangliyona kadar ç kar ve burada sinaps
yaparlar. Postgangliyonik sempatik lifler ba
çe itli k

mlar na da

bölgesi ve burun mukozas

n

r. Postgangliyonik sempatik liflerin büyük bir k sm

süperior servikal gangliyonda yukar ç kar ve internal karotid arter siniri ad

al r

ve internal karotid arterle birlikte seyreder. Karotid kanal çaprazlad ktan sonra
bu lifler n. petrosus profundus ad

al r ve sfenoid kemi in arka s

nda

karotis arterinden ayr r ve pterigoid kanala girerek n. petrosus majör ile
birle ir23. Postgangliyonik sempatik sinirlerde esas nörotransmitter noradrenalin
olmakla

birlikte

nörotransmitterler

nöropeptid
de

Y

tan mlanm

(NPY)
r28,31.

ve

pankreatik

Noradrenalinin

polipeptid
etkileri

gibi

arterler,

arteriyoller ve venöz yap lar üzerine iken NPY sadece arteriyolar konstrüksiyona
15

neden olmaktad r28. NPY’nin postsinaptik Y1 ve presinaptik Y2 reseptörleri
tan mlanm

r. Postsinaptik Y1 reseptör aktivasyonu, noradrenalinin etkisinden

daha uzun bir vazokonstrüksiyona neden olmaktad r. Presinaptik Y2 reseptör
aktivasyonunda

ise

postsinaptik

olmaktad r32. NPY burun hava ak

noradrenalin
na kar

ve

NPY

sal

inhibe

dirençte azalmaya ve bradikinin ile

indüklenen plazma ekstravazasyonunda azalmaya neden olmaktad r33. NPY
hap

k ve ka nt

; alerjen, kapsaisin ve bradikinin ile uyar lan burun ak nt

azaltmaktad r. Ayr ca parasempatik ve duyusal sinir uçlar ndan nörotransmitter
sal
2C

da azaltt
ve

1,

2,

3

dü ünülmektedir34. Adrenerjik reseptörlerin
eklinde çe itli alt tipleri tan mlanm

1A,

1B,

1c,

r33. Sempatik sistem

aktivasyonu ile sonuç olarak vazokonstrüksiyon ve nazal sekresyonda azalma
olmaktad r 15,23,28,33.
Nazal mukozan n duyusal inervasyonu olfaktor sinir ve trigeminal sinirin
maksiller ve oftalmik dal ile sa lanmaktad r. Trigeminal sinirin oftalmik dal ndan
kaynaklanan anterior etmoidal sinir, nazal septumun ön, orta ve üst k
burun yan duvar

mlar ile

n duyusal inervasyonunu sa lar31. Böylece trigeminal sinir

burnun hem duyusal, hem de mukozam yap lar

n otonomik inervasyonunu

sa lamaktad r. Burun arterlerinin, sinüzoidlerin ve di er venöz damarlar

n

adventisyas nda duyusal nöronlar bulunmaktad r. Bu nöronlar trigeminal sinirin
birinci ve ikinci bölümlerinden kaynakl nosiseptif tip C nöronlar olup substans P
(SP), kalsitonin geni ile ili kili peptid (CGRP), gastrin sal

peptid (GRP) ve

nörokinin A (NKA) gibi nöropeptidleri içermektedir. Is , mekanik travma,
histamin, bradikinin, kapsaisin, serotonin, formaldehit, nikotin, sigara duman ,
hidrojen ve potasyum iyonlar

gibi kimyasal maddeler arac

depolarizasyona neden olmaktad r. Nosiseptif
nöropeptidlerin sal
bezlerinin salg

tip C lifleri uyar ld

ile nöral
nda baz

na yol açmakta olup vazodilatasyon ve burun mukozas

nda art a neden olmakta ve bu olay nosiseptif nöron akson

cevab olarak isimlendirilmektedir

8,33,34

. SP ba layan NK-1 reseptörü, NKA

ba layan NK-2 reseptörü ve NKB ba layan NK-3 reseptörü olarak üç tip
spesifik ta ikinin reseptör proteini tan mlanm

r. SP arteriyel damarlar

üzerindeki etkilerini endotelyal hücreler üzerindeki NK-1 reseptör aktivasyonu ile
göstermekte

ve

nitrik

oksit

(NO)

sal

vazodilatasyon, vasküler permeabilite art

indüklemektedir.

SP’nin,

, mukus sekresyonu, seröz hücre
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ekzositozu, mast hücre degranülasyonu, sitokin sentezi, fibroblast ve düz kas
hücre proliferasyonu, lökosit kemotaksisi gibi etkileri tan mlanm
CGRP
bulunmaktad r

ba lanma
ve

yerleri

muhtemelen

özellikle

arteryel

vazodilatasyon

r33.

damarlar

üzerinde

artm

vasküler

ve

permeabiliteye neden oldu u san lmaktad r. 35 µg CGRP dozuna kadar insan
nazal mukozas nda topikal uygulamas nda bir etkisinin olmad

gösterilmi tir33.

Nötral endopeptidaz (NEP) ve anjiotensin konverting enzim (ACE) gibi
peptidolitik enzimlerin de nazal mukozan n nörojenik inflamasyonunda rolü
oldu u san lmaktad r33. NEP epitelyal hücrelerde ve submukozal bezlerde
bulunmakta olup viral enfeksiyonlarda azalmakta, sigara duman ve ozon etkisi
ile tahrip olmaktad r. Bunlar n sonucunda bu proteaz n seviyesinin dü mesi
nöropeptidlerin proenflamatuar etkilerinin artmas na ve a

rinit yak nmalar na

neden olmaktad r4.
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Nonalerjik Rinitte Patofizyoloji
uyar lara kar
burun t kan kl

olu an nazal yan t esas olarak mukozal kaynakl olup,

, burun ak nt

, ka nt ve hap

k gibi dört temel semptom

ortaya ç karmaktad r4.
Burun t kan kl
Burun t kan kl
artm

kan ak

temel olarak submukozal kapasitans damarlar ndaki

na ba

r. Mukozal kan ak

kontrolü sempatik sistem ile

sa lan rken, parasempatik sistemde buna katk da bulunmaktad r. Sempatik
uyar ç

, hipotalamus kaynakl olup, süperior servikal gangliyonda sinaps

yapar, karotid pleksusdan geçer ve parasempatik lifler ile birle erek Vidian
sinirini olu turur ( ekil 1). Kombine sempatik ve parasempatik lifler sfenopalatin
gangliyondan ç karak burun mukozas inervasyonunu sa larlar4.
Nazal kavitedeki damar yata ; kan ak
damarlar , filtrasyon ve absorbsiyon yapan de
yan t veren kapasitans damarlar
prekapiller sfinkterler kan ak
fazlas

sa larlar. Kapillerler temel de

muhtemelen

de

im damarlar ve kan volümüne

olarak üç gruba ayr r. Arteriyoller ve

na kar

sinüzoidler kapasitans damarlar

kontrol eden rezistans

olu an vasküler rezistans n %80‘ den
im damarlar iken venler ve venöz

r. Nazal arteriyovenöz anastomozlar n görevi

ikliklerini kontrol etmektir. Rezistans damarlar n sempatik

kontrolü bölgesel kan ak

kontrol ederken, kapasitans damarlar

n

sempatik tonu nazal direnci düzenlemektedir. Venöz sinüzoidler temel olarak alt
konkada ve kar
ak

ndaki nazal septumda bulunmaktad r. Bu bölge nazal hava

etkilemekte olup, bu bölgenin t kanmas nazal dirençte artmaya neden

olmaktad r4,31.
Kapasitans damarlar
de

n vasküler tonu; metabolik ve vazoaktif maddeler,

iklikleri ve nörotransmitterlerden etkilenmektedir. Sempatik kontroldeki

döngüsel de

iklikler normal ki ilerin %80’inde görülen konjesyon ve

dekonjesyon evrelerinden olu an nazal döngü ad verilen fizyolojik olaya neden
olmaktad r. Nazal döngü, nazal konjesyonu olan ki ilerde daha çok fark
edilmektedir. Sempatik otonomik kontrol ortadan kalkt

nda nazal direnç ve

konjesyon artmaktad r4,21,37
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Burun ak nt
Sempatik,

parasempatik

ve

duyusal

sinirler

nazal

kavitede

vazodilatasyon, vazokonstrüksiyon, plazma ekstravazasyonu ve erektil doku
dolgunlu u gibi vasküler olaylar kontrol ederler.
Nazal septum ve konkalar, goblet hücreleri, silyal ve silyas z hücreler ve
bazal hücreler içeren tipik yalanc çok katl solunum sistemi epiteli ile kapl

r.

Kolumnar hücreler 25µm boyunda ve 7µm geni li inde olup bazal membran
üzerinde gittikçe incelerek 2-4 µm’ye inmektedir. Her hücre 300-400 adet
mikrovillus içermektedir. Bu mikrovilluslar 2µm uzunlu unda ve 0.1µm çap nda
olup parmak
yüzey alan

eklinde sitoplazmik uzant lar göstermekte olup nazal mukoza
artt rmak ve kurumay önlemek gibi fonksiyonlar vard r. Silyalar

yakla k 6µm uzunlukta ve 0.25µm çap ndad rlar38. Nazal mukozadaki epitelyal
ba lant lar intertisyel s
ak

düzenlerler.

fonksiyonlar

miktar
Bradikinin

kontrol ederek nazal kaviteye giden hava
ve

SP

etkilerler. Epitel tabakas

venüllerden olu an yo un bir a

gibi

faktörler

epitelyal

hücre

n alt nda kapillerler ve postkapiller

vard r. Bu zengin a

tabakas submukozal

salg bezleri etraf nda da bulunmaktad r. Salg bezleri seröz ve müköz hücreleri
içermektedir. Müköz hücrelerin sekresyonlar

yüksek moleküler a rl kl

mukoglikoproteinler içermekte ve respiratuar mukusun jel faz
kal nl

(0.5-2.0 µm

nda) olu turmaktad r. Seröz hücreler laktoferin, lizozim ve sekretuar

immünglobulin A gibi nonspesifik anti bakteriyel savunma proteinlerini
üretmektedir. Seröz s
kal nl

sol faz

olu turmakta ve yakla k 7-10µm

ndad r. Bez hücreleri genel olarak parasempatik kolinerjik sistem

taraf ndan kontrol edilmekte olup, lökotrienler, prostoglandinler, elastaz ve
kimaz gibi lokal faktörlerden de etkilenmektedir33,39.
Burun mukoza yüzeyi yakla k olarak 150 cm2 olup günde 0.5-1 ml / cm2
mukus üretmektedir

31

. Nazal salg lar n yakla k %95’ini su olu turmakta olup

geri kalan glikoprotein ve iyon kombinasyonundan te kil olmaktad r. Su ve
iyonlar esas olarak seröz bezlerden salg lanmakta ve kapiller a dan
transüdasyonla meydana gelmektedir. Lamina propriadaki goblet hücreleri ve
serömüköz bezler müsin üretirler. Müsin, hücre içindeki golgi cisimci inde
yap r ve 1-2 µm’ lik damlac klar halinde ekzositoz yolu ile sal

rlar. Goblet

hücreleri direk temasa yan t verir iken seröz ve müköz bezler parasempatik
kontrol alt ndad r. Eri kin nazal mukozas

n her mm2’de 5700-11000 goblet
19

hücresi bulunmakta olup septumun alt k sm nda ve konkalarda yo un olarak
bulunmaktad r. Müköz hücreler ve goblet hücreleri asidik glikoproteinler
(siyalomüsin ve sülfomüsin) salg lar iken seröz hücreler nötral glikoproteinler
(fukomüsin), enzimler (lizozimler ve laktoferrin) ve IgA salg lamaktad r. IgA
nazal sekresyondaki toplam proteinlerin %50’sinden fazlas
Mukusun kuru a rl

olu turmaktad r.

n %80’nini glikoproteinler olu turmaktad r. Normal bir

nazal sekresyonun %95’ini su, %2-3’ünü protein ve glikoproteinler, %1’ini
lipidler,

%1’ini

sekresyonun yap

mineraller

ve

%0.02’sini

DNA

olu turmaktad r39. Nazal

tablo 1’de özetlenmi tir4.

Tablo 1: Nazal sekresyon içeri i.
Plazma proteinleri
Albumin
mmünglobulinler ( IgA, IgE, IgG, IgM, IgD )
Karboksipeptidaz N
Anjiotensin dönü türücü enzim
Kallikrein
Seröz hücre ürünleri
Laktoferrin
Lizozim
Sekretuar IgA
Nötral endopeptidaz
Aminopeptidaz
Ürik asit
Glandulin
Peroksidaz
Müköz hücre ürünleri
Müköz glikoproteinler
Transüdasyon ürünleri
Su ve iyonlar

Enflamatuar mediyatörler
Histamin
TAME esteraz
PGD2
Bradikinin
LTC4
Triptaz
Majör basic protein
Hücreler
Makrofajlar
Mast hücreleri
Eozinofiller
Nötrofiller
Di erleri
Kalsitonin geni ile ili kili peptid
Üre

Nazal mukozadaki seröz ve müköz salg bezleri uyar ld
sekresyonda art
süperior

nda nazal

olmaktad r. Mukus üretimi ve sekresyonu beyin sap ndaki

salivatuar

nükleusdan

gelen

parasempatik

kontrol

alt ndad r.

Postgangliyonik parasempatik liflerin nazal sekresyon olu umundaki etkileri
nazal damarlar üzerine olan etkilerinden daha fazlad r. M3 ve daha az oranda
da M1 muskarinik reseptörlerinin nazal submukozal salg bezleri sekresyonunda
görevli oldu u gösterilmi tir. M3 muskarinik reseptörleri glandlar, arteriyoller ve
venler üzerinde en fazla bulunan muskarinik reseptör alt grubu olup alt konka
fizyolojisinde önemli bir role sahip oldu u dü ünülmektedir. Metakolinle yap lan
provokasyon testlerinde bu reseptörler üzerinden nazal sekresyonda art
olmaktad r4,21,29.
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Seröz bezlerden salg lanan s

daha az visköz olup laktoferin, lizozim,

salg sal IgA ve IgM gibi anti bakteriyel proteinler içerir. Seröz s
sol tabakas

nazal salg

n

olu turur iken submukozal müköz bezlerden salg lanan

mukoglikoproteinler ise nazal mukusun jel faz

yapar. Mukozal yüzeyde jel

faz, seröz sol faz n üzerinde yer al r. Epitelyal silyalar sol tabakas

n içinde

hareket ederek jel faz ilerletilerek partiküller, enfeksiyöz ajanlar ve di er
debrisler farenkse yönlendirilerek uzakla
Burun ak nt

lm

olur4,21 ( ekil 2 )..

n olu mas nda submukozal bezlerin a

nda kan damarlar ndan plazman n damar d

na ç

uyar lmas

da rol oynamaktad r.

Burada etkili olan kimyasal ajanlar SP, histamin, kinin ve lökotrienlerdir.
Plazman n damar d

na ç

arteriyovenöz bas nc n etkisi ile pencereli

kapillerlerden olmaktad r33. Epitelyal hücreler aras ndaki s
kaviteye geçecek intertisyel s
hidrostatik

faktörlerden

miktar

etkilenir.

ba lar nazal

belirler ve bu ba lar enflamatuar ve

Ekstravaze

olan

plazma,

albumin,

immünglobulinler, kinin faktörleri, p ht la ma faktörleri, kompleman, p ht la ma
ve fibrinolizis faktörlerini içerir. En belirgin ve ani plazma ekstravazasyonu
nosiseptif uyar ile olmaktad r 4.
Burun ka nt

ve hap

Ka nt ve hap
nöral refleksler arac

k

k refleksleri duyusal sinir uçlar

n uyar lmas ve santral

ile olu maktad r. Nazal kavitenin duyusal inervasyonu

trigeminal sinirin oftalmik ve maksiller dal ile sa lanmakta olup, afferent
nöronlar küçük çapl ve C tipi miyelinsiz lifler olup nosiseptif lifler olarak
adland lmaktad r. Bu lifler ayr ca nonadrenerjik nonkolinerjik peptiderjik lifler
olarak da isimlendirilirler ve duyular nazal mukozadan beyin sap ve serebral
kortekse götürürler. S cakl k, mekanik travma, ozmolar de

iklikler, vasküler

distansiyon, kapsaisin ve histamin gibi spesifik kimyasal uyaranlar nöral
depolarizasyona neden olmaktad r. Duyular, kar ncalanmadan ka nt ve a
kadar de

ya

ik karakterlerde olabilmektedir. Parasempatik sistemden gelen

refleksler, saniyeler içinde hap

k ve nazal sekresyonda art

ile kendini

gösterir. Tip C duyusal nöronlar n CGRP, SP ve NKA gibi nöropeptidleri de
içermekle

birlikte

klasik nörotransmitteri asetilkolindir. Sinir

uyar

ile

depolarizasyon olur ve santral sinir sistemine afferent uyar gönderilirken bu
nöropeptidler aç a ç karak lokal bir nörojenik enflamasyona yol açarak kan
ak

ve nazal submukozal bez sekresyonunu etkilemektedirler. Bu
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nöropeptidler endotelyal ba lar etkileyerek plazma ç
nöropeptidlerin reseptörleri salg
noktalar
sal

nazal epitelde, salg

na neden olurlar. Bu

bezlerinde bulunmaktad r. VIP ba lanma
bezlerinde ve damarlarda bulunmakta ve

nda vazodilatasyona ve nazal sekresyonda art a neden olmaktad r.

Postgangliyonik sempatik sinirlerde NPY bulunmakta ve damarlar üzerindeki
sempatik etki noradrenalinin k sa süreli aktivitesi ve NPY’nin uzun süreli
aktivitesi ile sa lanmaktad r4,8,34,35 .

ekil 2 : nsan nazal mukozas

n ematik görünümü.
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Nonalerjik Rinit S

flamas

Rinitler genel olarak alerjik ve nonalerjik olmak üzere iki grupta
incelenmekle birlikte Uluslararas Rinit Çal ma Grubu 1994 y nda rinitleri
Tablo 2 ‘deki gibi s
Tablo 2: Rinit s

fland rm

r40.

flamas .

1.Alerjik rinitler
Mevsimsel
Y ll k
2.Enfeksiyöz rinitler
Viral, bakteriyel, fungal, protozoal,
3.Nonalerjik ve nonenfeksiyöz rinitler
Vazomotor rinit ( VMR )
Non-alerjik eozinofilik rinit ( NARES )
Rinitis medikomentoza
Mesleki rinit
Hormonal rinit
laçlara ba

rinitler

Gustatuar rinit
Atrofik rinit
4.Rinitleri taklit eden durumlar
Yap sal problemler
Granülomatöz hastal klar
Polipler
Tümörler
Beyin omurilik s

rinoresi

1.Vazomotor rinit
Yakla k 50 y l kadar önce ilk tan mlamas yap lmas na ra men üzerinde
kabul görülen net bir isimlendirme olmamakla birlikte, perennial nonalerjik rinit,
idiyopatik rinit, nonalerjik noneozinofilik rinit, intrinsik rinit, otonomik rinit
adland lmaktad r1,5,15,23,41,42,43.

eklinde

de

kan kl

ve ak nt

Primer

olmakla birlikte; ka nt ve hap

semptomlar

burun

k nadiren de olsa

görülebilmektedir

15,22,44

burun t kan kl

iken, alerjik rinitli hastalarda ak nt , ka nt ve göz irritasyonu

. Yap lan çal malarda VMR’lilerin majör semptomu

daha ön planda bulunmu tur. Ast mla birlikte görülme s kl
yüksek olup, yak nmalar n a rl
sadece burun ak nt

alerjik rinitte daha

yönünden VMR sadece burun t kan kl

yada

hakimiyetinde geçebilir45. VMR, genelde di er etiolojik
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nedenlerin ortaya konulamad

veya di er nonalerjik rinit tiplerinin ekarte

edildi i durumlarda konulabilen bir tan

r. Rinit yak nmalar

enfeksiyöz, yap sal bir neden, ilaç kullan
yoktur. Bir di er deyi le VMR tan
seviyesi

normal

bulunmamal

düzeyler

içinde

aç klayan alerjik,

veya e lik eden bir sistemik hastal k

için deri testleri negatif olmal , serum IgE
olmal

ve

nazal

sitolojide

eozinofili
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r . VMR genelde orta ya eri kinlerde görülmekte olup, 50 ya

üzerinde görülen kronik rinitlerin en yayg n nedenidir ve ileri ya larda ortaya
kan bir rinit tablosu aksi ispat edilene kadar VMR olarak kabul edilmelidir4.
Alerjik rinit yak nmalar hastalar n yakla k %70’de 20 ya ndan önce ortaya
kmaya ba lar iken VMR’li hastalar n ise %70’i 20 ya ndan sonra semptomatik
4,22

olmaya ba lamaktad r
olarak hesaplanm

. VMR’in genel populasyondaki prevalans %5-10
gözlenmektedir46.

ve bayanlar lehine bir art

Patofizyoloji
VMR, alevlenmeler ile karakterize, y l boyu süren, ani ba layan ve
genellikle k sa süreli burun t kan kl
hap

k

, sulu burun ak nt

, nadiren de ka nt ve

ikayetlerinin oldu u, hiperreaktif bir burun mukozas hastal

r.

Alerjik rinite göre VMR patofizyolojisi daha az bilinmektedir. Ki inin otonom sinir
sistemi dengesinin, fizyolojik yap

n ve psikolojik durumunun bu yan n

iddeti üzerinde etkisi oldu u dü ünülmektedir23,1,2,47. Nazal kan ak
de

iklikler, artm

ndaki

nazal sekresyon, epitelyal hücre disfonksiyonu ve

nöropeptid fonksiyon dengesizli inin ikayetlerin ortaya ç
dü ünülmektedir. VMR’li hastalarda artm

nda etkili oldu u

bir vazomotor refleks aç k olarak

gösterilememi olsa da bu ki ilerin irritanlara kar

daha hassas oldu u yada

nazal reflekslerin nöral kontrolünde bir dengesizlik oldu u görülmektedir4,21. Bu
hastalar n nazal mukoza elemanlar

n hücresel düzeyde sinir uyar

na a

yan t geli tirdi i gösterilmi tir48. Hastalar oda veya vücut yüzeylerinde meydana
gelen

de

ikliklerine, so uk ve kuru havaya, yüksek nem, sigara duman ,

boya, çama r suyu, parfüm gibi keskin kokulara, egzoz duman ve di er inhale
edilen rahats z edici maddelere kar
ak nt

gibi a

metakolin,

ani geli en burun t kan kl

yan tlar gösterebilmektedirler

kapsaisin

ve

histaminle

, sulu burun

4,16,21,49,50

yap lan

. Bu a

uyarma

testleri

yan t,
ile

gösterilmi tir21,48,51,52,53,54. Ayr ca kuru ve so uk hava ile yap lan çal malarda
nazal

hiperreaktivite

gözlenmektedir55,56.

Pozisyonel

rinomanometrik

çal malarda VMR’li hastalarda arkaya yaslanma veya s rtüstü yatma
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durumlar nda nazal dirençte %80’den fazla art
vücut pozisyonundaki de

ikliklere kar

olmakta ve VMR’li hastalar n

konkalar n anormal bir cevap verdi i

gösterilmektedir. Ek olarak dalma refleksi (yüze so uk su uyguland

nda

olu an bradikardi ve periferik vazokonstrüksiyon) olu turuldu unda VMR’li
hastalarda nazal direnç art
bulgularda

yine

VMR’li

normal ki ilere göre daha fazla olmaktad r. Bu
hastalarda

anormal

nazal

otonomik

kontrolü

dü ündürmektedir1. Aya a so uk su uygulamas yap lan VMR’li hastalarda
nazal volümde meydana gelen azalman n nedeni olarak nazal mukoza
n inhibe oldu u öne sürülmü tür56

sempatik vazomotor yan

Nazal mukoza sempatik (adrenerjik), parasempatik (kolinerjik) ve
peptiderjik (nonadrenerjik, nonkolinerjik) sinirler ile inerve olmaktad r. Sempatik
sistem vazokonstrüksiyon ve nazal sekresyonda azalmaya neden olur iken
parasempatik sistem vazodilatasyona ve nazal sekresyonda art a neden
olmaktad r. VMR’de, parasempatik sistemin sempatik sistemden daha fazla
çal

,

dengenin

parasempatik

sistem

lehine

bozuldu u

öne

sürülmektedir57,58,59,60,61. Parasempatik sistem aktivasyonu bu ki ilerde yaln z
burunda de il otonomik sistemin etkiledi i tüm sistemlerde de görülebilmektedir.
VMR’li hastalarla yap lan çal malarda aksiller bölgeye uygulanan bas nç ve
egzersize kar

nazal direnç art

eklinde de

iklikler görüldü ü bildirilmi ve

bu hastalarda sempatik sistem hipoaktivitesi yada sempatik ve parasempatik
sistem aras ndaki bir denge bozuklu u oldu u sonucuna var lm
Peptiderjik

sinirlerden

patofizyolojisinde rol oynad

salg lanan

dü ünülmektedir

r62,63.

nöropeptidlerin

de

VMR

4,5

. Peptiderjik sinirler; NO, VIP,

NPY, SP, NKA ve CGRP gibi nörotransmitterler kullanmaktad r. ki peptiderjik
sinir sistemi tan mlanm

olup, birincisi klasik nörotransmitterlerle birlikte

olanlard r. Bunlar özellikle kolinerjik sistemde asetilkolin ile birlikte bulunan VIP
ile NO ve adrenerjik sistemde noradrenalin ile birlikte bulunan NPY’dir. kinci
bölüm C-liflerinde bulunanlard r ve duyusal nöropeptidler olarak da bilinen SP,
NKA ve CGRP olarak tan mlanm

r6.

Mast hücreleri, bazofiller, eozinofiller, nötrofiller ve lenfositler gibi
enflamatuar hücrelerin alerjik rinitteki rolleri ortaya konmu olmas na ra men
VMR’deki etkileri tam olarak aç klanamam

r. Ancak IgE’ye ba

olmayan

immünolojik yan tlar n VMR’de rolü oldu u dü ünülmektedir. Alerjik rinitlerde
görülen IgE’lerin mast hücre duvar na ba lanmas ve sonras nda geli en
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mekanizmalarla mast hücre degranülasyonunun olu mas d

nda, IgE’ye ba

olmadan mast hücre degranülasyonu VMR patofizyolojisini aç klamaya çal an
di er bir mekanizmad r. So uk veya kuru hava gibi immünolojik olmayan bir
uyar

n burun sekresyonlar

n hiperozmolalitesine ve kurumas na yol açt

,

bununda mast hücre degranülasyonuna neden oldu u, aç a ç kan histamin ve
di er kimyasal arac maddelerin rinit sürecini ba latt

gösterilmi tir4,64 VMR’li

hastalarda doku mast hücresi oran alerjik rinitli hastalardan daha yüksek
oranda oldu u, dokudaki eozinofil oran ile epitelyal hasar aras nda direk bir
ili ki olmas na ra men, mast hücresi oran ile epitel hasar aras nda bir ili ki
olmad

gösterilmi tir65
VMR‘de enflamatuar sitokinlerin rolü oldu u dü ünülmekte olup, nükleer

faktör- B, interlökin-1 için transkripsiyon faktörü, tümör nekroz faktör- ,
granülosit makrofaj koloni uyar
üzerinde çal malar yap lm

faktör ve NO’in VMR patofizyolojisinde rolü

r46. NO vasküler düz kas hücrelerinde gev emeye

ve muhtemelen glandüler sekresyon ve respiratuar epitel silya fonksiyonlar nda
etkili olmaktad r66,67,68,69. VMR’li hastalar n kavernöz sinüs vasküler düz kas
hücrelerinde NO sentetaz aktivitesinde art

gözlenmi tir66,70.

Ya lanma ile nazal mukozada silyal epitelden çok katl yass epitel
metaplazi olmakta, goblet hücresi ve submukozal bez say

ve kavernöz doku

kanlanmas azalmaktad r. Burun kurumaya ve kabuk yapmaya e ilimlidir. Kan
damarlar ndaki tonus da azald

ndan burun t kan kl

mukozada meydana gelen bu de

belirgin hale gelir. Nazal

iklikler VMR’in daha geç ya ta ortaya ç kma

4

nedeni olarak dü ünülmektedir .
VMR olu um mekanizmalar aras nda nazal travman n rolü oldu u iddia
edilmi olup, nazal travma geçiren 802 hastada VMR geli me oran %11 olarak
bulunmu tur.

Travma

sonucunda VMR olu umunda

parasempatik sinir uçlar

n uyar lmas

nazal mukozadaki

veya lokal refleksler ile sal nan

nöropeptidlerin etkisi oldu u öne sürülmü tür26.
Klinik
Burun ak nt

, burun t kan kl

, ka nt ve hap rma etyolojisi ne olursa

olsun her rinit tipinde ortaya ç kabilmektedir. Belli rinit tiplerinde baz
semptomlar n a rl kl oldu u bilinmesine kar n semptomatolojiyi kesin s

rlar

ile ay rmak mümkün de ildir. VMR’li hastalarda genellikle burun t kan kl

ve

sulu burun ak nt

görülmekte iken, ka nt ve hap

k ikayetleri de tabloya
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eklenebilmektedir. Semptomlar n ortaya ç
de

na, s kl kla ani

ve hava

iklikleri yol açmaktad r. Hastal k y lboyu görülmesine kar n, ev ile evd

aras ndaki

n en fazla görüldü ü sonbahar ve k

aylar nda daha s k

görülmektedir. Sabahlar d ar da so uk hava ile kar la

nca ba layan sulu

burun ak nt

fark

ve t kan kl

n tipik bir örne idir16,45.

bu hastal

Tan
Tan da bütün di er rinit tipleri ve rinite sebep olabilecek etkenler ay rt
edilmelidir. Ayr nt

bir öykü al nmas , laboratuar bulgular ve tam bir kulak

burun bo az muayenesi artt r. Öyküde alerjenle kar la ma, atopi, aile öyküsü,
evcil hayvan temas alerjik riniti destekler. Aspirin ve di er antienflamatuar
ilaçlar, antihipertansifler, antidepresanlar, östrojen preparatlar
oftalmik

-adrenerjik bloker gibi ilaç kullan

nda ilaca ba

ve topikal

rinitler, topikal

dekonjestanlar n suistimalinde ise rinitis medikomentoza dü ünülmelidir.
Gebelik durumunda gebelik riniti, a

erotik stimulus veya stres gibi duygusal

durum de

ikliklerinde emosyonel rinit, karaci er hastal klar ve hipotiroidi

durumunda

hormonal

dü ünülmelidir

rinit,

meslek

ortam

1,18

. Yak nmalar n ba lama ya

n

özellikleri

mesleki

rinit

önemli olup, alerjik rinit genç

ya larda, VMR ise daha çok ileri ya ta ortaya ç kmaktad r4,21,22. Alerjik rinit ve
VMR’in öykü ile ay

tan

tablo 3’de özetlenmi tir1.

Dekonjesyon öncesi ve sonras yap lacak anterior rinoskopi ve nazal
endoskopi di er rinit nedenlerinin ve rinit benzeri durumlar n ay rt edilmesine
olanak tan r. Burun muayenesinde nazal mukoza pembe, beyaz veya mavi
renkte olup, di er nonalerjik rinit tiplerinden farks zd r. Septum deviasyonu ve
perforasyonu, koanal atrezi, yabanc cisim, tümör ve poliplerin yan s ra, s kl kla
görülen enfeksiyöz rinitlerin hiperemik veya pürülan ak nt

tan da yard mc

r.

Nazofarenks tümörleri, antrokoanal polip ve özellikle çocuklarda rinite neden
olan adenoid vejetasyon gözden kaç lmamal
hastal k tan

için

Nonalerjik rinit tan

üphe duyuldu unda alt konkadan biyopsi al nmal
için serum total IgE seviyesi normal s

RAST ve cilt testleri negatif olmal
olmamakta,

parazitik

r. Sarkoidoz gibi granülomatöz
r.

rlarda olmal ,

r. Ancak bu pratikte her zaman mümkün

enfeksiyonlar,

rekürren

piyodermalarla

hiperimmünglobulinemi (Job sendromu) ve sigara kullan

karakterize

gibi durumlarda

serum total IgE seviyesi yüksek bulunabilmektedir1,18,70,71. Mullarkey ve ark.
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puanlama sistemi kullanarak hastalar alerjik rinit, muhtemel alerjik rinit ve
flam lard r72. (tablo 4)

nonalerjik rinit (VMR ve NARES) olarak s
Tablo 3 : Alerjik rinit ve vazomotor rinit ay
Öykü

Vazomotor rinit

Semptom seyri
Semptom

Y l boyu
Burun t kan kl

Ba lama ya
Uyar faktörler
Alerjen
Nonspesifik irritanlar
Atopi öyküsü
Di er atopik hastal klar
Ast m

Eri kin

tan

Alerjik rinit
, burun ak nt

Yok
Var
Nadir
Yok
Nadir

Tablo 4: Alerjik ve nonalerjik rinit ay

.
Y l boyu , mevsimsel
Burun ak nt , ka nt ,
hap k,burun t kan kl
Çocukluk
Var
Var
Sk
Var
Sk

nda puanlama sistemi.
Puan

Öykü;
Mevsimler ve/veya spesifik alerjenler
Fizik bak ;
Beyaz veya mavi mukoza ve/veya aç k renkli mukus
Laboratuar;
2+ cilt testi
IgE> 50 U/ml
Art puanlar;
Hikaye ile korele cilt testi
Pozitif hikaye yada
pozitif cilt testi ile birlikte IgE > 100 U/ml

+1
+1
+1
+1
+2
+2
Toplam puan

Alerjik rinit
Muhtemel alerjik rinit
Non-alerjik rinit

5-6
3-4
0-2

Nazal yaymada eozinofil bak lmas
Eozinofiller ilk olarak 1879 y nda Ehrlich taraf ndan tan mlanm

olup

1927 y nda ise Eyerman taraf ndan nazal yaymada gösterilmi tir.1956 y nda
Vaheri rinitli hastalar n nazal biyopsilerinde eozinofillerin fazla görüldü ünü
bildirmi tir. Nazal sekresyon sitolojisi için standart bir teknik olmay p, en s k
kullan lan yöntem; pamuklu çubuk ile alt konkalardan al nan sürüntünün lam
üzerine yay p boyanarak incelenmesidir. Pamuklu çubuk yerine özel f rçalar
kullan labilmekte yada nazal lavaj s

santrifüje edilerek veya sümkürülen

nazal sekresyon bir lam üzerine yay larak Wright-Giemsa veya Hansel
yöntemleriyle boyanarak inceleme yap lmaktad r. Farkl tekniklerin sonuçlar

n

birbiriyle ve immünohistokimyasal sonuçlarla uyumlu oldu unu gösteren
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çal malar olmas na ra men nazal eozinofili kriteri konusunda literatürde farkl
rakamlar n olmas en önemli problemlerden biridir18,78. Nazal eozinofilinin rinit
harici durumlarda da görülebilece i unutulmamal

r. nfantlarda %13, okul ça

çocuklar nda %60 ve genç eri kinlerde % 20 oran nda semptomsuz nazal
eozinofili görülebilmektedir41. Genel olarak nazal yaymada 100 say lan hücrede
%20 ve üzerinde eozinofil olmas

anlaml kabul edilir iken, Mullarkey ve ark.

%25 ve üzerinde eozinofil olmas
sürmü lerdir72,73. Ay

nazal eozinofili kriteri olarak öne

tan da periferik kanda eozinofili alerjik riniti dü ündürse

de, alerjiden ba ka parazitik enfeksiyonlar, ilaç yan etkisi, malignensi ve
immünyetmezlik gibi durumlarda da periferik eozinofili görülebilmesi bu tetkikin
klinik de erini tart

r k lmaktad r74.

Tedavi
VMR’de

tedavi seçenekleri; iritan faktörlerden kaç nma, yak nmalara

yönelik semptomatik ilaç tedavisini ve otonom sinir sistemindeki dengesizli e
yönelik ve konkoseptal cerrahi giri imleri kapsamaktad r.
laç tedavisi
Burun t kan kl
burun ak nt

için oral veya k sa etki süreli topikal dekonjestanlar,

için topikal antikolinerjik ipratropium bromid nazal sprey

kullan lmaktad r16,4,21,75,76. Topikal nazal steroidler ve antihistaminik azelastin
nazal spreyleri de VMR yak nmalar na genel olarak etkili ilaçlard r. VMR’de
kullan m için onay alm

budesonid, flutikazon ve beklametazon olmak üzere üç

nazal kortikosteroid bulunmaktad r. Genel olarak antihistaminiklerin VMR
tedavisinde yeri olmamakla birlikte, semptomlarda etkili oldu u gözlenen
azelastinin nazal sprey formu bu endikasyon için onay alm
Nörojenik refleks art
olumlu sonuçlar al nm

r3,18,35,57,77.

olan olgularda kapsaisin nazal spreyin kullan
r. Kapsaisin

ili k rm

biberine ac

ile

veren ve

çekirdeklerinde bulunan bir madde olup nazal mukoza nosiseptörlerden santral
sinir sistemine giden miyelinsiz C liflerini uyarmakta ve aç a ç kan
nöropeptidler sonucu aksonal refleksi ba latmaktad r. Yinelenen kullan mlar nda
C lifleri hem kapsaisine hem de mekanik, kimyasal ve

uyaranlar na kar

yan t vermemektedir4,22,48,51,52. %0.9’luk serum fizyolojik ile yap lan burun
kamalar

n,

sekresyonlar n

nazal

mukozadan

osmolalitesinin

irritan

maddelerin

normalle mesine

temizlenmesine

katk da

ve

bulunmaktad r16.

ntranazal botulinum toksin tip A (BTX-A) enjeksiyonu tedavide denenmi olup
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4-8 hafta boyunca sulu burun ak nt

ve di er semptomlar n azalmas na neden

oldu u bildirilmi tir. BTX-A etkisini presinaptik ve postgangliyonik sinir
inhibe ederek göstermektedir42,80,81. Alt konka

uçlar ndan asetilkolin sal
ön k

mlar na ve buna kar

gümü

nitrat

incileri

k gelen nazal septum ön k sm na uygulanan

uygulamas

ile

ba ar

bildirilmi tir1,80

sonuçlar

Oxymetazoline yada xylometazoline nazal dekonjestanlar n dirençli VMR’li
hastalarda 10 gün süre ile tedavide kullan labilece i bildirilmi tir76
Cerrahi tedavi: VMR’de cerrahi tedavi olarak uygulanan giri imler ;
a-Alt konkaya yönelik giri imler: Hipertrofik alt konkaya yönelik olarak
kimyasal koterizasyon, sklerozan madde enjeksiyonu, elektro koterizasyon,
kryoterapi,

diyatermi

gibi

uygulamalar

yan nda,

lateralizasyon,

lazer

turbinektomi, submukozal konka rezeksiyonu, parsiyel konka rezeksiyonu, total
konka

rezeksiyonu

ve

turbinoplasti

eklinde

cerrahi

müdahaleler

de

yap labilmektedir. Alt konkaya yönelik müdahaleler aras nda genellikle ilk
seçenek olarak submukozal rezeksiyon ile birlikte lateralizasyon i lemi
önerilmektedir3,83-88
b-Vidian nörektomi: Parasempatik sinir liflerini içeren n. petrosus
süperficialis majör ile sempatik sinir liflerini içeren n. petrosus profundus
majörün birle mesi ile olu an Vidian sinir pterigomaksiller fossadan geçerek
sfenopalatin gangliyonda sonlan r. Sfenopalatin gangliyondan ç kan lifler nazal
mukozaya da lmaktad r4. 1961 y nda ilk olarak Golding-Wood taraf ndan
tan mlanan

Vidian

nörektomi,

transantral,

transseptal

yada

transnazal

yakla mlar ile yap labilmektedir. Vidian sinirin elektro koagülasyonu ve lazer
ablazyonu da denenmi tir. Bu yöntem ile parasempatik inervasyon ortadan
kald lmaya çal

lmakta ve otonomik dengesizlik uç organ seviyesinde

düzeltilmeye çal

lmakta, özellikle sulu burun ak nt

üzerinde etkili olup k sa

dönem tedavi sonuçlar %75-100 aras nda olmakla birlikte uzun dönemde %71
gibi

oranlarda

hastalar n

semptomlar

n

geri

ba layabilece i

89,90,91

bildirilmektedir

. Nazal parasempatik inervasyonun yaln zca Vidian sinirden

de il, ayn zamanda siliyer gangliyon yoluyla anterior etmoid sinirden tekrar
etkinlik kazanmas ve nazal parasempatik sistem aktivitesinin bilinenden daha
kompleks olmas tekrarlaman n sebebi olarak öne sürülmü tür18,92.
Anterior etmoid sinir septumun ön k
mlar

mlar ve burun yan duvar ön

n otonomik ve duyusal inervasyonunu sa lamaktad r. VMR’li
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hastalarda

anterior etmoid

sinir

blokaj

ile

%87’lere varan

oranlarda

semptomlarda düzelme bildirilmektedir93,94
Ayr ca % 0.125’lik bupivakain ile sfenopalatin gangliyon blokaj yap lan
VMR’li 30 hastan n 29’unun 20 ayl k takiplerinde semptomlar nda tekrarlama
görülmedi i bildirilmi tir95.
2.Nonalerjik nonenfeksiyöz eozinofilik rinit (NARES)
Mullarkey ve ark. 1980 y nda rinit yak nmalar olan ancak deri testlerinin
negatif oldu u ve nazal sitolojide eozinofil hakimiyeti olan bir hasta grubunu
eozinofilik nonalerjik rinit olarak tan mlam

r. Hastalar n yakla k üçte birinde

nazal polip oldu u ve kortikosteroidli nazal spreylerden büyük fayda gördü ü
bildirilmi tir71. 1981 y nda Jacobs ve ark. bu hastal
sendromu (NARES) eklinde tan mlam

nonalerjik rinitli eozinofili

r. NARES nonalerjik rinitli hastalar n

4,18,21,22

%15-33’ünü olu turmaktad r

. E er NARES varl

nda kanda da

eozinofili var ise kanda eozinofili ile birlikte nonalerjik rinit sendromu (BENARS)
eklinde tan mlanmaktad r22. NARES’li olgularda aspirin duyarl
görülmekte ancak aspirin duyarl

s kl kla

NARES’in etiolojik etkeni olarak de il,

NARES’in iddetli oldu unu gösteren ve ayn zamanda s kl kla ast m, sinüzit ve
nazal poliple birlikteli i gösteren bir durumdur22. Ayr ca NARES’in nazal
polipozis, intrinsik ast m ve aspirin intolerans triad

n (Samter sendromu) bir

ön safhas oldu u ve kanda eozinofili ile seyreden BENARS’ n ise bir ara form
oldu u öne sürülmektedir96.
Bu hastal
sitolojide

de

n patofizyolojisi henüz çok iyi anla lamam
ik

derecelerde

bazofilik/metakromatik

hücre

eozinofili

ile

infiltrasyonu

karakterize

bulunmaktad r.

olup nazal
olup

s kl kla

Eozinofillerden

salg lanan eozinofilik katyonik protein, majör basic potein, eozinofil peroksidaz
gibi kimyasal maddelerin nazal mukozada disfonksiyona neden oldu u ve nazal
epiteli bozarak mukosiliyer klirensi azaltt

gösterilmi tir. Mukosiliyer klirensin

bozulmas enfeksiyona e ilimi art rmakta ve tekrarlayan nazal enfeksiyonlar da
nazal polip geli imine neden olmaktad r22. Nazal eozinofilinin nazal polipler için
ba lat

bir durum oldu unu gösteren çal malar da bulunmaktad r21.
Klinik

semptomlar

y lboyu

görülmekte

olup

alevlenmeler

de

gösterebilmektedir. Duman, baz kimyasal maddeler, parfüm kokular , havadaki
ve nem de

iklikleri gibi spesifik olmayan irritanlara kar

a

bir duyarl k

vard r. Alevlenme dönemlerinde öncelikli semptomlar bol sulu burun ak nt

ve
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sa süren hap

k nöbetleri olup, daha sonra tabloya burun t kan kl

olur. Postnazal ak nt sulu burun ak nt
semptomlar alerjik rinitle kar la

ld

hakim

n yerini al r. Ka nt ve konjonktüvit
nda daha azd r. Semptomlar genellikle

sabahlar daha yo undur16. NARES semptomlar VMR ve alerjik rinitten daha
iddetli olma e ilimindedir. Anosmi semptomu tüm rinitler içinde en s k
NARES’e e lik eden bir yak nmad r. Semptomlar hastalar n %70’inde 20
ya ndan sonra ba layan NARES bir yeti kin hastal

olup ve ailede alerji ve

atopi öyküsü yoktur22.
Tan
NARES tan

VMR ve alerjik rinit gibi di er rinitler ekarte edilerek konur.

Öyküde ve fizik bak da nazal polipozis saptanmas ay

tan için en önemli

ipucudur. Nazal mukoza pembe, beyaz veya mavi renkte olabilir. Anosmi ay rt
edici özelli i en çok olan yak nmad r. Deri testleri negatiftir ve serum IgE
seviyeleri normal s

rlardad r. Nazal yaymada eozinofil hakimiyeti (% 20-25 ‘in

üzeri) tan koydurucudur 72.
Tedavi
Tedavide ilk basamak ki inin irritan çevre ko ullar ndan uzak durmas

r.

Nazal kortikosteroidlerin en etkili oldu u nonalerjik rinit tipi NARES olup etkisini
eozinofilik

aktivasyonun

inhibisyonu

ile

sonra

olu acak

önleyerek göstermektedir. Nazal kortikosteroidler rinit yak nmalar

mekanizmalar
azaltmakta,

polipleri küçültmekte ve polip rekürrensini azaltmaktad r. Nazal yaymadaki
eozinofil oran

n dü mesi de tedaviye yan n iyi bir göstergesidir. Nazal

kortikosteroidlerin nazal antihistaminik veya antikolinerjikle birlikte kullan
daha etkili oldu unu gösteren çal malar da vard r.

n

iddetli olgularda sistemik

kortikosteroid tedavisi de denenebilir, sonras nda nazal sprey formuyla devam
edilir16,96. Henüz ülkemizde bulunmayan kapsaisin nazal spreyin semptomlar
üzerinde etkili oldu unu gösteren çal malarda bulunmaktad rr4,22,48,51,52. Bu
hastalarda kortikosteroid tedavisine yard mc olarak psödoefedrin, fenilefrin
yada fenilpropanolamin gibi sistemik dekonjestanlar yada ipratropium bromid
gibi antikolinerjik nazal spreyler kullan labilir3. Antihistaminiklerin tedavide yarar
gösterilmemi tir22.
3-Hormonal rinit: Östrojen hormonunun fizyolojik nedenlerle artt
puberte, menstrüel siklus ve gebelik gibi durumlarda ve oral kontraseptif
kullan

nda

rinit

semptomlar

ortaya

ç kabilmektedir.

Yüksek

östrojen
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seviyeleri asetilkolinesteraz aktivitesini inhibe etmekte ve asetilkolin yap
uyararak nazal mukozada ödem, salg art
getirmektedir.

Ayr ca

hipotiroidi

ve vasküler dilatasyon meydana

halinde

de

rinit

semptomlar

görülebilmektedir15,16,17,50,57.
a-Gebelik riniti: Hormonlara ba

meydana gelen rinitin en s k

nedeni gebelik rinitidir. Gebeli in ikinci ay nda ba layan ve yo unlu u giderek
artan semptomlar do umdan sonra kaybolmaktad r. Rinit yak nmalar tüm gebe
kad nlar n %20-30’unda belirgin görülmektedir. Gebelik rinitinin sadece artm
östrojene ve progesterona ba

olmad

, duygusal durumun ve s

retansiyonunun da sorumlu oldu u dü ünülmektedir. Gebelikte duygusal
durumun otonom sinir sistemini ve dolay

yla nazal mukozay

dü ünülmektedir. Östrojen ve progesteron art

etkiledi i

n nazal mukozada vasküler

dilatasyon, submukozal bezlerde aktivite art , epitelde kal nla may , burun
kan kl

aç klamaktad r 16,17,98.

ve ak nt

Tedavide öncelikle yatak ba

n yükseltilmesi, buhar tedavisi veya

izotonik tuzlu su spreyleri denenmelidir. Topikal nazal steroidlerin kullan

nda

(özellikle birinci trimesterden sonra) önemli bir sistemik yada teratojenik bir etki
yapmad

gösterilmi olsada dikkatli olunmal

r21.

b- Hipotiroidi: Nonalerjik rinitli hastalar n %3’ünde hipotiroidi
bulunmu tur. Hipotiroidi durumunda görülen sempatik hipoaktivitenin nazal
mukozada göreceli artm
sekresyonda art

parasempatik aktivite sonucu vazodilatasyon ve

ortaya ç kmaktad r3.

4- laçlara ba

rinitler: Aspirin ve di er nonsteroidal antienflamatuarlar,

antihipertansifler, do um kontrol haplar , antidepresanlar farkl mekanizmalarla
nazal mukozay etkileyerek rinit semptomlar olu turmaktad rlar. Aspirin ve di er
nonsteroidal

antienflamatuar

ilaçlar

ara idonik

asit

metabolizmas

n

siklooksijenaz yolunu bloke ederek lökotrienlerin artmas na neden olarak nazal
mukozada konjesyon ve sekresyon art

na neden olurlar. Rezerpin ba ta

olmak üzere, guanetidin, fentolamin, metildopa, hidralazin ve prazosin gibi
antihipertansifler sempatik sinir uçlar nda noradrenalin depolar

bo altarak

parasempatik sistemi bask n hale getirerek rinit yak nmalar na neden olurlar.
Sistemik yada topikal göz damlas olarak kullan lan propranolol ve nadolol gibi
nospesifik

-bloker ilaçlar

-adrenerjik reseptörleri bloke ederek parasempatik

sistem aktivasyonuna neden olmaktad r16,17,
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5- Rinitis medikomentoza:

-adrenerjik reseptör agonisti olan topikal

dekonjestan burun damlas ve spreylerinin uzun süre kullan
bir rinit halidir. Bu damla ve spreylerin kullan

na ba

olu an

sonucu hem arter hem de

venlerde vazokonstrüksiyon ve iskemi sonucu aç a ç kan ürünler rebound
vazodilatasyona neden olmaktad r. Rebound rinit olu umu için en çok suçlanan
ilaç nafazolin olmakla birlikte, fenilpropanolamin, fenilefrin, oksimetazolin ve
ksilometazolin gibi di er
olabilece i unutulmamal

-adrenerjik reseptör agonistlerinin de neden
r. Ayr ca kokain kullan

da ayn tabloya neden

olmaktad r. Nazal mukozada eritem, konjesyon ve granülasyonla birlikte
noktasal kanama odaklar görülebilir. Tedavide ilaç hemen kesilmeli ve k sa
süreli oral veya depo enjeksiyon

eklinde parenteral sistemik kortikosteroid

ba lanmal ve nazal sprey formu ile devam edilmelidir1,22.
6- Mesleki rinit:
ak nt

yeri ortam yla ilgili olarak meydana gelen, burun

, ka nt ve burun t kan kl

ile kendini gösteren bir rinit tipidir. Nonalerjik

mesleki rinite neden olan etkenler aras nda, formaldehit, kadmiyum, ozon gaz ,
fluorin, klorin, fosfat tuzu, sülfür, amonyak, üre, tütün duman , kömür tozu,
egzoz duman , boya buhar , çiçek kokusu, sülfür dioksit, nitrojen oksit,
anhidritler, polivinil klorit, tolüen, ksilen, parfümler, böcek ilaçlar , temizlik
maddeleri say labilir. Bunlar ki ide rahats zl k hissinden nazal mukozada korozif
etkiye kadar de

en reaksiyonlara neden olabilirler. nhale edilen maddeler

nazal mukozadaki irritan reseptörleri uyar r ve sal nan SP ve di er nöropeptidler
rinit yak nmalar na neden olurlar17,21,22,99,100,101.
7- Gustatuar rinit:
kan sulu burun ak nt
nazal

mukozadaki

za s cak bir yiyecek yada içecek al nd

nda ortaya

sonucu olu an tabloya gustatuar rinit denir. S cakl

nosiseptörleri

uyarmas yla

ortaya

ç kan

bir

n

refleks

durumdur17.
8- Atrofik rinit: Primer atrofik rinit daha çok geri kalm
ve genellikle çocukluk ça

ülkelerde görülür

veya puberte dönemi genç k zlarda ortaya ç kan bir

durumdur. Etiolojide bakteriyel enfeksiyonlar (Klebsiella ozanea), A veya D
vitamin eksikli i, demir eksikli i, östrojen eksikli i, a
aktivitesi

de

suçlanan

faktörler

aras ndad r.

sempatik sinir sistemi

Ayr ca ailesel

e ilim de

görülebilmektedir. Sekonder atrofik rinit total alt konka rezeksiyonu sonucu veya
nazal travma, radyasyon tedavisi veya çok s k kronik sinüs enfeksiyonlar na
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maruz kalan ki ilerde ileriki ya larda ortaya ç kan nazal kavitede kabuklanmayla
karakterize bir durumdur21.
9- Rinitleri taklit eden durumlar:
a- Vaskülitler ve sistemik granülomatöz hastal klar : ChurgStrauss sendromu, sistemik lupus eritomatozis, tekrarlayan polikondrit ve
Sjögren sendromu gibi sistemik otoimmün hastal klar ve vaskülitler ile Wegener
granülomatozisi, sarkoidozis, letal midline granülomatözis gibi granülomatöz
hastal klar rinit yak nmalar na neden olabilmektedir22,50.
b-Yap sal,

mekanik

faktörler:

Nazal

septum

deviasyonu,

kompansatuar hipertrofik alt konkalar, ileri derecede hipertrofik adenoid dokusu,
koana atrezisi, trakeotomili hastalarda görülen nazal kaviteden hava ak
olmamas na ba

rinitler, nazal kavitede yabanc cisimler ve nazal kavite

tümörleri burun t kan kl

ve ak nt

gibi nonspesifik yak nmalarla kar

kabilir. Anatomik anomaliler kronik burun hastal klar
10‘luk k sm

za

n yakla k olarak %5-

olu turmaktad r17,22.

Ayr ca bu s

flamada olmamakla birlikte baz fizyolojik durumlarda rinit

yak nmalar ile kar

za ç kabilecektir.

Egzersiz rinitleri:
noradrenalin

n

salg lanmas

sa süreli yap lan egzersizlerde ve sporlarda
ile

olu an

vazokonstrüksiyon

nazal

dirençte

azalmaya neden olmaktad r. Bir saat kadar devam eden bu etki sonras nda
genelde

rebound

konjesyon

meydana

gelmez.

Ancak

uzun

mesafe

ko ucular nda ve bisikletçilerde ba lang çta nazal direnç azalmas bir süre
sonra rebound konjesyona dönü ür, sulu burun ak nt
eder.

ve hap

k tabloya e lik

pratropium bromür gibi topikal antikolinerjik spreylerin semptomlar

azaltmas bu patolojiyi olu turan mekanizmalar aras nda parasempatik sistem
aktivasyonu oldu unu dü ündürmektedir17.
Pozisyona ba

rinitler: Burun mukozas damar yata ndaki venöz

yap larda kapakç k sistemi olmamas nedeni ile ki i yan yatt

zaman altta

kalan tarafta hipotonik vasküler yap lar kanla dolarak mukozada konjesyona ve
nazal direncin artmas na neden olur. Üstte kalan tarafta ise dekonjesyon ve
nazal dirençte azalma meydana gelmektedir3.
Nazal döngü: Otonom sinir sistemi kontrolü alt nda, burun bo lu unun
dönü ümlü konjesyonu ve dekonjesyonu ile karakterize fizyolojik bir durumdur.
Bu mukozal refleksin her dönemi de

iklikler göstermekle birlikte ortalama 2.5
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saat sürmekte ve toplam direnç de

medi i için ço u kimse taraf ndan fark

edilmemektedir. Ancak septum deviasyonu nedeniyle tek tarafl burun t kan kl
olan ki ide aç k olan burun bo lu u taraf ndaki konjesyon döneminde hastada
burun t kan kl

yak nmas ve

paradoksal burun t kan kl

ad verilen bir

durum ortaya ç kacakt r3.
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Kalp H
Kalp h
de

De

kenli i (KHD)

, arteryel kan bas nc ve stroke volümü gibi kardiyovasküler

kenler kalp at

aktivite kalp h

temelinde dalgalanmalar gösterirler. Parasempatik

azalt r iken sempatik aktivite kalp h

sistem aras nda olu an denge kalp h

artt rmaktad r. Bu iki

ve di er kardiyovasküler de
99

temel bir de er etraf nda kontrol etmektedir . Kalp h
içerisinde olu an sinüs h
bir deyi le ortalama kalp h

ndaki siklik de

de

kenleri

kenli i, zaman

iklikler olarak tan mlanabilir. Di er

çevresindeki kalp h

dalgalanmalar

r. Sa

kl

bir kalpte at mlar tam olarak düzenli de ildir. Fiziksel ve mental stres, egzersiz,
solunum ve metabolik nedenlere ba
ili kili olarak de

olarak kalp h

nda otonomik tonusla

iklikler olmaktad r. Sempatik ve parasempatik sistemler

aras ndaki denge hakk nda bilgi veren kalp h

de

kenli i kardiyak otonomik

tonusun bir ölçüsü olarak kullan labilmektedirr9.
Kalp h

de

kenli inin fizyolojisi

Normal sinüs ritmindeki sa
aral klar n sürekli olarak de
dalgalanmalar

olu turan

kl

bireylerde kalp vurular

aras ndaki

mesi fizyolojik bir olayd r. Temelde kalp h
nedenler;

solunum ritmi,

ndaki

termoregülasyon

ve

baroreseptörlerdir. Kalpte otomatisite intrensek olarak pacemaker dokulara
ba

olsada kalp h

ve ritmi, otonom sinir sisteminin etkisi alt ndad r. Kalp

na parasempatik etki vagus sinirinin uyar lmas

sonucu asetilkolin

salg lanmas yla olu ur. Bu uyar ya muskarinik asetilkolin reseptörleri hücre
membran nda potasyum iletimini art rarak yan t verirler. Kalp h
etki adrenalin ve noradrenalin arac
c-AMP ba ml

yla olmaktad r.

na sempatik

reseptörlerin uyar

olarak ba layan membran fosforilasyonu yava

depolarizasyonun akselerasyonunu sa lar. Kalp h

de

yla

diyastolik

kenli inin vagal

indeksleri gece, sempatik indeksleri ise gündüzleri yükselmektedir. Bunun
nedeni her iki sistemin farkl sirkadiyen ritminin olmas
de

r. K sa frekansl kalp

kenli inin (0.1 Hz) kardiyak sempatik sinir uyar ç

say da nöral refleks, kardiyak adrenerjik reseptör duyarl

h

yan nda, çok

, postsinaptik i aret

trandüksiyonu ve elektro kimyasal e le meyi de kapsayan çe itli etmenlere
ba

r. Vagal afferent stimülasyon, refleks olarak vagal efferent eksitasyon ve

sempatik efferent aktivitenin inhibisyonuna yol açar. Tam tersi refleks sempatik
afferent stimülasyonla söz konusu olmaktad r. Efferent vagal aktivite ayn
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zamanda kardiyak afferent sempatik sistemin tonik dizginleyicisinin etkisi
alt ndad r. Sinoatriyal nodla ili kili efferent sempatik ve vagal aktiviteler her
kardiyak döngüde e zamanl

r. Bu olay santral olarak vazomotor ve respiratuar

merkezler ile periferik olarak arteriyel bas nç ve solunum hareketleri taraf ndan
düzenlenir. Bu da kalp periyodunda k sa ve uzun dönemli dalgalanmalara
neden olmaktad r9.
Kalp h

de

kenli inin ölçülmesi

Ölçümde ilk ad m yüzey EKG’sinde ölçülen ard

k R dalgalar

n

analizidir. Asl nda sinoatriyal nod aktivitesini esas olarak yans tan p dalgalar
olmas na ra men EKG’de R dalgalar
dalgalar

kalp h

de

saptamak daha kolay oldu undan R

kenli i analizinde kullan lmaktad r. RR aral klar

belirlemede pek çok metod geli tirilmi
özel bilgisayar programlar arac
de
kullan ld

kenli i

olup EKG kay tlar yap ld ktan sonra

ile istatistiksel metotlar n yard

parametreleri

hesaplanabilmektedir.

R

yla kalp
dalgalar

ndan anormal vurular n kay ttan temizlenmesi gerekmektedir. E er

kaydedilen R dalgalar

n %85’i normal vuru ise ölçüm kabul edilebilir olarak

de erlendirilmektedir.

Kalp

h

de

kenli i

ölçümleri

genellikle

holler

monitarizasyon s ras nda elde edilen kay tlar kullan larak yap r. Holterdeki veri
lem program nda olu turulan vuru dosyas ndaki normal-normal (NN) aral klar
bilgisayarla kalp h
Kalp h

de

de

kenli i ölçümünde temel al nmaktad r10.

kenli i ölçümü iki ana metotla yap r.

1-Zaman ölçümleri: 24 saatlik EKG kay tlar ndaki normal at mlar
aras ndaki aral klar n analizi esas na dayan r. Sinoatriyal noddan ç kan ard
iki normal vuru aras ndaki aral klar (NN aral

k

) de erlendirilir. Bu amaçla çok

say da indeks geli tirilmi tir. Bunlardan en s k kullan lanlar tablo 5’de
özetlenmi tir. NN aral klar

aras ndaki

farklardan

hesaplanan indeksler

(RMSSD, pNN50) k sa süreli ölçümler olup kalp h

ndaki yüksek frekansl

varyasyonlar yans rlar. Bunlar kalp h

ndaki diürnal ve ba ka etkilerden

kaynaklanan etkilerden tamamen ba ms z olup vagal yoldan düzenlenen
otonom

tonüsdeki

hesaplanabilen de

de

yans rlar.

NN

aral

ndan

do rudan

kenlerde (SDNN, SDANN, SDNN indeksi) diürnal etkile im

söz konusudur ve kalp h
katk

iklikleri

nda solunuma ba

olu an k sa süreli de

ikliklerin

azd r. Bu ölçümlerle solunum, tilt ve Valsalva manevras na ikincil kalp

ndaki de

iklikler de erlendirilmektedir9.
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Tablo 5: S k kullan lan kalp h
De

ken

de

Birim

kenli i zaman ölçütleri

Tan m

Ortalama NN

ms

ki normal vuru aras ndaki çevrim uzunlu u

Gece/gündüz fark

ms

Gece ve gündüz elde edilen ortalama NN
aral klar

SDNN

ms

n fark

nceleme boyunca bütün NN aral klar

n

standart sapmas
SDNN indeksi

ms

5 dakikal k kay tlarda bütün NN
aral klar

SDANN

ms

n standart sapmalar

n ortalamas

Çal ma süreci boyunca 5 dakikal k kay tlarda
ortalama NN aral klar

NN50 say

n standart sapmas

Tüm kay t boyunca aralar nda 50 ms’den fazla fark
olan kom u NN aral

say

pNN50

%

NN50 say

n toplam tüm NN say

rMSSD

ms

24 saatlik kay tta ard
karelerinin toplam

Trianguler indeks

Toplam NN aral

na bölümü

k NN aral klar farkl klar

n

n karekökü
say

uzunlu undaki NN aral

n mod
say

na oran

r.

2-Frekans ölçümleri: Frekans ölçümleri Fourier analizleri ile hesaplan r
ve amplitüde (ms2/Hz) kar

k frekans (Hz) ile tan mlan r. Dü ük frekans

(DF : 0.04-0.15 Hz) ve yüksek frekans (YF : 0.16-0.4

Hz) olmak üzere iki

frekans bile eni bulunur. YF bile enleri parasempatik sistem aktivasyonu ile
ili kili iken DF bile enleri daha çok sempatik-parasempatik aktivite ve
barorefleks kontrolü ile ili kilidir10.
Kalp h

de

çok say da de

kenli i ölçümleri üzerinde farkl ara

rmac lar taraf ndan

ik zaman birimleri incelendi inden bu karma ay gidermek

amac yla Avrupa Kardiyoloji Derne i ve Kuzey Amerika Elektrofizyoloji Derne i
taraf ndan 1996 y nda kalp h

de

kenli i k lavuzu yay nlanm

r. Bu

lavuzda önerilen standardizasyona göre:
1- Fizyolojik olarak stabil ko ullarda 5 dakikal k kay tlarda frekans
ölçümleri ve 24 saatlik uzun kay tlarda zaman ölçümleri yap lmal
2- Ölçüm süresi dü ük frekans band
olmal

r.

n dalga boyunun en az 10 kat

r. Bunu standardize etmek için de 5 dakika kural getirilmi tir.
3- Zaman ölçümlerinden 4 tanesinin rutin kullan

genel kalp h

de

önerilmi tir. Bunlar,

kenli ini yans tan SDNN ve triangular indeks, uzun dönem
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komponentleri belirten SDANN ve k sa dönem komponentleri belirten
rMSSD’dir. Bunlar n normal de erleri tablo 6’da gösterilmi tir10.
Tablo 6: Kalp h
De

de

kenli inin s k kullan lan indekslerinin normal de erleri.

ken

Normal de er
(ortalama ± standart sapma)

24 saatlik kay tlarda zamansal ölçümler
SDNN ( ms )

141 ± 39

SDANN (ms )

127 ± 35

rMSSD ( ms )

27 ± 12

Triangular indeks

37 ± 15

5 dakikal k kay tlarda spektral ölçümler
2

Toplam güç ( ms )

3466 ± 1018

Dü ük frekans ( ms2 )

1170 ± 416

2

Yüksek frekans ( ms )

975 ± 203

DF / YF oran

1,5 – 2,0
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GEREÇ ve YÖNTEMLER
Nisan 2003 ile May s 2004 tarihleri aras nda Mersin Üniversitesi T p
Fakültesi Hastanesi Kulak Burun Bo az Hastal klar Anabilim Dal poliklini inde
VMR tan

konulan 10’u erkek, 16’s

çal ma grubu olarak seçilmi
de

kad n olmak üzere toplam 26 hasta

olup, olgular n ya lar 22 ile 51

aras nda

mekte olup; ortalama ya 34 idi.
Hasta seçimi:

ka nt

ve geniz ak nt

Burun t kan kl

, sulu burun ak nt

, hap

k, burun

yak nmalar ndan bir yada daha fazlas na en az bir

ld r sahip olan hastalar aras ndan, alerji, nazal polipozis, enfeksiyon, burun
fonksiyonlar

bozan anatomik bozukluklar, gebelik, laktasyon, hipotiroidi,

diyabet gibi metabolik ve endokrin hastal klar ve ilaç kullan
hastalar

olmayan VMR

çal maya dahil edilmi tir. Hastalar n seçim kriterleri tablo 7’de

gösterilmi tir.
Tablo 7 : Vazomotor rinit tan

için seçim kriterleri.

Çal maya kabul edilme kriterleri
16-65 ya aras
Negatif prick cilt testi
Serum IgE seviyesinin 50 IU / ml alt nda olmas
ikayetlerin bir y ldan uzun süredir olmas
Nazal endoskopide enfeksiyon bulgular n olmamas
Nazal yaymada eozinofili olmamas
Periferik kanda eozinofili olmamas
Çal maya kabul edilmeme kriterleri
Bir ay öncesine kadar sistemik yada nazal kortikosteroid kullan
Bir ay öncesine kadar nazal sodyum kromoglikat yada neodokromil sodyum kullan
Bir ay öncesine kadar nazal yada sistemik antihistaminik kullan
Nazal endoskopide enfeksiyon varl
Sigara kullan
Ast m yada egzama öyküsü
Gebelik yada laktasyon
Hipotiroidi, diyabetes mellitus
Nazal polip
Burun fonksiyonlar bozan septum deviasyonu gibi anatomik bozukluklar n olmas
Serum total IgE seviyesinin 50 IU / ml üzerinde olmas
Periferik kanda eozinofili,
Geçirilmi burun cerrahisi yada travma öyküsü
Sistemik hastal k
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Semptomlar: Hastalarda belirgin yak nma burun t kan kl
ak nt

olmakla beraber hap

23’ünde (%88) burun t kan kl
(%46) hap

ve sulu burun

k ve burunda ka nt da mevcuttu. Hastalar n
, 20’sinde (%77) sulu burun ak nt

k ve 9’unda (%34) burunda ka nt

, 12’sinde

ikayeti mevcut idi. Hasta

grubundaki ikayetler tablo 8’de gösterilmi tir.
Prick deri testi: Prick deri testinde akarlar, mantar kar

, a aç,

hububat, çim polenleri, yabani otlar, kedi, köpek ve koyun tüy ve epiteli gibi 16
alerjen solüsyonu ( Stallergenes SA, Fransa ) kullan lm

r.

Kanda toplam IgE seviyesi: Hastalardan al nan kan örne inde
nefelometrik yöntem ile çal

larak toplam IgE seviyesi ölçüldü (Behring

Nephelomether 100, Almanya)
Periferik kanda eozinofili bak lmas : EDTA’l tüplere kan örne i al nd .
Kanda eozinofil say

kan say m cihaz nda (Sysmex XT 2000 , Roche

Diagnostics GmbH, sviçre) akan hücre say

yöntemi ile ölçüldü.

Nazal yaymada sitolojik inceleme: Hastalar n her iki alt konka 1/3 orta
bölümünden pamuk çubuk ile al nan sürüntü lam üzerine yay larak WrightGiemsa ile boyand ve

k mikroskobu ile incelendi. Enflamatuar hücrelerin

say lar ve birbirlerine oranlar göz önüne al narak %20 ve üzerindeki eozinofili
görülen hastalar çal ma d

nda tutuldu.

24 Saatlik EKG Kayd : Hastalar ve kontroller 24 saat süre ile 1.04 Flash
Card dijital Holter cihaz ile monitörize edildiler. Kay tlar holter for windows
version 3.6 F (North East Monitoring inc, USA) bilgisayar pro ram kullan larak
analiz edildi ve KHD zaman ölçüm (time-domain methods) parametreleri
ölçüldü. Kalp h z de
aral klar

kenli i parametrelerinden, SDNN (ms) (bütün NN

n standart sapmas ), SDNN indeksi (ms) (5 dakikal k kay tlarda bütün

NN aral klar

n standart sapmalar

kay tlarda ortalama NN aral klar

n ortalamas ), SDANN (ms) (5 dakikal k

n standart sapmas ), NN50 say

boyunca aralar nda 50 ms’den fazla fark olan kom u NN aral
(%) (NN50 say
kay tta ard

n toplam tüm NN say

say

na oran )

), pNN50

n karelerinin toplam

say

n karekökü),

n mod uzunlu undaki NN aral

olarak tan mland . RMSSD ve pNN50 primer olarak kalp

ndaki parasempatik sisteme ba
zaman ba ml de

say

na bölümü), rMSSD (ms) (24 saatlik

k NN aral klar farkl klar

triangular indeks (toplam NN aral

, (tüm kay t

de

iklikleri göstermekte iken di er

kenler parasempatik, sempatik ve di er fizyolojik etkenlerin
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bir kar
say

yans tmaktad r. 22 saatten k sa süreli kay tlar ve toplam at m
n %80’den az normal sinüs at

olan hastalar çal ma d

nda

tutulmu tur.
statiksel analiz: Analiz için SPSS-10 (SPSS Inc, Chicago, Illinois, USA)
paket program kullan ld . Kategorik de
ortalama

kenler yüzde (%), devaml de

standart sapma olarak ifade edildi. Devaml

student’s-t testi uyguland . P de eri <0.05

de

kenler

kenler için

olanlar istatistiki olarak anlaml

kabul edildi.
Tablo 8 : Vazomotor rinitli hastalardaki yak nmalar ve laboratuar bulgular .
Hasta
no

Ya ve
cinsiyet

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

29
41
22
42
36
36
35
32
31
35
24
34
35
30
28
37
32
44
32
28
48
35
34
51
44
29

E
E
K
K
E
K
E
K
K
E
K
K
K
K
E
E
E
K
K
E
K
E
K
K
K
K

Yak nmalar
Burun
kan kl

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Burun
ak nt

+
+
+
+
+
+
+
+
+

Hap

Burun
ka nt

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

k

+
+
+

+
+
+

+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+

Serum toplam
IgE seviyesi

<19.1 IU/ml
20.9 IU/ml
19.8 IU/ml
40,5 IU/ml
<19.1 IU/ml
<19.1 IU/ml
39,1 IU/ml
<19.1 IU/ml
19,8 IU/ml
27,2 IU/ml
<19.1 IU/ml
<19.1 IU/ml
<19.1 IU/ml
<19.1 IU/ml
20,9 IU/ml
<19.1 IU/ml
19,8 IU/ml
<19.1 IU/ml
<19.1 IU/ml
<19.1 IU/ml
<19.1 IU/ml
<19.1 IU/ml
<19.1 IU/ml
19,8 IU/ml
<19.1 IU/ml
<19.1 IU/ml
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BULGULAR
Hasta grubunda KHD parametrelerinden SDANN ve SDNN indeks
istatiksel olarak anlaml

ekilde azal rken (p=0,032 ve 0,000) , SDNN ve

triangular indekste istatistiksel olarak anlaml olmayan bir azalma görüldü
(p=0,163 ve 0,264). KHD parametrelerinden parasempatik sistem aktivitesi ile
ili kili olan RMSSD ve pNN50 hasta grubunda kontrol grubuna göre daha
dü üktü (p=0,000 ve 0,005). (Tablo 9 ve 10)
SDNN : VMR’li hasta grubunda (n:26) SDNN ortalamas 154,2 iken
kontrol grubunda (n: 25) 172,8 olarak hesaplanm

r. (p= 0,163)

SDANN : VMR’li hasta grubunda (n:26) SDANN ortalamas 115,9 iken
kontrol grubunda (n: 25) 135,9 olarak hesaplanm

r.(p = 0,032)

RMSSD : VMR’li hasta grubunda ( n:26 ) RMSSD ortalamas 44,3 iken
kontrol grubunda (n: 25) 71,5 olarak hesaplanm

r.(p = 0,000)

SDNN indeks : VMR’li hasta grubunda (n:26) SDNN indeks ortalamas
66,5 iken kontrol grubunda (n: 25) 91,6 olarak hesaplanm

r.(p = 0,000)

pNN50 : VMR’li hasta grubunda (n:26) pNN50
kontrol grubunda (n: 25) 21,4 olarak hesaplanm

ortalamas 14,8 iken

r.(p = 0,005)

Triangular indeks : VMR’li hasta grubunda (n:26) triangular indeks
ortalamas 32,1 iken kontrol grubunda (n: 25) 35,3 olarak hesaplanm

r.(p =

0,264)
Kalp h

: VMR’li hasta grubunda (n:26) kalp h

kontrol grubunda (n: 25) 77/dk olarak hesaplanm
Tablo 9 : Hasta ve kontrol grubu kalp h
Hasta

de

ortalamas 68/dk iken

r.(p = 0,002)

kenli i parametreleri sonuçlar .
Kontrol
P de eri

(n=26)

(n=25)

68

77

0.002

SDNN

154,2 ±51,9

172,8 ±41,4

0,163

SDANN

115,9 ±39,3

135,9 ±23,5

0,032

RMSSD

44,3 ±21,8

71,5 ±18,4

0,000

SDNN index

66,5 ±17,2

91,6 ±16,6

0,000

pNN50

14,8 ±8,4

21,4 ±7,8

0,005

Triangular index

32,1 ±11,7

35,3 ±8,2

0,264

Kalp H

(at m/dakika)
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Tablo 10 : Vazomotor rinitli hasta grubunda kalp h

de

kenli i parametreleri.

Hasta
no

Ya ve
cinsiyet

SDNN

SDANN

RMSSD

SDNN
indeks

PNN50

Triangular
indeks

Kalp
/dk

1

29

E

209,62

214,23

77,07

98,81

21,90

43,23

56,00

2

41

E

131,95

109,26

29,19

64,74

6,81

42,19

76,00

3

22

K

186,74

77,22

24,00

89,95

9,00

27,73

84,00

4

42

K

124,59

119,48

16,11

36,45

7,00

29,36

67,00

5

36

E

156,51

149,41

27,92

55,65

6,83

39,74

65,00

6

36

K

120,66

106,20

41,60

60,01

15,60

31,92

64,00

7

35

E

147,12

145,97

22,01

47,66

3,54

29,76

69,00

8

32

K

88,03

27,71

74,17

61,83

10,69

17,36

87,00

9

31

K

168,39

135,18

52,28

75,61

21,51

41,57

76,00

10

35

E

185,96

154,82

66,01

94,35

12,00

41,10

67,00

11

24

K

166,18

144,73

44,70

79,38

19,56

55,82

61,00

12

34

K

154,95

130,02

22,28

54,18

23,00

44,01

59,00

13

35

K

117,45

123,00

30,00

67,00

15,28

25,15

54,00

14

30

K

154,99

139,69

38,98

67,62

5,75

52,92

69,00

15

28

E

184,20

130,48

57,34

89,35

26,40

29,59

74,00

16

37

E

103,83

63,55

13,00

82,75

18,87

22,68

79,00

17

32

E

117,35

59,21

49,79

60,42

9,50

33,56

75,00

18

44

K

138,81

119,12

35,97

58,16

13,40

47,27

62,00

32

K

78,27

65,71

13,89

38,23

8,00

22,45

59,00

28

E

160,75

141,91

49,18

72,64

17,80

39,89

56,00

48

K

147,00

67,00

94,00

82,00

37,29

21,00

57,00

35

E

286,00

145,00

67,00

60,00

31,42

18,75

52,00

34

K

298,00

127,00

76,00

57,00

9,00

20,55

68,00

51

K

99,00

82,00

35,00

37,00

15,00

15,55

82,00

44

K

115,00

120,00

56,00

59,00

9,00

24,55

91,00

29

K

167,00

115,00

38,00

79,00

10,49

15,55

64,00

19
20
21
22
23
24
25
26
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ms

200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

172,8
154,2
135,9
115,9

VMR
71,5

kontrol

44,3

SDNN

SDANN

RMSSD

ekil 3 : Hasta grubu ile kontrol grubu SDNN, SDANN ve RMSDD ortalama

ms

de erlerinin kar la

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

lmas .

91,6

66,5

VMR
32,1

SDNN index

35,3

kontrol

Triangular index

ekil 4 : Hasta grubu ile kontrol grubu SDNN indeks ve triangular indekslerinin
ortalama de erlerinin kar la

lmas .

46

25
21,4

20
14,8

VMR

%

15

kontrol

10
5
0
pNN50

ekil 5 :Hasta grubu ile kontrol grubu ortalama PNN50 de erinin
kar la
lmas .
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TARTI MA
VMR, y l boyu süren, tekrarlamalar gösteren, ani ba layan ve genellikle
sa süren, burun t kan kl
hap

k

yak nmalar

sekresyonlarda

, sulu burun ak nt

olan,

eozinofili

alerji

ve nadiren de ka nt ve

testlerinin

görülmeyen,

negatif

hiperreaktif

oldu u

bir

burun

ve

nazal

mukozas

1

hastal

r . Alerjik rinite göre VMR patofizyolojisi daha az bilinmektedir. Ki inin

otonom sinir sistemi dengesinin, fizyolojik yap

n ve psikolojik durumunun bu

hastal kta etkili oldu u dü ünülmektedir1,2,3. VMR ile otonom sinir sistemi
dengesizli i aras ndaki ili ki üzerinde uzun y llard r durulmas na ra men yeterli
say da çal ma yap lmam

r. Krajina ve ark. süperior servikal sempatik

gangliyonu ç kar lan köpeklerde burun ak nt

ve t kan kl

n artt

gözlemlemi ler ve bu rinit tablosuna göreceli olarak olu an parasempatik sistem
hiperaktivasyonunun

yol

açt

öne

sürmü lerdir57.

Vidian

nörektomi

yap lanlarda parasempatik inervasyonun kesilmesiyle rinit yak nmalar nda
geçici düzelme olmas

n, VMR ile otonom sinir sistemi aras nda bir ili ki

olabilece ini güçlü bir ekilde dü ündürmü tür91,92.
Yap lan pozisyonel rinomanometrik çal malarda VMR’li hastalarda
arkaya yaslanma veya s rtüstü yatma durumlar nda nazal dirençte %80’den
fazla art
de

olmaktad r. Bu bulgu VMR’li hastalar n vücut pozisyonlar ndaki

ikliklere konka kavernöz dokusunun anormal bir

ekilde yan t verdi ini

göstermektedir. Dalma refleksi (yüze so uk su uygulanmas
bradikardi ve periferik vazokonstrüksiyon) uyar ld
direnç art

ile olu an

nda VMR’li hastalarda nazal

n normal ki ilere göre daha fazla olmas VMR’li hastalardaki

anormal nazal otonomik kontrolü dü ündürmektedir1. Numata ve ark. VMR’li
hastalar n aya na so uk su

uyguland

nda nazal hava volümünlerinde

meydana gelen azalman n, nazal mukozan n sempatik vazomotor cevab
inhibe olmas na ba lam

n

r56.

Nazal mukoza sempatik (adrenerjik), parasempatik (kolinerjik) ve
peptiderjik (nonadrenerjik,

nonkolinerjik) sinirler ile inerve edilmektedir.

Sempatik sistem vazokonstrüksiyon ve nazal sekresyonda azalmaya neden olur
iken parasempatik sistem vazodilatasyona ve nazal sekresyonda art a neden
olmaktad r. Otonom sinir sistemindeki dengesizlik sempatik sistem hipoaktivitesi
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yada parasempatik sistem hiperaktivitesi

eklinde olabilmektedir. VMR’de

parasempatik sistemin sempatik sistemden daha fazla çal
parasempatik

sistem hakimiyetinde

oldu u

öne

, dengenin

sürülmektedir4,1,5,6,7,58,59.

Parasempatik sistem hiperaktivasyonu bu ki ilerde sadece burunda de il
otonomik sisteminin etkiledi i di er sistemlerde de görülmektedir. Wilde ve
ark.63 VMR’li hastalarda izometrik egzersizlere kar
(kalp h

olu an otonomik yan

n

, sistolik ve diyastolik kan bas nc nda artma, nazal dirençte azalma)

sempatik sistem arac

ile meydana geldi ini belirtmi ler ve izometrik egzersiz

ras nda nazal dirençte meydana gelen art

n bu hasta grubunda sempatik

oldu unu bildirmi lerdir. Jaradeh ve ark.60

sistemdeki hipoaktivasyona ba

VMR hastalarda otonomik sinir sistemini de erlendirmek amac yla, kantitatif
sudomotor akson refleks testi, derin solunuma kar
manevras na

ba

kalp

h

ve

kan

kalp h

bas nc ndaki

cevab , Valsalva
de

iklikleri

ve

termoregulatuar terleme testi uygulam lard r. Bu çal mada VMR’li hasta
grubunda, sempatik ve parasempatik sinir sistemi aras nda dengesizli in daha
çok sempatik sistem hipoaktivitesine ba

göreceli parasempatik sistem

hiperaktivasyonun olu tu u sonucuna varm lard r. Loehrl ve ark. da61 benzer
sonuçlar bildirmi lerdir. Wilde ve ark.
uygulanan bas nca kar
dirençte art
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bir di er çal malar nda aksiller bölgeye

olu an nazal cevab incelediklerinde ipsilateral nazal

gördüklerini, burunda olu an otonom sinir sistemi dengesizli inin

sempatik sistemde hipoaktivasyon eklinde olu tu unu öne sürmü lerdir.
Nazal travma geçiren hastalarda VMR geli imi %11 olarak bulunmu tur.
Travma sonucunda VMR olu umundaki muhtemel mekanizman n travma ile
nazal mukozadaki parasempatik sinir uçlar

n uyar lmas na ba

oldu unu öne

sürmü lerdir26. Bu nedenle homojen bir grup olu turabilmek için çal mam za
nazal travma öyküsü olan hastalar dahil edilmemi tir.
Sempatik sinir sistemi kalp h
parasempatik sistem kalp h

ve at m volümünde artma gösterir iken

ve at m volümünde azalma göstermektedir99.

Kardiyovasküler sistemdeki otonom sinir sistemini de erlendirmek amac yla,
kantitatif sudomotor akson refleks testi, derin solunuma, hiperventilasyona,
aya a kalkmaya kar
kan

bas nc ndaki

kalp h
de

cevab , Valsalva manevras na ba

iklikler,

termoregulatuar

terleme

kalp h

testi,

ve

izometrik

egzersizler, cilde so uk uygulama testleri kullan lmaktad r103,104. KHD de son
zamanlarda kardiyak otonom sistem bozuklu unu gösteren bir yöntem olarak
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bildirilmektedir6,10. Çal mam zda 24 saatlik ambulatuar EKG kayd ile KHD
parametreleri ile otonom sinir sisteminde olu an de

iklikleri inceledik. VMR’li

hastalarda KHD parametrelerinden özellikle parasempatik aktiviteyi gösteren
pNN50 ve RMSSD’ lerde sa

kl bireylere göre belirgin bir azalma gördük. Bu

bulgu VMR hastalar n otonom sinir sistemindeki bir dengesizlik olabilece ini
dü ündürmü tür.
Fiziksel ve mental stres, egzersiz, solunum ve metabolik nedenlere ba
olarak kalp h
ölçümlü kalp h
mlar

nda otonomik tonusla ilgili de
de

iklikler olmaktad r9. Zaman

kenli i otonom sinir sisteminin sempatik ve parasempatik

n dinamik bir göstergesi olup 24 saatlik EKG kay tlar ndaki normal

at mlar aras ndaki aral klar n analizi esas na dayanmaktad r10. Sempatik ve
parasempatik sistemin kalp h
olup, azalm

düzenlenmesi üzerinde dinamik bir etkile imi

KHD otonomik dengesizli i göstermektedir11,12,13,14.

Normal ki ilerde kalp h
göstermektedir. Bu de

de

kenli i çok büyük oranda de

kenlik

kenli in nedeni olarak parasempatik sistemin sinüs

nodu üzerindeki etkisinin farkl k gösterilmektedir103,104,105,107. Azalm
tonus ile artm
de

de

sempatik tonus veya kardiyak otonomik regülasyonun

mesi sonucu KHD azal r ve kalp k

tonus veya azalm

vagal

artar. Benzer ekilde artm

vagal

sempatik tonus sonucu kardiyak otonomik regülasyon
azalabilir11.

mesiyle KHD ve kalp h

Barorefleks ile ili kili parasempatik stimülasyon ile bazal KHD aras nda
ters bir ili ki olup parasempatik etki artt kça kalp h
azal r

107

107

. Goldberger ve ark.

hale getirmek için

ve kalp h

de

kenli i

sinüs nodu üzerine parasempatik etkiyi bask n

-adrenerjik blokaj yaparak farkl zamanlarda sa

kl ayn

bireylerde sinüs nodu üzerine parasempatik sistemin etkilerini ara
ba lang çta

parasempatik

etkinin

artmas yla

KHD’in

artt

rm ;
ancak

parasempatik aktivitenin artmaya devam etmesiyle KHD’de ilk de ere göre
azalma tespit etmi lerdir. Çal mam zda kalp h
de

na ek olarak kalp h

kenli i parametrelerinden RMSSD ve pNN50 ortama de erleride VMR’li

hastalarda, kontrol grubuna göre daha dü üktü. Bu bulgular VMR’li hastalarda
kardiyovasküler sisteminin otonomik kontrolünde parasempatik tonusa do ru bir
kayma oldu unu göstermekte ve VMR’li hastalarda otonom sinir sisteminde bir
dengesizlik oldu unu ve bunun da daha çok parasempatik sistem art

sonucu

olu tu unu dü ündürmü tür.
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SONUÇLAR

VMR tan
parametreleri

alan hastalarda 24 saatlik EKG kay tlar nda KHD

kullan larak

çal mas nda a

otonom sinir

sistemi

de erlendirilen

bu

tez

daki sonuçlar elde edilmi tir.

1- VMR’li hasta grubunda KHD parametrelerinden SDANN ve SDNN indeks
ortalama de erleri kontrol grubuna göre daha dü üktü.
2- KHD

parametrelerinden parasempatik sistem aktivitesi ile ili kili olan

rMSSD ve pNN50 hasta grubunda kontrol grubuna göre daha dü üktü.
3- Kalp h

VMR’li hasta grubunda kontrol grubuna göre dü üktü.

Bu bulgular; VMR’li hastalarda kardiyovasküler sisteminin otonomik
kontrolünde parasempatik tonusa do ru bir kayma oldu unu göstermektedir.
VMR’li hastalar n otonom sinir sisteminde olu an dengesizli in daha çok
parasempatik sinir sistem aktivite art

eklinde oldu unu dü ündürmü tür.
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