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KL‹N‹K ARAﬁTIRMA

Paranazal sinüslerin anatomik varyasyonlar›n›n bilgisayarl›
tomografi ile de¤erlendirilmesi ve bunlar›n cinsiyetle iliﬂkisi
Anatomic variations of the paranasal sinuses detected by computed tomography and
the relationship between variations and sex
Dr. Raﬂit M‹D‹LL‹,1 Dr. Gürkan ALADA⁄,1 Dr. Ergin ERG‹NÖZ,2 Dr. Bülent KARCI,1 Dr. Recep SAVAﬁ2

Amaç: Bu çal›ﬂmada paranazal sinüsleri bilgisayarl› tomografi (BT) ile incelenen hastalarda görülen varyasyonlar ve bunlar›n cinsiyet ile iliﬂkisi de¤erlendirildi.
Hastalar ve Yöntemler: Çal›ﬂmada 464 hastan›n (206
erkek, 258 kad›n; ort. yaﬂ 37.5; da¤›l›m 4-87) paranazal
sinüs BT görüntüleri incelendi. Kesin tan› konulamayan
olgularda multiplanar reformat görüntüleme yöntemi kullan›larak aksiyel ve sagittal plan görüntüleri elde edildi.
Özellikle dehissans varyasyonlar›n›n de¤erlendirilmesinde kemik penceresinden de yararlan›ld›. Paranazal sinüs
varyasyonlar› kaynakland›¤› yap›ya göre sekiz alt gruba
(nazal septum, etmoid hücreler, maksiller sinüs, unsinat,
frontal sinüs, sfenoid sinüs, orbita ve konka) ayr›larak de¤erlendirildi. Varyasyonlar›n s›kl›¤› kad›n-erkek cinsiyetler
aras›nda karﬂ›laﬂt›r›ld›.
Bulgular: En s›k rastlanan anatomik varyasyonlar agger nasi hücresi (%80.4) ve orta konka pnömatizasyonu (%37) idi. En az rastlanan varyasyonlar alt konka
pnömatizasyonu, etmoid çat›da kemik dehissans ile orta ve üst konka dublikasyonlar› idi. Kad›nlarda daha s›k
olan frontal hipoplazi d›ﬂ›nda (p<0.05) paranazal sinüs
varyasyonlar›n›n s›kl›¤› aç›s›ndan cinsiyetler aras›nda
anlaml› fark saptanmad› (p>0.05).
Sonuç: Multiplanar reformat tekni¤i ile aksiyal ve sagittal planlarda al›nan görüntüler ﬂüpheli artefaktlar› elemek, varyasyonlar› daha iyi tan›yabilmek aç›s›ndan yararl›d›r. Gerekti¤inde yumuﬂak doku ve kemik pencerelerini kullanmak da dehissans anomalilerini de¤erlendirmede kolayl›k sa¤lar.

Objectives: In this study, we evaluated anatomic variations detected by computed tomography (CT) of the
paranasal sinuses and their relationship with sex.
Patients and Methods: Computed tomography scans of
the paranasal sinuses of 464 patients (206 males, 258
females; mean age 37.5 years; range 4-87 years) were retrospectively analyzed. In cases requiring further investigation, axial and sagittal views were obtained using multiplanar reformatted images. Bone window images were also
obtained particularly to evaluate dehiscence variations.
Paranasal sinus variations were classified into eight subgroups according to their origins (nasal septum, ethmoid
cells, maxillary sinus, uncinate process, frontal and sphenoid sinuses, orbit, and nasal concha). The frequency of
variations was compared between male and females.
Results: The most common anatomic variation was agger
nasi cells (80.4%) followed by pneumatization of the middle
concha (37%). The least encountered variations were
pneumatization of the inferior turbinate, bony dehiscence of
the etmoidal roof, and duplication of the middle and superior turbinates. The frequency of variations did not differ significantly with respect to gender (p>0.05) except for frontal
hypoplasia, which was more often in females (p<0.05).
Conclusion: Axial and sagittal views using multiplanar
reformatted images can be helpful in eliminating artefacts
and in identifying variations of the paranasal sinuses.
Utilization of soft tissue and bone windows, when necessary, may facilitate evaluation of dehiscence abnormalities.

Anahtar Sözcükler: Paranazal sinüsler, anatomi; bilgisayarl›
tomografi; cinsiyet.

Key Words: Paranasal sinuses/anatomy; tomography, X-ray
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Bilgisayarl› tomografi (BT)’nin kullan›m›n›n artmas›yla paranazal sinüs anatomisi ve osteomeatal
kompleks anatomisi ile ilgili kiﬂisel varyasyonlar›n
biraz daha fark›na var›lm›ﬂt›r. Yap›lan çal›ﬂmalarla,
bazen bir parmak izi kadar farkl›l›k ve özgünlük
gösteren bu varyasyonlar›n hem s›kl›¤›, hem de baﬂta sinüzit olmak üzere hastal›klarla iliﬂkisi ortaya
konmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Bunun yan›nda sefalometrik
normlarla cinsiyet ve ›rk aç›s›ndan farkl›l›klar› saptamaya yönelik araﬂt›rmalarda erkek ve kad›n iskeletinin angular ve lineer ölçümlerindeki farkl›l›klar
ve cinsiyete göre de¤iﬂen geliﬂimsel özellikler paranazal sinüs varyasyonlar›n›n da cinsiyete göre farkl› görülme s›kl›¤› olabilece¤ini düﬂündürmektedir.

Özellikle dehissans varyasyonlar›n›n de¤erlendirilmesinde yumuﬂak doku penceresi d›ﬂ›nda, kemik
penceresinden de yararlan›ld›. Detayl› anatomik de¤erlendirmeyi olanaks›z k›lan masif nazal polipozis,
fasyal travma, paranazal sinüs karsinomlar› ve sinüslere yönelik ameliyat geçiren olgular çal›ﬂma kapsam›na al›nmad›. Frontal sinüs ile ilgili varyasyonlar›n
dökümantasyonunda 20 yaﬂ alt›ndaki, sfenoid sinüsle ilgili varyasyonlar›n dökümantasyonunda 10 yaﬂ
alt›ndaki hastalar de¤erlendirmeye al›nmad›. Ayr›ca
varyasyonlar cinsiyete göre irdelendi. Varyasyonun
görülme s›kl›¤›na göre ki-kare testi veya Fisher’s
exact testi ile istatistiksel analiz yap›larak her iki cinsiyetin farkl›l›k gösterip göstermedi¤i incelendi.

HASTALAR VE YÖNTEMLER

BULGULAR

Prone pozisyonda, baﬂ hiperekstansiyonda, koronal pozisyonda, glabelladan dorsum sellaya kadar
kesit alan› içeren, kesit kal›nl›¤› 3 mm olan, kontrast
madde kullan›lmadan spiral BT tekni¤i (Siemens, Somatom) ile elde edilmiﬂ 537 paranazal sinüs BT retrospektif olarak incelendi. Kesin tan› konulamayan
olgularda koronal plan kesitleri üzerinden multiplanar reformat (MPR) görüntüleme yöntemi kullan›larak aksiyel ve sagittal plan görüntüler elde edildi.

Çal›ﬂmaya kat›lan 537 hastadan 73’ü detayl› anatomik de¤erlendirmeye uygun bulunmad› ve 464
hasta (206 erkek, 258 kad›n; ort. yaﬂ 37.5; da¤›l›m 487) çal›ﬂmaya al›nd›.
Paranazal sinüs varyasyonlar› sekiz alt gruba ayr›larak, literatür eﬂli¤inde cinsiyet de gözetilerek incelendi (Tablo I-VIII) (ﬁekil 1, 2). Paranazal sinüslerdeki varyasyonlar›n s›kl›¤› genel nüfusda ve erkek-

TABLO I
NAZAL SEPTUM KAYNAKLI PARANAZAL VARYASYONLAR
Varyasyonun ad›

Genel
(%)

Erkek
(%)

Kad›n
(%)

Literatür

Septal deviasyon

59

61.2

52.5

18.8-31[1,2]

TABLO II
ETMO‹D HÜCRELERDEN KAYNAKLANAN PARANAZAL VARYASYONLAR
Varyasyonun ad›
Etmoid tavanda defekt
Dev etmoid bülla
Keros tip I
Keros tip II
Keros tip III
Asimetrik keros
Supraorbital hücre
Agger hücresi
Haller hücresi
Onodi hücresi

Genel
(%)

Erkek
(%)

Kad›n
(%)

0.2
11.3
22
65
13
11.3
3.5
80.4
28
13.8

0
12.2
26
60
14
12.2
6
77
30.9
14.9

0.4
10.8
18
70
12
10.8
2.5
82.8
27
10.2
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Literatür

8-17[3-5]
12[6,7]
70[6-8]
18[6-8]
10[7,8]
6[9]
40-100[1,2,10,11]
10-45.1[1,3,4,6,12-15]
5-31.5[2,9,10,18,19]
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TABLO III
MAKS‹LLER S‹NÜS KAYNAKLI PARANAZAL VARYASYONLAR
Varyasyonun ad›
Maksiller septasyon
Maksiller hipoplazi
Aksesuvar ostium

Genel
(%)

Erkek
(%)

Kad›n
(%)

Literatür

1.9
4
13.6

1.5
4.6
12.9

2.4
3.7
14.8

2-4[2]
6.3-10.4[1,2]
17-45[2]

TABLO IV
UNS‹NAT KAYNAKLI PARANAZAL VARYASYONLAR
Varyasyonun ad›
Unsinat pnömatizasyonu
(Unsinat bülla)
Unsinat deviasyonu

Genel
(%)

Erkek
(%)

Kad›n
(%)

Literatür

4
1.7

4
1.5

4
1.8

%2.5-8.6[1,2,9,11]
3[2,13]

TABLO V
FRONTAL S‹NÜS KAYNAKLI PARANAZAL VARYASYONLAR
Varyasyonun ad›

Genel
(%)

Erkek
(%)

Kad›n
(%)

Literatür

4.2
14.1
3
4.3

4.1
12.3
6
3.1

4.3
19
1.5
5.7

5-15[2]
14[2]
–
2.4-84[2,9,10]

Frontal agenezi
Frontal hipoplazi*
Frontal bulla
Krista galli pnömatizasyonu
*: ‹statistiksel olarak anlaml› p=0.019, <0.05.

TABLO VI
SFENO‹D S‹NÜS KAYNAKLI PARANAZAL S‹NÜS VARYASYONLARI
Varyasyonun ad›
Sfenoid agenezisi
Sfenoid hipoplazi
Pterigoid plate pnömatizasyonu
Optik kanal dehissans›
Karotid kanal dehissans›

Genel
(%)

Erkek
(%)

Kad›n
(%)

Literatür

1.9
8.4
26
10.5
7.8

1.5
8.2
30
10.8
5.7

2.3
8.6
22
10.3
8.6

1.6[2]
13[2]
16-43.6[1,9]
2-4[2,18]
5-14[2,9,18,20]

kad›n nüfuslar›nda hesapland›. ‹statistiksel olarak
frontal hipoplazi d›ﬂ›nda paranazal sinüs varyasyonlar›n›n s›kl›¤› aç›s›ndan cinsiyetler aras› fark
saptanmad› (p=0.019, <0.05) (Tablo V).
TARTIﬁMA

ve cerrahi komplikasyonlar›n geliﬂmesine katk›s›yla ilgili pek çok görüﬂ bulunmaktad›r.[1-30] Paranazal sinüs varyasyonlar› ile ilgili de¤erlendirmelerin daha sa¤l›kl› olmas› için s›kl›klar›n›n ve cinsiyetler aras›ndaki s›kl›k farkl›l›klar›n›n bilinmesi
gerekir.

Paranazal sinüs varyasyonlar›n›n s›kl›¤›, nazal
fizyopatolojideki rolü, sinüzit etiyopatogenezine

Olgular›m›zda varyasyonlar›n s›kl›¤› aç›s›ndan
yap›lan de¤erlendirmede en s›k rastlanan varyas51
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bazen de tek tarafl› oldu¤unda septal deviasyona
neden olabilir.

TABLO VII
ORB‹TADAN KAYNAKLANAN PARANAZAL
VARYASYONLAR
Varyasyonun ad›

Genel
(%)

Erkek
(%)

Kad›n
(%)

Literatür

Orbita dehissans›

1.7

2.1

1.6

5-10[2]

Çal›ﬂmam›zda en nadir rastlad›¤›m›z varyasyonlar, orta konka ve üst konka dublikasyonlar› ile alt
konka pnömatizasyonudur. Çal›ﬂmam›zda iki olgu
olmas›na karﬂ›n alt konka pnömatizasyonu oldukça
nadirdir. Literatürde ilk kez Zinreich ve ark.[5] taraf›ndan 1988 y›l›nda tan›mlanm›ﬂt›r. Literatürde ﬂu
ana kadar tan›mlanm›ﬂ 10 olguya rastlanm›ﬂt›r. Literatürde bildirilen son olgu burun t›kan›kl›¤› yak›nmas› ile baﬂvuran alt, orta ve üst konkalar› iki tarafl› pnömatize olan bir olgudur.[21] Bu olgunun sadece
orta konka lateral lamella rezeksiyonu ile rahatlad›¤›, di¤er pnömatize yap›lara dokunulmad›¤› belirtilmiﬂtir. Bu olgu gibi genelde alt konka pnömatizasyonu olan olgular burun t›kan›kl›¤› yak›nmas› ile
hekime baﬂvurabilirler.

yon agger nazi hücresidir (%80.4). Orta konkan›n
görünmeye baﬂlad›¤› kesitin anteriorundaki kesitte
izlenen pnömatize hücre olarak tan›mlanan agger
nazi hücresinin BT’de tan›nmas› oldukça kolayd›r.[30]
Bu hücre etmoidal hücrelerin lakrimal kemi¤i veya
maksiller kemi¤in frontal ç›k›nt›s›n› pnömatize etmesiyle oluﬂur.
Literatürde de toplumun %40-100’ünde bu hücrenin havaland›¤› bildirilmiﬂtir.[1,2,10,11] Bu nedenle agger nazi hücresinin olmas›ndan ziyade olmamas›
veya nazofrontal duktusu oblitere edecek kadar fazla havalanmas› bir varyasyon say›labilir.

Varyasyonlar kadar önemli olan bir nokta da anatomik yap›lar›n yerleﬂimleridir. Meyers ve Valvassori[32] etmoidin (%10 oran›nda) veya maksiller sinüsün
(%4 oran›nda) hipoplazik olmas›n›n orbita medial
duvar›n›n maksiller sinüs ostiumunun medialinde
olmas›na yol açt›¤›n›, bunun da ameliyat s›ras›nda
orbita penetrasyonuna yol açabilece¤ini bildirmiﬂtir.
Çal›ﬂmada ostiumun orbita medial duvar›n›n medialde olma olas›l›¤› %7 olarak saptanm›ﬂt›r.

Orta konka pnömatizasyonu da %37 gibi bir
oranla oldukça s›k rastlanan bir varyasyon olarak
saptanm›ﬂt›r. Gerçek konka büllosa konkan›n vertikal lamellar k›sm› ile alt bulböz k›sm›n›n beraberce
pnömatizasyonudur.[31] Lloyd[3] çal›ﬂmas›nda konka
büllosan›n sinüzit etiolojisi ile ilgili oldu¤unu belirtirken, Ünlü ve ark.[17] da konka büllosan›n belirgin
sinüzite yol açmad›¤›n› bildirmiﬂlerdir. Önemli
olan varl›¤›ndan ziyade orta mea veya etmoidal infundibuluma daralt›c› etkisi olup olmad›¤›d›r. Bazen pasaj› tamamen kapat›p burun t›kan›kl›¤›na,

Onodi hücresi ve anterior klinoid pnömatizasyonunun birlikte görülmesi halinde optik sinirin aç›kta
olma olas›l›¤› fazlad›r.[19] Literatürde optik sinir dehissans› %2-4 oranlar›nda bildirilirken[2,18] çal›ﬂmam›zda
bu oran %10.5 olarak saptand›. Bizim grubumuzda

TABLO VIII
KONKADAN KAYNAKLANAN PARANAZAL VARYASYONLAR
Varyasyonun ad›
Alt konka pnömatizasyonu
Paradoksik alt konka
Konka büllosa
Paradoksal orta konka
Orta konka duplikasyonu
Üst konka pnömatizasyonu
Paradoksik üst konka
Üst konka agenezisi
Üst konka dublikasyonu
Suprema konka

Genel
(%)

Erkek
(%)

Kad›n
(%)

Literatür

0.4
0.4
37
12
0.4
11.4
1
0.6
0.2
2.4

0.5
0
33
14.4
0
10.3
1
1.5
0.5
1.5

0.4
0.8
40.2
9.8
0.8
12.3
1.2
0
0
3.3

*10[21-28]
–
14-67[1,3-6,13-15]
10-26.1[1,3,5,6,13,15]
–
57[29]
–
–
–
–

*: Literatürdeki olgu say›s›.
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oran›n daha yüksek olmas›n›n baﬂl›ca nedeni de¤erlendirme s›ras›nda 0.5 mm’den daha ince kemik laminan›n ameliyat aç›s›ndan tam dehissansla ayn› riskleri taﬂ›d›¤› düﬂünülerek dehissans kabul edilmesi ola-

bilir. Yine ﬂüpheli olgularda ayn› hastay› multiplanar
reformat tekni¤i ve bilgisayarda hem yumuﬂak doku
hem kemik penceresinden de¤erlendirebilme ﬂans›
dehissanslar›n daha iyi tan›nabilmesini sa¤lam›ﬂt›r.

1. Dev etmoid bülla

2. Asimetrik keros

3. Supra-orbital etmoid hücre

4. Agger nasi hücresi

5. Haller hücresi

6. Onodi hücresi

7. Maksiller septasyon

8. Aksesuar maksiller ostium

9. Dev frontal sinüs

10. Pterigoid pnömatizatyonu

11. Krista galli pnömatizasyonu

12. Optik kanal dehissans›

ﬁekil 1 - Bilgisayarl› tomografide paranazal sinüslerin anatomik varyasyonlar›na örnekler.
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Kraniyofasyal yap›da, etnik ve ›rksal farkl›l›klar
sefalometrik çal›ﬂmalarla ortaya konmuﬂtur. Etnik
ve ›rksal farkl›l›klar›n yüz ve kafa kemikleri boyutlar›nda farkl›l›klar yaratmas›, kad›n ve erkek geliﬂi-

minde kafa ve yüz kemiklerinin eﬂ zamanl› geliﬂmemesi, bu kemiklerin boyutlar›n›n cinsiyete göre farkl›l›klar göstermesi gibi nedenlerle paranazal sinüs
varyasyonlar›n›n s›kl›klar› aras›nda cinsiyete göre

1. Karotid kanal dehissans›

2. Unsinat pnömatizasyonu

3. Unsinat deviasyonu

4. Üst konka dublikasyonu

5. Alt konka pnömatizasyonu

6. Konka büllosa

7. Paradoksik orta konka

8. Üst konka pnömatizasyonu

9. Suprema konka

10. Orta konka dublikasyonu

11. Paradoksik alt konka

12. Üst konkayoklu¤u

ﬁekil 2 - Bilgisayarl› tomografide paranazal sinüslerin anatomik varyasyonlar›na örnekler.
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t›kça daha do¤ru sonuçlar elde edilebilir. Sadece koronal kesitli paranazal sinüs BT kullanarak da baz›
varyasyonlar›n s›kl›¤› yanl›ﬂ hesaplanabilir. Bu yüzden çal›ﬂmam›zda da oldu¤u gibi ﬂüpheli durumlarda multiplanar reformat tekni¤i ile aksiyal ve sagittal planlar› elde ederek, ﬂüpheli artefaktlar› ekarte
etmek, varyasyonlar› daha iyi tan›yabilmek aç›s›ndan yararl›d›r. Gere¤inde yumuﬂak doku ve kemik
pencerelerini kullanabilmek de özellikle dehissans
anomalilerini de¤erlendirmede kolayl›k sa¤lar.

farkl›l›klar olabilece¤i düﬂüncesi akla gelebilir. Yap›lan bir sefalometrik çal›ﬂmada Türk kad›n› ve erke¤i
aras›nda vertikal sefalik boyutlarda belirgin bir fark
saptanm›ﬂt›r.[33] Türk erkeklerinde anterior fasyal
yükseklik daha fazla saptan›rken, Türk kad›nlar›nda
erkeklere göre midfasyal uzunluk daha az saptand›.
Fakat iskeletteki bu farkl›l›klara ra¤men, yumuﬂak
doku ve diﬂler aç›s›ndan cinsiyete ba¤l› dimorfizm
saptanmad›. Paranazal sinüs varyasyonlar›n›n da
kad›n ve erkek gruplar›n karﬂ›laﬂt›r›lmas›nda s›kl›k
aç›s›ndan belirgin fark yaratmad›¤› görüldü. Her bir
varyasyonun ayr› de¤erlendirmesi sonucunda frontal hipoplazi d›ﬂ›nda hiçbir varyasyonun s›kl›¤›nda
kad›n ve erkek nüfuslar› aras›nda anlaml› farkl›l›k
saptanmad›. Frontal hipoplazi aç›s›ndan iki grup
aras›ndaki farkl›l›k anlaml› idi ve frontal hipoplazi
kad›nlarda daha s›k görülmekte idi (p=0.019, <0.05).
Burada sonuca varmadan önce hipoplazi kriterlerini
yeniden gözden geçirmekte yarar vard›r. Eriﬂkinde
ortalama frontal sinüs boyutlar› 30 mm yükseklik,
25 mm geniﬂlik, 19 mm derinlik olarak bildirilmiﬂ,
frontal sinüs volümü ise 0-37 ml olarak de¤iﬂen aral›klarda saptanm›ﬂ ve ortalama de¤er olarak 10.02
olarak hesaplanm›ﬂt›r.[34] Baﬂka bir çal›ﬂmada ise
frontal sinüs boyutlar›n›n 16 yaﬂ›nda 12.8±5.0 mm
uzunlu¤unda, 21.9±8.4 mm yüksekli¤inde ve
24.5±13.3 mm geniﬂli¤inde oldu¤u bildirilmiﬂtir.[35]
Bu de¤erler kad›nlar ve erkekler için ayr› hesaplanm›ﬂ de¤erler de¤ildir. Çal›ﬂmam›zda BT’de frontal
sinüs volümü 10 ml’den küçük boyuttaki frontal sinüsler hipoplazik olarak kabul edilmiﬂtir. Ancak sefalometrik çal›ﬂmalarda bulunan Türk kad›n ve erkek nüfuslar› aras›ndaki anterior fasyal yükseklik ve
midfasyal uzunluk farkl›l›klar› göz önüne al›n›rsa,
hipoplazi gibi boyuta dayal› varyasyonlar›n tan›s›n›
koyarken her iki cinsiyet için hesaplanm›ﬂ farkl› ortalam boyutlar› kriter almak gerekir. Çal›ﬂmam›zda
her iki cinsiyet için ayn› kriterlerin göz önüne al›nmas› istatistiksel bu anlaml› fark› ortaya koymuﬂ
olabilir. Bu yüzden bu konuda daha kesin bir sonuca varmak için kad›n ve erkek nüfuslar› için hipoplazi de¤erlerini genel Türk nüfusuna göre belirleyip
karﬂ›laﬂt›rmak daha do¤ru olacakt›r.
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