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Paranazal sinüs mukozal kal›nlaﬂmas› ve anatomik
varyasyon birlikteli¤i
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Coexistence of the anatomic variations of the paranasal
sinuses and thickening of the sinus mucosa

Özet

Objectives: To compare the incidence of paranasal sinus anatomic

Amaç: Paranazal sinüs tomografisinde sinüs mukozal kal›nlaﬂmas›

variations in the patient groups with and without the thickenings
of sinus mucosa on the paranasal sinus tomography.

olan ve olmayan hasta gruplar› aras›nda, paranazal sinüs anatomik
varyasyonlar›n›n görülme s›kl›klar›n› karﬂ›laﬂt›rmak.

Methods: In this retrospective study, we evaluated 155 paranasal
sinus tomographies, which had been taken at January and February
2003. We evaluated all tomographies for the mucosal thickenings
of the paranasal sinuses. We separated the patients into two
groups whether the thickenings of the mucosa was present or not.
We evaluated these paranasal sinus tomographies for the existence
of anatomic variations that were accessory maxillary sinus ostium,
agger nasi cell, Haller cell, concha bullosa, and paradoxical middle
concha, the deviation of the uncinate process, the pneumatization
of the uncinate process, septum deviation and the pneumatization
of the superior concha.

Yöntem: Çal›ﬂmam›zda, 2003 y›l› Ocak ve ﬁubat aylar›nda çekilen
155 paranazal sinüs tomografisini geriye dönük olarak de¤erlendirdik. Tüm tomografileri, paranazal sinüs mukozal kal›nlaﬂmalar› aç›s›ndan inceledik. Hastalar›, tomografik olarak mukozal kal›nlaﬂmas›
olan ve olmayan olmak üzere iki gruba ay›rd›k. Bu iki gruptaki tomografileri maksiller sinüs aksesuvar ostiumu, agger nasi hücresi,
Haller hücresi, konka bülloza, paradoks orta konka, unsinat ç›k›nt›
deviyasyonu, unsinat ç›k›nt› havalanmas›, septum deviyasyonu ve
üst konka havalanmas› gibi anatomik varyasyonlar aç›s›ndan inceledik.

Results: Only the Haller cell and the medial deviation of the unci-

yasyonu s›kl›¤› yönünden gruplar aras›ndaki fark› istatistiksel olarak
anlaml› bulduk ve bu iki anatomik varyasyon mukozal kal›nlaﬂmas›
olmayan grupta daha s›kt›. Her iki grupta en s›k rastlad›¤›m›z anatomik varyasyon agger nasi hücresi iken en az s›kl›kla rastlad›¤›m›z
varyasyon unsinat ç›k›nt›n›n laterale deviyasyonu idi.

nate process were seen significantly more frequent in the group,
which has not the thickening of the mucosa. The most frequently
seen anatomic variation was agger nasi cell and the least frequently seen was the lateral deviation of the uncinate process in both
groups.
Conclusion: The existence of mucosal thickening on the side of

Bulgular: Sadece Haller hücresi ve unsinat ç›k›nt›n›n mediyale devi-

Sonuç: Anatomik varyasyonun oldu¤u tarafta radyolojik olarak mu-

kozal kal›nlaﬂma olmas› bu varyasyonun sinüzit patogenezinde etkili oldu¤unu göstermez. Ancak yine de her hasta tomografisi mukozal kal›nlaﬂma ve anatomik varyasyon aç›s›ndan bireysel olarak de¤erlendirilmelidir.

anatomic variation does not show that this variation is affective in
the pathogenesis of sinusitis. But all anatomic variations and
mucosal thickening on the tomographies should be evaluated individually for each patient.

Anahtar Sözcükler: Anatomik varyasyon, anatomi, bilgisayarl› to-

Key Words: Anatomic variation, anatomy, computed tomography,

mografi, mukozal kal›nlaﬂma, paranazal sinüs.

mucosal thickening, paranasal sinus.
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Giriﬂ

‹statistiksel de¤erlendirme

Paranazal sinüslerin anatomik varyasyonlar› ile sinüzit aras›ndaki iliﬂki hala tam olarak ayd›nlat›lamam›ﬂt›r.
Bu anatomik varyasyonlar›n sinüzit patogenezinde etkili oldu¤u genel kan›s›n›n aksine, anatomik varyasyonun
tek baﬂ›na sinüzite neden olmayaca¤› ve mukozal hastal›¤›n sinüzit patogenezinde daha önemli oldu¤u belirtilmiﬂtir.1-3 Ayr›ca sinüzit geliﬂiminde, anatomik varyasyonun mukozal temasa neden olmas›n›n, varyasyonun
boyutundan daha önemli oldu¤u da gösterilmiﬂtir.4 Bu
konuya katk› sa¤lamak amac› ile çal›ﬂmam›zda, tomografide mukozal kal›nlaﬂmas› olan ve olmayan hasta
gruplar›nda paranazal sinüslerin anatomik varyasyonlar›n›n görülme s›kl›klar›n› karﬂ›laﬂt›rd›k.

Gereç ve Yöntem
Çal›ﬂmam›zda, 2003 y›l› Ocak ve ﬁubat aylar›nda
hastanemizde çekilen tüm (201 hasta) 2 mm kesitli koronal paranazal sinüs tomografilerini geriye dönük olarak tarad›k. Tomografiler Somatom AR Star (Siemens
Medical Engineering Group, Forchheim, Germany) tomografi cihaz› ile çekilmiﬂti. Daha önce paranazal sinüs
cerrahisi veya maksillo-fasiyal travma öyküsü olan hastalar ile paranazal sinüs tümör veya polipleri olan 46
hastay›, çal›ﬂma d›ﬂ› b›rakt›k. Kalan 155 paranazal sinüs
tomografisini çal›ﬂma kapsam›na ald›k. Tüm tomografileri sinüslerin mukozal kal›nlaﬂmalar› ve anatomik varyasyonlar› aç›s›ndan de¤erlendirdik. Radyolojik olarak
mukozal kal›nlaﬂmalar›n tek tarafl› olabilmesi nedeniyle de¤erlendirmeleri taraf baz›nda yapt›k. Frontal, etmoid, maksiller ve sfenoid sinüsler ile frontal reses ve etmoid infundibulumlar› mukozal kal›nlaﬂma mevcudiyeti aç›s›ndan inceledik. Bu k›s›mlardan herhangi birinde
2 mm’nin üzerinde mukozal kal›nlaﬂma olmas›n› patolojik kabul ettik. Hasta tomografilerini radyolojik olarak
mukozal kal›nlaﬂmas› olan ve olmayan olmak üzere iki
gruba (Grup I ve II) ay›rd›k. Tüm tomografileri maksiller sinüs aksesuvar ostiumu, agger nasi hücresi, Haller
hücresi, konka bülloza mevcudiyeti ve çeﬂitleri, paradoks orta konka, unsinat ç›k›nt›n›n laterale ve mediyale deviyasyonu, unsinat ç›k›nt› havalanmas›, septum deviyasyonu ve üst konka havalanmas› gibi anatomik varyasyonlar aç›s›ndan inceledik. ‹lgili yap›lardaki minimal
havalanmalar› dahi pozitif kabul ettik.
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Mukozal kal›nlaﬂma olan ve olmayan taraflar aras›ndaki anatomik varyasyonlar›n bulunma s›kl›¤›n›n karﬂ›laﬂt›r›lmas›nda ki kare testini kulland›k. Elde edilen p
de¤eri <0.05 ise istatistiksel olarak anlaml› kabul ettik.

Bulgular
De¤erlendirilen toplam 310 taraf›n 174’ünde (%56,1)
mukozal kal›nlaﬂma tespit edildi. Her iki grupta en s›k
görülen (I. grupta %82.2, II. grupta %75.7) anatomik
varyasyon agger nasi hücresi idi. Her iki grupta en az
s›kl›kla görülen (I. grupta %2.9, II. grupta %1.5) anatomik varyasyon ise unsinat ç›k›nt›n›n laterale deviyasyonu idi (Tablo 1). Haller hücresine (%18.4’e karﬂ›l›k
%9.2) ve unsinat ç›k›nt›n›n mediyale deviyasyonuna II.
grupta istatistiksel olarak daha s›k (%12.5’e karﬂ›l›k
%3.4) rastlad›k. Her ne kadar istatistiksel olarak anlaml› olmasa da I. grupta agger nasi hücresi, büllöz tip konka bülloza, ekstensif tip konka bülloza, paradoks orta
konka ve unsinat ç›k›nt›n›n laterale deviyasyonu ile daha s›k karﬂ›laﬂt›k. Yine istatistiksel olarak anlaml› olmamakla birlikte maksiller sinüs aksesuvar ostiumu, konka bülloza mevcudiyeti, lameller tip konka bülloza, unsinat ç›k›nt› havalanmas›, septum deviyasyonu ve üst
konka havalanmas›n› II. grupta daha s›k gözlemledik
(Tablo 1).
Hasta tomografilerinde mukozal kal›nlaﬂmalar›n sinüslere göre da¤›l›mlar› da hesapland›. Mukozal kal›nlaﬂmaya en s›k maksiller sinüste rastland›. S›kl›k s›ras›na göre maksiller sinüste 127 tarafta (%73.0), ostiomeatal birimde 62 tarafta (%35.6), frontal reseste 53 tarafta (%30.5), ön etmoid sinüste 42 tarafta (%24.1), arka etmoid sinüs ve frontal sinüste 41’er tarafta (%23.6) ve
sfenoid sinüste 32 tarafta (%18.4) mukozal kal›nlaﬂma
tespit ettik.

Tart›ﬂma
Sadece semptomatik hastalarda de¤il ayn› zamanda
asemptomatik hastalarda da sinüzit d›ﬂ› nedenlerle çektirilen tomografilerde radyolojik olarak mukozal kal›nlaﬂmaya rastlanabilmektedir (Tablo 2).5-7 Sinüzit hastalar›nda herhangi bir sinüste radyolojik olarak mukozal
kal›nlaﬂmaya %92.2-100 s›kl›kla rastlan›rken, asemptomatik hastalarda %11.1-41.7 s›kl›kla rastlan›lmaktad›r.5-7
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Bolger ve ark.5 ile Ayd›n ve ark.7 yapt›klar› çal›ﬂmalarda, kontrol gruplar›nda yüksek oranda rastlant›sal
olarak radyolojik mukozal kal›nlaﬂma tespit edilmiﬂtir.
Tonai ve Baba’n›n kontrol grubunda daha düﬂük oranda rastlant›sal mukozal kal›nlaﬂma tespit etmeleri kulland›klar› kontrol grubu hasta say›s›n›n (n=18) düﬂük
olmas›na ba¤lanabilir.6 Asemptomatik hastalarda da s›k
oranda mukozal kal›nlaﬂmaya rastlanmas›ndan dolay›
radyolojik olarak sinüs mukozal kal›nlaﬂmas› olan ve
olmayan hastalarda anatomik varyasyonlar›n k›yaslanmas›n›n daha do¤ru olabilece¤ini düﬂündük ve çal›ﬂmam›z› bu do¤rultuda gerçekleﬂtirdik.
Maksiller sinüsün mediyal duvar›nda, maksiller sinüs ostiumunun varyasyonlar› izlenir. Yerleﬂim yerlerine göre bu ostiumlar aksesuvar ya da do¤al ostium olarak adland›r›l›rlar. Do¤al ostium aksesuvar ostiumdan
anatomik özellikleri ile ayr›labildi¤i gibi bu ostiumlar
radyolojik olarak da tespit edilebilirler. Çal›ﬂmam›zda
radyolojik olarak aksesuvar maksiller sinüs ostiumunu
42 tarafta tespit ettik (Resim 1). Her ne kadar aksesuvar
maksiller sinüs ostiumunu mukozal kal›nlaﬂmas› olmayan grupta, olan grubuna göre daha s›k (%16.2’e karﬂ›l›k %11.5) tespit ettiysek de gruplar aras›ndaki fark istatistiksel olarak anlaml› de¤ildi. Ancak aksesuvar ostiumun mevcudiyetinin maksiller sinüsün drenaj›n› olumsuz etkiledi¤i ve sinüs salg›lar›n›n resirkülasyonuna neden oldu¤u bilinmektedir.8

Agger nasi hücresi en sabit yerleﬂimli ön etmoid
hücrelerden bir tanesidir (Resim 2). Frontal resesin ön
alt lateral k›sm›na yerleﬂiminden dolay› frontal sinüs
boﬂal›m problemlerine, cerrahi s›ras›nda da frontal resese ve dolay›s› ile sinüse eriﬂim problemlerine neden
olabilir. Kayal›o¤lu ve ark. sinüzitli hasta grubunda, Tonai ve Baba, Ayd›n ve ark. ile Jones ve ark. kontrol hasta gruplar›nda agger nasi hücresini daha s›k tespit etmiﬂlerdir (Tablo 2).6,7,9,10 Biz de çal›ﬂmam›zda agger nasi
hücresi s›kl›¤›n› mukozal kal›nlaﬂmas› olan grupta daha
s›k tespit ettik. Bizim çal›ﬂmam›z da dahil olmak üzere
tüm bu çal›ﬂmalarda gruplar aras›ndaki fark›n istatistiksel olarak anlams›z bulunmas›, agger nasi hücresinin
mukozal kal›nlaﬂma ile iliﬂkisinin olmad›¤›n› düﬂündürmektedir.
Maksiller sinüs ostiumunun lateralini oluﬂturmas›
nedeniyle Haller hücresi mevcudiyetinde ostiumda ve
etmoid infundibulumda daralma, dolay›s›yla sinüs havalanmas›nda bozulma görülebilir (Resim 3).11 Bolger
ve ark. ile Kayal›o¤lu ve ark. Haller hücresini sinüzit
gruplar›nda daha s›k tespit etmiﬂlerdir (Tablo 2).5,10 Tonai ve Baba, Ayd›n ve ark. ile Jones ve ark. ise Haller
hücresini istatistiksel olarak anlaml› olmamakla birlikte
kontrol hasta gruplar›nda daha fazla gözlemlemiﬂlerdir
(Tablo 2).6,7,9 Benzer ﬂekilde biz de çal›ﬂmam›zda mukozal kal›nlaﬂmas› olmayan hasta grubunda, Haller hücresini daha s›k gözlemledik ve gruplar aras›ndaki fark is-

Tablo 1. Paranazal sinüs anatomik varyasyonlar›n›n, tomografik olarak mukozal kal›nlaﬂmas›
olan ve olmayan (Grup I ve II) hasta gruplar›na göre da¤›l›m› ve p de¤erleri (p<0.05:
istatistiksel olarak anlaml›).

Maksiller sinüs aksesuvar ostiumu
Agger nasi hücresi
Haller hücresi
Konka bülloza mevcudiyeti
Lameller tip konka bülloza
Büllöz tip konka bülloza
Ekstensif tip konka bülloza
Paradoks orta konka
Unsinat ç›k›nt›n›n laterale deviyasyonu
Unsinat ç›k›nt›n›n mediyale deviyasyonu
Unsinat ç›k›nt›n›n havalanmas›
Septum deviyasyonu
Üst konka havalanmas›

Grup I
n=174

Grup II
n=136

p de¤eri

20 (%11.5)
143 (%82.2)
16 (%9.2)
98 (%56.3)
49 (%28.2)
14 (%8.0)
35 (%20.1)
15 (%8.6)
5 (%2.9)
6 (%3.4)
20 (%11.5)
47 (%27.0)
58 (%33.3)

22 (%16.2)
103 (%75.7)
25 (%18.4)
81 (%59.6)
49 (%36.0)
8 (%5.9)
24 (%17.6)
7 (%5.1)
2 (%1.5)
17 (%12.5)
20 (%14.7)
39 (%28.7)
56 (%41.2)

0.232
0.164
0.018
0.567
0.139
0.462
0.583
0.237
0.473
0.003
0.403
0.745
0.155

n: Taraf say›s›
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rinden biri oldu¤u belirtilen Haller hücresinin; literatürdeki baz› çal›ﬂmalarda kontrol hasta gruplar›nda, bizim
çal›ﬂmam›zda da mukozal kal›nlaﬂmas› olmayan grupta
fazla bulunmas› sinüzit patogenezinden tek baﬂ›na sorumlu tutulamayaca¤› sonucunu ortaya ç›karmaktad›r.5-7,9

Resim 1.

Resim 2.

Sa¤ maksiller sinüs aksesuvar ostiumu ve buna eﬂlik eden sa¤
maksiller sinüste mukozal kal›nlaﬂma ile bilateral üst konka
havalanmas›. (UKH: Üst konka havalanmas›, AO: aksesuvar
maksiller sinüs ostiumu, OK: Orta konka, AK: Alt konka).

Koronal planda ayn› düzlemde olan agger nasi hücresi (AN),
frontal reses (FR) ve nazolakrimal kese (NK). Sol nazolakrimal
kese içerisinde hava izlenmekte.

tatistiksel olarak anlaml› idi (p=0.018). Her ne kadar
tekrarlayan maksiller sinüzitin olas› etiyolojik faktörle214

Konka bülloza, paradoks orta konka, kemik ya da
yumuﬂak doku hipertrofisi orta konkan›n anatomik varyasyonlar›d›r.11 Genelde asemptomatiktir ancak konka
büllozaya ostiomeatal birim patolojileri eﬂlik edebilece¤i gibi septumun karﬂ› tarafa deviye olmas›na, dolay›s›yla burun t›kan›kl›¤›na da neden olabilir.11 Bolger ve
ark., Tonai ve Baba ile Kayal›o¤lu ve ark. yapm›ﬂ olduklar› çal›ﬂmalarda konka büllozay› sinüzitli hasta grubunda (s›ras› ile %53.6, %28.1, %28.9) kontrol grubuna
(s›ras› ile %50.0, %27.8, %26.8) göre daha s›k tespit ettiklerini ve gruplar aras›ndaki farklar›n istatistiksel olarak anlaml› olmad›¤›n› belirtmiﬂlerdir (Tablo 2).5,6,10 Ayd›n ve ark. ile Jones ve ark. ise her ne kadar istatistiksel olarak anlaml› olmasa da kontrol hasta grubunda sinüzit grubuna göre konka büllozaya daha s›k rastlad›klar›n› belirtmiﬂlerdir (Tablo 2).7,9 Biz de konka bülloza
s›kl›¤›n› mukozal kal›nlaﬂma olmayan hasta grubunda
daha yüksek (%59.6’ya karﬂ›l›k %56.3) olarak bulduk,
ancak aralar›ndaki fark istatistiksel olarak anlams›zd›.
Konka büllozada havalanma de¤iﬂik miktarlarda ve
ﬂekilde olabilir.12 Orta konka havalanmas›; sadece konkan›n üst k›sm›nda s›n›rl› kal›rsa lameller tip, sadece alt
k›sm›na lokalize olursa büllöz tip ve her iki k›s›m birden havalan›rsa ekstensif tip (gerçek) konka bülloza
olarak adland›r›l›r (Resim 4-6).5 Bolger ve ark. büllöz ve
ekstensif tip konka büllozay› sinüzit grubunda daha
fazla, lamellar tipi ise daha az tespit etmiﬂlerdir (Tablo
2).5 Ancak sadece büllöz tipteki fark› istatistiksel olarak
anlaml› bulmuﬂlard›r. Tonai ve Baba taraf›ndan yap›lan
çal›ﬂmada ise sinüzit grubunda ekstensif tip daha fazla,
büllöz ve lamellar tipler ise daha az bulunmuﬂtur (Tablo 2).6 Biz de mukozal kal›nlaﬂmas› olan grupta büllöz
ve ekstensif tip konka büllozalar› daha fazla, lamellar tipi ise daha az bulduk, ancak gruplar aras›ndaki fark istatistiksel olarak anlams›zd›.
Bolger ve ark., Tonai ve Baba ile Kayal›o¤lu ve ark.
yapt›klar› çal›ﬂmalarda paradoks orta konkay› sinüzit
grubunda, Ayd›n ve ark. ile Jones ve ark. ise kontrol
grubunda daha fazla tespit etmiﬂler ancak gruplar aras›ndaki fark› istatistiksel olarak anlams›z bulunmuﬂlard›r
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Tablo 2. Önceki çal›ﬂmalarda paranazal sinüs anatomik varyasyonlar›n›n kontrol ve sinüzit hasta gruplar›na göre da¤›l›m› (* = istatistiksel olarak anlaml›).

Bolger5. 1991

Tonai6. 1996

Jones9. 1997

Ayd›n7. 1998

Kayal›o¤lu10. 2000

Sinüzit

Kontrol

Sinüzit

Kontrol

Sinüzit

Kontrol

Sinüzit

Kontrol

Sinüzit

Kontrol

n=166

n=36

n=57

n=18

n=100

n=100

n=100

n=100

n=90

n=82

Hasta grubu

Maksiller sinüs
aksesuvar ostiumu
Agger nasi hücresi

Ça¤›c›, 2005
Mukozal
kal›nlaﬂma
olan
n=174

Mukozal
kal›nlaﬂma
olmayan
n=136

%11.5

%16.2

%86.0

%88.9

%95.0

%96.0

%44.0

%54.0

%7.8

%4.9

%82.2

%75.7

Haller hücresi

%45.9

%41.6

%33.3

%38.9

%6.0

%12.0

%5.0

%10.0

%5.6

%3.7

%9.2*

%18.4*

Konka bülloza

%53.6

%50.0

%28.1

%27.8

%18.0

%23.0

%30.0

%40.0

%28.9

%26.8

Lameller tip
konka bülloza

%45.9

%47.2

%25.0

%40.0

Büllöz tip konka bülloza %35.3*

%56.3

%59.6

%28.2

%36.0

%13.9*

%18.8

%20.0

%8.0

%5.9

Ekstensif tip konka
bülloza

%17.4

%8.4

%56.3

%40.0

%20.1

%17.6

Paradoks orta konka

%27.1

%22.3

%29.8

%11.1

%12.2

%7.3

%8.6

%5.1

%2.2

-

-

-

Unsinat ç›k›nt›n›n
laterale deviyasyonu

%2.9

%1.5

Unsinat ç›k›nt›n›n
mediyale deviyasyonu

%3.4*

%12.5*

Unsinat ç›k›nt›
deviyasyonu

Unsinat ç›k›nt›n›n
havalanmas›

-

%3.0

%5.6

-

-

Septum deviyasyonu

%7.0

%16.0

%6.0

%2.0

-

%3.0

%24.0

%24.0

%16.0

%1.0

%17.0

%4.0

-

-

%11.5

%14.7

%22.2

%12.0

%27.0

%28.7

%33.3

%41.2

-

-

Üst konka havalanmas›
Herhangi bir sinüste

%92.2

%41.7

%93.0

%11.1

(Tablo 2).5-7,9,10 Biz de çal›ﬂmam›zda paradoks orta konkay› (ﬁekil 3) mukozal kal›nlaﬂmas› olan grupta istatistiksel olarak anlaml› olmamakla birlikte daha yüksek
oranda bulduk.
Gerek literatürde yap›lan di¤er çal›ﬂmalar ve gerekse bizim çal›ﬂmam›zda elde edilen bulgular orta konka
varyasyonlar›n›n sinüzit ve mukozal kal›nlaﬂmas› olan
hastalarda daha s›k görülmedi¤ini ortaya koymuﬂtur.
Anatomik varyasyon olarak unsinat ç›k›nt› mediyale
veya laterale deviye olabilir (ﬁekil 4).13 Unsinat›n mediyale deviyasyonu orta meatusta t›kanmaya neden olabilirken, lateral deviyasyonu hiatus seminularisi ve etmoid infundibulumu daraltabilir.11,13 Unsinat›n deviyasyonunu Jones ve ark. ile Kayal›o¤lu ve ark. sinüzit grubunda daha fazla bulmuﬂlar, ancak bu fark›n istatistiksel olarak anlams›z oldu¤unu belirtmiﬂlerdir (Tablo
2).9,10 Çal›ﬂmam›zda istatistiksel olarak anlaml› olmamakla birlikte unsinat ç›k›nt›n›n laterale deviyasyonunu
mukozal kal›nlaﬂmas› olan grupta daha s›k tespit ettik.
Unsinat ç›k›nt›n›n mediyale deviyasyonunu ise mukozal

%100

%33.0

%83.8

kal›nlaﬂmas› olmayan grupta daha s›k tespit ettik ve
gruplar aras›ndaki fark istatistiksel olarak anlaml› idi
(p=0.003). Bu bulgular›n ›ﬂ›¤›nda unsinat ç›k›nt›n›n laterale deviyasyonun mediyale deviyasyona oranla sinüs
havalanmas›na daha olumsuz etkisi oldu¤u düﬂünülebilir. Ancak çal›ﬂmam›z bir radyolojik de¤erlendirme çal›ﬂmas›d›r ve elde edilen bu sonuç sadece mukozal kal›nlaﬂma ile birlikteli¤i aç›klayabilir. Bulgular›m›z›n klinik sinüziti olan hastalar ile kontrol grubunda elde edilen de¤erlerle desteklenmesi daha do¤ru sonuçlar ç›kar›lmas›na olanak sa¤layacakt›r.
Deviyasyonuna ek olarak unsinat ç›k›nt› havalanarak (haval› unsinat ç›k›nt› ve unsinat bulla) da etmoid
infundibulumda darl›¤a neden olabilir (ﬁekil 5).11,14
Unsinat ç›k›nt›n›n havalanmas› özellikle frontal reses ve
etmoid infundibulumu daralt›p ön etmoid, frontal ve
maksiller sinüs havalanmas› ve drenaj›n› bozabilir.11,14
Bolger ve ark., Ayd›n ve ark. ile Jones ve ark. unsinat
ç›k›nt›n›n havalanmas›n› kontrol grubunda daha fazla
bulmuﬂlar, ancak aralar›ndaki fark›n istatistiksel
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Ça¤›c› CA ve ark.

Resim 3.

Sa¤ tarafta paradoks orta konka (PK) ile sol tarafta Haller
hücresi (H) görülmekte. (UP: Unsinat ç›k›nt›, AK: Alt konka).

Resim 5.

Sol bülloz tip konka bülloza (KB) ile solda daha aﬂ›r› olmak
üzere bilateral unsinat ç›k›nt› havalanmas› (UP).

Resim 4.

Sa¤ tarafta lamellar tip konka bülloza (KB) ile bilateral unsinat
ç›k›nt›n›n mediyale deviyasyonu (UP).

Resim 6.

Bilateral ekstensif tip konka bülloza (KB) görülmekte. (KG:
Krista galli, UP: Unsinat ç›k›nt›, AK: Alt konka).

anlams›z oldu¤unu belirtmiﬂlerdir (Tablo 2).5,7,9 Çal›ﬂmam›zda ise her ne kadar istatistiksel olarak anlaml› olmasa da mukozal kal›nlaﬂmas› olmayan grupta unsinat ç›k›nt›n›n havalanmas›n› daha fazla tespit ettik.
216

Septum deviyasyonu s›k görülen anatomik varyasyondur. Her septum deviyasyonunun klinik önemi olmasa da septum deviyasyonu direkt olarak nazal pasaj› daraltmas›na ba¤l› olarak burun t›kan›kl›¤›na veya ta
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konkay› laterale itmesine ba¤l› olarak orta meatus ve etmoid infundibulumda daralmaya neden olabilir.11,12 Bu
durum deviye olan tarafta frontal, etmoid ve maksiller
sinüzite neden olabilir. Jones ve ark.’n›n her iki grupta
ayn› s›kl›kla rastlad›klar›n› belirtikleri septum deviyasyonunu, Kayal›o¤lu ve ark. sinüzit grubunda daha s›k
tespit etmiﬂlerdir (Tablo 2).9,10 Biz de çal›ﬂmam›zda her
ne kadar istatistiksel olarak anlaml› olmasa da mukozal
kal›nlaﬂmas› olmayan grupta, septum deviyasyonu ile
daha s›k karﬂ›laﬂt›k.
Sfenoid sinüs ostiumu genellikle üst konka mediyalinde ve üst konka ile septum aras›ndad›r.15 Bu iliﬂkisinden dolay› üst konka havalanmas› üst meatusun daralmas›na ve sfenoid sinüs ostiumunun t›kanmas›na neden olabilece¤i gibi haval› bir üst konka temas baﬂ a¤r›s›na da neden olabilir (ﬁekil 1).16 Çal›ﬂmam›zda istatistiksel olarak anlaml› olmamakla birlikte mukozal kal›nlaﬂma olmayan grupta daha s›k (%41.2’ye karﬂ›l›k
%33.3) üst konka havalanmas› tespit ettik.
Tonai ve Baba, Ayd›n ve ark., Jones ve ark. ile Kayal›o¤lu ve ark. hiçbir anatomik varyasyon aç›s›ndan sinüzit ve kontrol gruplar› aras›nda istatistiksel olarak anlaml› fark bulmam›ﬂlard›r (Tablo 2).6,7,9,10 Bolger ve ark.
da yapt›klar› çal›ﬂmada konka bülloza d›ﬂ›nda anatomik
varyasyonlar aç›s›ndan gruplar aras›nda istatistiksel olarak anlaml› fark tespit edememiﬂlerdir (Tablo 2).5 Benzer ﬂekilde Jones taraf›ndan yap›lan literatür analizinde
de paranazal sinüs anatomik varyasyonlar›n›n sinüzit
patogenezinde önemli olmad›¤› belirtilmiﬂtir.2 Lloyd ve
ark. orta meatusta daralmaya neden olan anatomik varyasyonlar›n varl›¤›n›n radyolojik olarak mukozal kal›nlaﬂmada artmaya neden olmad›¤›n› belirtmiﬂlerdir.1 Ayn› zamanda sinüzit hastalar›na tomografik olarak sinüzit evrelemesi yap›ld›¤›nda yayg›n sinüziti olan grup ile
s›n›rl› hastal›¤› olan grup aras›nda da istatistiksel olarak
anlaml› fark tespit edilememiﬂtir.9 Biz de radyolojik olarak mukozal kal›nlaﬂmas› olan ve olmayan hastalar›
karﬂ›laﬂt›rd›¤›m›z bu çal›ﬂmam›zda, Haller hücresi ve
unsinat ç›k›nt›n›n mediyale deviyasyonu d›ﬂ›ndaki varyasyonlar aç›s›ndan gruplar aras›nda istatistiksel olarak
anlaml› fark tespit etmedik. Radyolojik olarak bu varyasyonlar›n ostiomeatal birimi daraltmas› fizyolojik

olarak problemlere neden olmayabilir. Ayr›ca bunun
tam tersinin de söz konusu olabilece¤i düﬂünülmelidir.
Her ne kadar ostiomeatal birim anatomik varyasyonlar›
radyolojik mukozal kal›nlaﬂmas› olan hastalarda daha
s›k görülmese de her hasta klinik bulgusu, sinüs
mukozal kal›nlaﬂmas› ve anatomik varyasyonlar› aç›s›ndan bireysel olarak de¤erlendirilmelidir.
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