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Alerjik rinit nazal mukozanýn IgE aracýlý, kronik enflamatuvar bir hastalýðýdýr. Çocuk
ve eriþkinlerde sýk rastlanýr. Kiþisel ve ailesel atopi öyküsü, alerjenler, hava kirliliði ve
sigara temel risk faktörleridir.
Taný
Öykü
 Hapþýrma, burun týkanýklýðý, akýntýsý ve kaþýntýsý, geniz akýntýsý ve kaþýntýsý, en
belirgin yakýnmalardýr. Taný için, bu yakýnmalardan en az ikisinin bir saatten uzun
sürelerle bir günden fazla tekrarý gereklidir.
 Öyküde yakýnmalarýn mevsimlerle iliþkisi ve tetikleyici faktörler yaný sýra kiþisel
ve ailesel atopi de sorgulanmalýdýr. Yakýnmalar mevsimsel yoðunluk gösterebilir
veya yýl boyu sürebilir. Mevsimsel rinitte etken genelde polenlerken, diðerlerinde
çoðunlukla akar, hamamböceði, evcil hayvan, mantar sporu gibi ev içi alerjenlerdir.
Fizik muayene
Nazal mukoza genellikle soluk ve ödemli görünümdedir. Berrak burun akýntýsý ve
konkalarýn hipertrofisi gözlenebilir. Göz altýnda koyu halkalanmalar (Shiner belirtisi),
alerjik selam (burun týkanýklýðý hissinden kurtulmak için el ayasý ile burnun yukarýya
doðru itilmesi) ve buna baðlý olarak burun üzerinde çizgilenme kronik olgularda belirgin
olabilir.
Alerjik rinite eþlik eden hastalýklar
Alerjik rinit tek olarak veya konjonktivit, astým ve atopik dermatitle birlikte görülebilir.
Komplikasyonlar
Uygun tedavi edilmediðinde rinosinüzit, uyku bozukluðu (apne), aðýz solunumu
nedeniyle damak ve diþ yapýsýnda geliþimsel sorunlar geliþebilir.
Ayýrýcý taný
 Enfeksiyöz rinit (soðuk algýnlýðý)
 Mekanik sorunlar (adenoid vejetasyon, septum deviasyonu, yabancý cisim, tümör)
 Polipozis
 Vazomotor rinit
ALERJÝK RÝNÝT

127

T. C . S A Ð L I K B A K A N L I Ð I

BÝRÝNCÝ BASAMAÐA YÖNELÝK

TANI VE TEDAVÝ REHBERÝ

2003

 Ýlaçlara baðlý rinit (bazý antihipertansif ilaçlar, oral kontraseptifler)
 Rinitis medikamentoza (topikal dekonjestanlarýn aþýrý kullanýmýna baðlý rinit)
Korunma
 Mevsimsel rinitte, polen döneminde dýþ etkinliklerden olabildiðince kaçýnma
 Ev tozu akarlarýndan korunmak için ev içinde nemin azaltýlmasý (ev içinde çamaþýr
kurutulmamasý, ev sýcaklýðýnýn yüksek tutulmasý), toz tutabilecek kalýn halý, battaniye
gibi eþyalarýn en aza indirilmesi.
 Ev içi alerjenler yaný sýra sigara, egzoz gazý, deterjan, boya, parfüm gibi iritanlardan
sakýnma
Tedavi
Amaç, okul ve iþ baþarýsýný bozan, sosyal uyumda güçlüðe yol açan semptomlarýn
baskýlanmasý, yaþam kalitesinin düzeltilmesi ve komplikasyonlarýn önlenmesidir.
Ýlaç dýþý tedavi
Serum fizyolojikle burun lavajý yapýlabilir.
Ýlaç tedavisi
Alerjik rinit tedavisinde ilk seçenek antihistaminiklerdir.
 Birinci kuþak antihistaminikler ucuz, kolay bulunabilen ve güvenli ilaçlardýr:
Difenhidramin hidroklorür
Çocukta 5 mg/kg/gün, 4 eþit dozda, aðýzdan
(en çok 300 mg/gün)
Yetiþkinde 3-4 kez 25-50 mg, aðýzdan
Hidroksizin

Çocukta 2-5 mg/kg/gün, 3-4 dozda, aðýzdan
Yetiþkinde 3-4 kez 25 mg, aðýzdan

Klemastin

Çocukta günde 2 kez 250-500 µg, aðýzdan
Yetiþkinde günde 2 kez 0,5-1 mg, aðýzdan

 Birinci kuþak antihistaminiklerin sedasyon yan etkisinden kaçýnýlmasý gerektiðinde
ikinci kuþak antihistaminikler tercih edilebilir:
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Loratadin

2-6 yaþ 5 mg/gün, tek doz, aðýzdan
6 yaþ üstü ve eriþkinde 10 mg/gün, tek doz, aðýzdan

Setirizin

2-6 yaþ 5 mg/gün, tek doz, aðýzdan
6 yaþ üstü ve eriþkinde 10 mg/gün, tek doz, aðýzdan

Feksofenadin hidroklorür

tek doz 120 mg/gün, aðýzdan
12 yaþýn altýnda verilmez.
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 Burun týkanýklýðýnýn belirgin olduðu ve semptomlarý antihistaminiklerle
baskýlanamayan hastalarda, tedaviye lokal veya sistemik dekonjestanlar veya topikal
steroidler eklenebilir.
Topikal steroidler:
Budesonid
Flutikazon propionat
Mometazon furoat
Triamsinolon asetonid
Sistemik dekonjestan:
Psödoefedrin

6 yaþ üstü ve eriþkinde 2x100-200 µg
4-11 yaþ 1x100 µg
12 yaþ üstü ve eriþkinde 1-2x100 µg
4-11 yaþ 1x100 µg
12 yaþ üstü ve eriþkinde 1-2x100 µg
6-12 yaþ 1x55 µg
12 yaþ üstü ve eriþkinde 1x110 µg
2- 5 yaþ 3x15 mg, aðýzdan
6-12 yaþ 3x30 mg, aðýzdan
12 yaþ üstü ve eriþkinde 2-3x60 mg, aðýzdan
Yaþlý ve hipertansif hastalarda dikkatle
kullanýlmalýdýr.

Lokal dekonjestan:
Ksilometazolin hidroklorür
, oksimetazolin damla veya sprey
12 yaþ altýnda günde 2 kez 0,5 mg (günde 3 doz aþýlmamalý)
12 yaþ üstü ve eriþkinde günde 4 kez 1 mg
Lokal dekonjestanlar 5 günden uzun kullanýlmamalýdýr.
Topikal steroidler ile burun ve boðazda kuruma ve irritasyon, burun kanamasý, koku
ve tat duyusunda bozulma, seyrek olarak ülserasyon, septum perforasyonu gibi yan
etkiler olabilir.
Bu nedenle, gerektiðinde, birinci basamak tedavide kullaným 4 hafta ile sýnýrlandýrýlmalý
ve nazal septuma uygulanmamasýna dikkat edilmelidir.
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ALERJÝK RÝNÝT TEDAVÝSÝ
Eðitim ve korunma

Aralýklý semptomlar
(<4 gün/hafta, <4 hafta

hafif
oral H 1 antihistaminik
ve gerekirse dekonjestan

Sürekli semptomlar
(>4 gün/hafta, >4 hafta)

orta-aðýr

oral H 1 antihistaminik
ve topikal kortikosteroid
gerekirse dekonjestan

Düzelme var

Tedaviye 1 ay devam et

2-4 hafta sonra
hastayý tekrar
deðerlendir
Düzelme var
Tedaviye
1 ay
devam et

1. Basamak

orta-aðýr

hafif

topikal kortikosteroid
2-4 hafta sonra
deðerlendir
Düzelme var

Düzelme yok

Bir alt
basamaða in

SEVK ET

Düzelme yok
Bir üst basamaða
geç ve tedaviye
1 ay devam edin

2. Basamak

3. Basamak

Hafif : Uyku ve günlük etkinliklerde sorun yok, okul-iþ baþarýsý normal.
Orta-aðýr: Uyku düzensizliði, günük etkinliktede bozulma, okul-iþ baþarýsýnda bozulma (en az biri)

Ýzlem
Mevsimsel alerjik rinitte tedavi, polen mevsimi boyunca, kronik olgularda kontrol
saðlanana dek sürmelidir.
Düzelmeyen hastalar komplikasyonlar açýsýndan deðerlendirilmelidir.
Sevk
Tedaviye yeterli yanýt vermeyen olgular, ayýrýcý taný açýsýndan ileri tetkiklerin
yapýlabilmesi, sorumlu alerjenin saptanmasý ve gerektiðinde immünoterapi kararý açýsýndan
sevk edilmelidir.
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