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Genel Bilgiler

• Nazal pasaj ve paranazal sinüsler multifonksiyone yapılardır
- Solunum (hava pasajı sağlama, havayı  ısıtma-nemlendirme)

- İmmün sistem (mukus salgısı, partikül filtrasyonu v.s.)

- Kozmetik görünüm (Fasial gelişim)

- Sesin rezonansı, koku alma, kafayı hafifletme, darbe emme

• Nazal pasaj ve paranazal sinüsler çok varyatiftir

• Populatif farklılıklar sık (%64-99.8) (400 olgunun 399’unda 
varyasyon*) 

• FESC ve hipofiz transsfenoidal cerrahilerinde varyasyonlar bilinmek ve 
raporda tariflenmeli

World J Radiol 2016 28;8(1): 98-108*



https://entokey.com/management-of-the-patient-with-rhinosinusitis

muko-siliyer
temizleme

Sağda sağlıklı taraf; solda mukozal ödem, ostial obstrüksiyon ve maksiller antrumda
mukopürülan sekresyonların tutulduğu akut rinosinüzit gösterilmektedir.



Beyaz okların gösterdiği yapılar?

Isınma Soruları



Beyaz okların gösterdiği yapılar?



Siyah Oklar?
Beyaz Oklar?

Cevaplar: Sunum içinde sırası geldikçe bu yapıları göreceğiz



Nazal Septum

• 2 kemik ve bir kartilajdan oluşmakta

Vomer



Nazal Septum

• Çoğu insanda farklı düzeyde deviasyon görülmekte (%20-79)

• Deviasyon derecesi (pasajda daralma miktarı, mukozal kontakt var mı?)

• Eşlik eden supur formasyonu var mı? (sıklık %42.3)

Sol inferior konka vertikal pleytine indente septal spur
World J Radiol 2016 28;8(1): 98-108



Nazal Septum Pnömotizasyonu

• Sıklıkla sfenoid sinüsten veya krista galliden kaynaklanan havanın nazal septuma
uzanımı 

• Çoğunlukla klinik önemi olmamakla birlikte sfenoetmoidal resesi daraltıp 
semptomatik olabilir

• Sıklık %2-38 



Sfenoid sinüsten kaynaklı
Nazal Septum Pnömotizasyonu



Nazal Konkalar

• Embriyolojik gelişimin 8. haftasında 5-6 çıkıntıdan oluşur

• Regresyon ve füzyon sonucunda 3 veya 4 çıkıntı kalır

-Supreme konka

-Süperior konka

-Orta konka

-İnferior konka

• Üst ve orta konka etmoid

kemiğin bir parçası 

• Alt konka maksiller kemik 

orjinli



Paradoksal Konka

• Orta konka konveksitesinin laterale bakmasıdır.

• Görülme sıklığı: %11-29

• Hava türbülansı bozulmakta

• Reküren infindibuler hastalığa ve bazen baş ağrısına neden olabilir. 

• Yücel ve ark*. çalışmasında en yüksek oranda (%40) mukoza patolojisine neden 
olan varyasyon ve daima maksiller sinüs patolojisiyle birliktelik saptanmış

*Medical Journal of Kocatepe 2004;5:43-47.



Bilateral Paradoksal Konka

Sağ Paradoksal konka



Konka Bülloza

• Orta Konkanın havalanmasıdır

- Vertikal lameller tip (İntralameller hücre): konka lamelinin pnömatizasyonudur.

- İnferior büllöz tip: konkanın bulböz segmentinin pnömatizasyonudur.

- Ekstensif (gerçek) tip: konkanın hem lameller hem de bulböz segmentinin
pnömatizasyonudur. 

• Literatürde sıklığı %14-67.5 arasında değişmekte

• Konka büllozaya septal deviasyon sıklıkla eşlik etmekte

• İnferior ve süperior konkalarda pnömotize olabilirler

• Pnomötizasyon aşırı olduğunda pasajda daralma, mukozal kontakt ve baş 
ağrısına neden olabilirler



Bilateral inferior büllöz tip
konka bülloza

Solda vertikal lameller tip
konka bülloza



Bilateral Ekstensif

Konka bülloza

Retansiyon

kisti
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• Konka büllozada retansiyon kisti ve 
büllozit gelişebilir



Bilateral pnömatize üst konka

Sağ alt pnömatize konka



Sekonder Orta Konka

• Orta meatus posterosüperioru ve etmoid infindibulum düzeyinde yer almakta 

• Sagittal planda bazal lamella önünde anterior kafa tabanına uzanmakta

• Lateral etmoidal nazal duvardan kaynaklı

• Endoskopi sırasında yanlışlıkla osteom yada polip olarak değerlendirilebilir 



Bilateral pnömotize sekonder orta konka



Bilateral kleftli-kıvrımlı orta konka



Bilateral bifid alt konka

The Journal of Laryngology & Otology, 2008;122(6):647-649.

Nadir varyasyonlardır. 
1085 olgudan oluşan bir çalışmada bir tane unilateral bifid alt konka tesbit edilmiştir

Bifid Alt Konka



Unsinat Proçes (Uç) Varyasyonları

Kıvrımlı UP:

• Unsinat proçesin arka serbest kenarı orta konka ile temas ederek ve 
orta meatusun girişini tümüyle tıkayacak şekilde mediale doğru 
eğilebilir 

• UP öne doğru kıvrılarak orta meatustan dışarı çıkıp ikinci bir orta 
konka gibi görülebilir (Kaufman’ın çift orta konkası)



Bilateral Kıvrımlı Unsinat Proçes)



Surg Radiol Anat (2015) 37:941–945

Sol aksesuar orta konka denmiş kıvrımlı UP



Unsinat Proçes (Uç) Varyasyonları

Atelektatik UP:

• Unsinat proçes serbest ucu hipoplazik gelişim gösterir  

• Orbita medial duvarı veya lamina papiraseanın inferior bölümüne yapışır 

• Hipoplazik opasifiye maksiller sinüs ve infindibulumun kapalı olmasına yol açabilir 

• Orbita tabanı aşağı lokalizasyonludur. 

• Cerrahi girişim esnasında orbital travma riski artar



Solda atelektatik unsinat proçes



Unsinat Bulla: 

• Unsinat proçesin pnömatizasyonuna verilen isimdir

• İnfindibulumda anatomik daralmaya neden olur

• İnsidansı %0.4-13.8 arasında değişir

• Mukozal hastalıkla anlamlı ilişki saptanmış

• Sinüzitli hastalarda %27.4 sıklıkta, olmayan grupta %1.7

• Bilateral olabilir ve Haller hücresi eşlik edebilir
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Unsinat Proçes (Uç) Varyasyonları



Bilateral Unsinat Bulla (beyaz oklar)

Haller 
hücreleri



Unsinat Proçes Bağlanım Varyasyonları

• Tip 1: UP üst ucu laterale kıvrılarak LP’ye yapışır. Frontal reses orta meatusa açılır 

• Tip 2: UP üst ucu yukarda etmoid çatı ile birleşir. Frontal reses doğrudan etmoid 
infindibuluma açılır 

• Tip 3: UP üst ucu mediale kıvrılarak orta konka ile birleşir. Frontal reses doğrudan 
etmoid infindibuluma açılır 



Sol tip 3 Sağ tip 2 Sol tip 1 
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Paranazal Sinüsler





Etmoid Sinüsler

• 3-5. fetal aylarda gelişmeye başlarlar

• Doğumda havalanma ve gelişim 

• 1 yaşına kadar radyografilerde görülmezler

• 12 yaş – yetişkin boyutunda

• İnce septalarla ayrılmış 3-18 hücreden oluşurlar

• Her birinin kendi ostiumu var

• Orta konkanın bazal lamellası anterior ve posterior hücreleri ayırır

• Anterior hücreler anterior etmoid bulla ve hiatus semilunarise drene olur

• Posterior hücreler süperor meatusa drene olur



Orta konkanın bazal lamellası anterior ve posterior etmoid hücreleri 
ayırır



• En değişken sinüsler

• Özel olarak adlandırılan hücreler var

Etmoid Sinüsler



Ager nazi hücresi

• İnfundibuler hücrelerden en sık görüleni ve en sabit olanı Ager nazi hücresidir. 

• Lakrimal kemiği veya maksiller kemik frontal çıkıntısını pnömatize eder 

• Yukarıda frontal resesle, alt ve lateralde lakrimal kese ile yakın ilişkili 

• Orta konkanın lateral nazal duvara yapışma yerinin anterosüperiorunda

• Arka sınırını UP oluşturur.

• Büyük olursa frontal sinüsün sinüs drenajının bozulmasına neden olabileceği 
bildirilmiştir 

• Literatürde sıklığı %3-98,5 arasında değişmektedir



Ager nazi hücreleri 

Sagittal BT görüntüsünde orta 
konkanın önünde yer alan ager nazi

hücresi

Koronal BT görüntüsünde göz kapağı 
düzeyinde  ager nazi hücreleri



Ager nazi hücreleri 



Haller (infraorbital) Hücresi

• Ön etmoid hücrelerden biridir

• Orbita inferomedial duvarın pnömatizasyonu ile oluşur

• Maksiller sinüs ostiumunun lateral kesiminde, etmoid büllanın inferiorunda, maksiller
sinüs tavanı ile lamina papiraseanın en alt kısmı boyunca yerleşim gösterirler

• Şekilleri, boyutları  ve sayıları değişken

• Büyük boyutlular infindibulumun daralmasına neden olabilirler

• Haller hücreleri tamamen ayrı hücreler olabilir veya maksiler sinüs-infindibuluma
açılabilir 

• Sıklığı %7.8–45 



Haller hücresi Haller hücresi

Haller hücreleri Haller hücreleri

Mukozal hastalıkla ilişkisi 
literatürde tartışmalı



Frontoetmoidal hücreler (Kuhn)

• Bu hava hücrelerinin tamamı Ager nazi hücresinin süperiorunda lokalizedir.

- Tip 1: Ager nazi hücresinin üzerinde yerleşimli ancak frontal sinüs   içine 
uzanmayan tek hücre .

- Tip 2: Ager nazi hücresinin üzerinde yerleşimli birbiri üzerinde sıralanmış iki ya 
da daha fazla sayıda hücre. Bu hücreler frontal sinüs içine uzanabilir ya da 
uzanmayabilir.

- Tip 3: Ager nazi hücresinin üzerinde frontal sinüs içine doğru uzanan, tek büyük 
bir hücre .

- Tip 4: Tamamı frontal sinüs içinde olan bir hücre vardır. Nadir görülür.

• Frontoetmoid hücreler frontal resesi daraltarak frontal sinüs drenajının 
bozulmasına sebep olabilirler
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Sagittal reformat BT imajları
Fronto-etmoidal hücreler (Kuhn cells). A: Tip 1; B: Tip 2; C: Tip 3; D: Tip 4.



Supraorbital etmoid hücreler

• Orbita üst, frontal sinüs arka duvarının anterior etmoid hücreden kaynaklanan 
pnömatizasyonu ile oluşur. 

• Koronal BT görüntülerde frontal sinüsün lateralinde yer alırlar ve “septalı frontal
sinüs” ya da “multipl frontal sinüse” benzeyebilir

• Sıklığı %2,6-67 arasında değişmekte 

• Frontal resesin lateral duvarına frontal sinüsün gerçek ostiumunun
posterolateraline drene olur. 

• Tek ya da çok sayıda olabilir. Aksiyel ve koronal BT kesitlerle tanı konulur

• Aksiyel görüntülerde supraorbital hava hücresi frontal sinüsün posteroinferior
kesiminden sağlam, kesintisiz sinüs arka duvarıyla ayrılır. 
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Sağ Supraetmoidal Hücre

Bilateral Supraetmoidal Hücreler



Frontal bullar hücre

• Frontal reses posteriorunda kafa tabanı boyunca frontal sinüs içerisine doğru 
uzanım gösterir

• Etmoid bulla süperioru komşuluğundaki hücredir 

• Ön duvarı mutlaka frontal sinüs içine uzanır. Arka duvarını anterior kraniyal
fossa yapar.

• Sagital BT kesitlerde iyi görüntülenir

• Hem Tip 3 frontoetmoid hücre hem de FBH ager nazi hücresinin üstündedir. 

• Sadece koronal BT kesitler ile FBH ve tip 3 frontoetmoid hücre ayrımı 
yapılamamakla birlikte FBH, tip 3 frontoetmoid hücrenin posteriorundadır.



Sol Frontal bullar hücre 



Frontal bullar hücre 



Sağ frontal sinüs infindibulumunu daraltarak fungal sinüzite yol açan
Frontal Bullar Hücre



Onodi hücresi  (sfenoetmoidal hücre)

• Posterior etmoidal hücrelerin aşırı büyüyerek sfenoid sinüsün üstünden arkaya ve 
laterale uzanması. 

• Onodi hücresi varlığı cerrahi esnasında optik sinir ve internal karotid arter 
hasarlanmasına predispozan olabilir

• Onodi hücre enflamasyonunda retroorbital başağrısı, görme bozukluğu ve santral 
görme alanında kör noktalar gibi semptomlar görülür 



Onodi hücreleri



Etmomaksiller hücre (etmomaksiller sinüs)

• Maksiler sinüs süperiorunda bulunur 

• Süperior meatusa açılan posterior etmoid hücredir 

• Maksiller sinüsü daraltır

• Septalı maksiler sinüs orta meatusa drene olur (ayırıcı tanı)

• Sıklığı %0.7-6,7 arasında değişmekte



Sol etmomaksiller hücre Bilateral etmomaksiller hücre 



Lamina papirasea dehissansı

• LP etmoid hava hücrelerini orbital yapılardan ayıran ince kemik yapı 

• Lamina paprisea dehissansı sonucu orbital yapıların etmoid sinüs içerisine doğru 
herniasyonu

• Geçirilmiş cerrahi girişimler, fasiyal travma ve konjenital olarak bu kemikte 
dehissansı oluşabilir. 

• Etmoid sinüs cerrahisi sırasında orbital yapıların yaralanmalarını önlemek 
amacıyla tanımlanmalı

• İnsidansı %0,3 - %10



Sağda lamina paprisea dehissensi



Dev etmoid bulla

• Etmoid bulla, sıklıkla(%92) bulla lamelinin pnömatizasyonu ile oluşur.

• Etmoid hava hücrelerinin en büyüğü olan etmoid bulla, orta meatus ve 
infindibulumu daraltacak kadar büyüyebilir 

• Dev veya Genişlemiş etmoid bulla ise üstte etmoid tavanı, arkada orta konkanın
bazal lamellası, yanda LP’ye kadar büyümüş hücre olarak tanımlanır

• Bir çalışmada* dev etmoid bülla sıklığı  %6.3, mukozal hastalıkla anlamlı ilişki 
(P=0.002)

World J Radiol 2016 28;8(1): 98-108*



Sağda dev etmoid bülla



Olfaktör Fossa Tipleri

Tip 1 
Kribriform pleytin

1–3 mm 
aşağı lokalizasyonu 

Tip 2 
Kribriform pleytin

4–7 mm 
aşağı lokalizasyonu 

Tip 3 
Kribriform pleytin

8-16 mm
aşağı lokalizasyonu 

Keros Sınıflaması

Asimetri mutlaka raporlanmalı



Maksiller Sinüs

• İlk gelişen PNS (gestasyonun 70. gününde gelişmeye başlar)

• Doğumda mevcuttur ve sıvı dolu

• Tam boyut – lateral sınır orbita laterali (15 yaş)

• Ostium yüksek yerleşimli (4 mm çapında)

• Drenajı için silier aktivite gerekli

• 4 mm üzeri mukozal kalınlaşma patolojik



Maksiller sinüs hipoplazisi

• Maksiller sinüs hipoplazisi, sıklıkla unsinat yokluğu veya LP’nin direkt nazal 
kavite ile komşuluğuyla seyreder 

• Maksiller sinüs hipoplazisinde sinüs tabanı palatin kemik hattının 
üzerindedir.

• Atelektatik sinüsten ayır (atelektatik sinüste sinüs duvarları sinüs içerisine 
medialize olur, orbita tabanı aşağı iner)



Maksiller sinüs hipoplazisi



Maksiller Aksesuar ostium

• Maksiller fontanellerin perforasyonuyla gelişirler

• Gerçek ostiumdan daha aşağıda medial duvarda yerleşir

• Tümöral defektle veya FESC’e bağlı defektle karıştırılmamalıdır



Krista galli pnömatizasyonu

• Krista galli embriyolojik olarak etmoid kemiğin bir parçası 

• Pnömatizasyonu etmoid veya frontal hücrelerden gelişebilir

• Pnömatize krista galli frontal resesle bağlantılı ve bu ostiumun tıkanması sonucu 
krista gallide kronik sinüzit veya mukosel formasyonu oluşabilir

• Sıklığı %2,4 ile %24 arasında değişmektedir 

• Aşırı pnömatizasyonuna bülla galli denir 



Krista galli pnömatizasyonu



Sfenoid Sinüs Havalanması

• Oldukça değişkenlik gösterebilir

• İCA’lar, optik sinirler, maksiller ve Vidian sinirler ile yakın komşuluk

• Sinüs havalanma derecesi arttıkça (büyük kanat, pterigod proçes, anterior
klinodler) komşu yapıların sinüs içerisine protrüzyon olasılığı artmakta

• Sfenoid sinüs ve hipofiz bezi patolojierinde FESC ve transfenoidal yaklaşımlarda 
sfenoid sinüs içerisine protrüde olan sinir ve damarlarda hasarlanma olabilir. 



Konkal Tip: Sfenoid sinüs 
ageneziktir. 

Tümüyle kansellöz kemik 
dokusu bulunur (%3)

Presellar tip: Sfenod
sinüs arka duvarı sella

tursica ön sınırına uzanır 
(%11)

Sellar Tip: Sella tabanı iyi 
havalanmış sinüs içerine 

indentedir (%86)

Hamberger Sınıflaması



Current Problems in Diagnostic Radiology 44(2015)360–370

Konkal Tip Presellar tip

Sellar tip
Postsellar tip



Sfenoid sinüs agenezis ve
unilateral bifid orta konka

varyasyonu
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Sağ hipoplazik sfenoid sinüs
Bilateral İKA protrüzyonu (Karotid protuberens)



Bilateral İKA dehissansı



Bilateral kemik septumla ilişkili İKA
 Septumlar raporda belirtilmeli endoskopik cerrahide 

kopartılırken İKA’lar hasarlanabilir



Bilateral Pterigoid proçes ve AKPP ile sağ sfenoid büyük kanat pnömatizasyonu
Bilateral Maksiller sinir protrüzyonu (siyah oklar)
Bilateral vidian sinir  protrüzyonu (beyaz oklar)



Frontal Sinüs

• Doğumda frontal kemik membranözdür

• İlerleyen yaşla sinüs iç duvarlarında kemik absorpsiyonu olur 

• Genellikle asimetrik hacimdedirler

• 6-8 yaşına gelene kadar ethmoid sinüslerden ayrılmazlar

• Anterior ve posterior duvarı diploik kemikten oluşur



Frontal sinüs aplazisi ve hipoplazisi 

• Aplazi ve hipoplazinin en sık görüldüğü sinüs frontal sinüstür. 

• Aplazi %5-8, hipoplazi %4-21.8 oranında görülür 



Sağ frontal sinüs aplazisi
Sol frontal sinüs hipoplazisi



Aynı hastada 
hem maksiller hem de frontal sinüs 

hipoplazileri



Hiperpnömatize sinüs

• Frontal sinüsün normal populasyonun %99’ undan büyük olmasıdır

• Genişlemiş, aere sinüs vardır fakat normal kemik konturlarda ekspansiyon yoktur



Pnömosinüs Dilatans

• Anormal ekspanse havalanan sinüse yapılan göndermedir

• Tüm sinüs yada bir kısmında görülebilir

• Sinüs duvarları intakt ve normal kalınlığındadır fakat remodele ve dışa doğru 
deplasedir

• Sinüsün tutulan porsiyonun ekspansiyonuna bağlı olarak frontal bossing, diplopi
yada nazal kitleye yol açabilir

• Tüm sinüs tutulmazsa sinüs boyutları genellikle normaldir.



Pnömosinüs Dilatansa bağlı frontal kabarıklaşma



Pnömosel

• Kemik sinüs duvarında incelme ve sinüs kavitesinde fokal yada yaygın 
genişlemeyle havalanan sinüse yapılan göndermedir.

• Kemik duvarda incelme pnömosinüs dilatanstan ayrımını sağlar.



Sağ frontal sinüs anterior duvarda incelme ve kabarıklaşma 

(pnömosel)



Sağ maksiller sinüs anteriorunda

sinüs duvarında incelme ve şişliğe 

yol açan pnömosel



İntersinüs septal hücre (İSSH)

• Frontal sinüsteki interfrontal septanın pnömatizasyonu

• Krista galli pnömatizasyonu ile ilişkili olabilir ve frontal sinüse drene olur. 

• Aksiyel ve koronal BT de daha iyi görülür

• Yüzde 80’i aslında sağ veya sol frontal sinüsün divertikülü veya daha nadir olarak 
her iki sinüsten gelir. 



Aynı hastada  biri krista galliden
pnömatize olmuş

2 adet intersinüs septal hücre



Paranazal sinüs septasyonları



Anterior Etmoidal Arter

• Paranazal etmoid ve frontal sinüsleri, nazal septumun ön kısmını ve lateral nazal 
duvarın kısımlarını içerecek şekilde nazal kaviteyi besleyen oftalmik arterin bir 
dalıdır

• Koronal BT görüntülerinde, ön etmoid sinüs seviyesinde medial orbital duvar 
boyunca ön etmoid çentiği tanımlayarak arterin yeri belirlenebilir

• Çentik, fovea etmoidalis veya lateral lamel ile bitişikse, arterin FESS sırasında 
nispeten korunduğu kabul edilir

• Ön etmoidal çentiğin üzerinde etmoid hava hücrelerinin supraorbital
pnömatizasyonunda, arter etmoid sinüs içinde serbestçe hareket ettiğinden, FESS 
sırasında arterin yaralanma riski olur

• Ön etmoid arterin yanlışlıkla yaralanması, kesilen damarın orbitaya geri çekilmesi 
nedeniyle hızla genişleyen retro-orbital hematoma neden olabilir. 

• Kopmuş bir ön etmoid arter, bu komplikasyon oluştuğunda başka komplikasyonları 
önlemek için profilaktik olarak koterize edilmelidir.



Koronal reformat BT görüntüleri, ön etmoid sinüsün süperolateral kenarı boyunca ön etmoidal çentiği 
göstermektedir. 
(a) Etmoidal çentik, fovea ethmoidalis (ok) veya lateral lamel ile bitiştiğinde iken korunaklı kabul edilir. 
(b) Etmoid çentiğin (∗) üzerinde etmoid sinüsün supraorbital pnömatizasyonu ile anterior etmoidal arter 

intraoperatif yaralanma riski altındadır.

O’Brien et al, Radiology. 2016;281(1):10-21.



Anterior etmoidal arter V şekilli konfigürasyon



Eve Gidecekler

• Paranazal sinüs havalanma yaşları bilinmeli

• Sinonazal bölge oldukça varyatif

• Sinonazal bölgenin fonksiyonunda bozulmaya yol açan varyasyonlar 
sinonazal mukozal hastalıkla ilişkili olabilmekte

• FESC veya transfenoidal cerrahilerde komplikasyonları önlemede 
varyasyonlar bilinmeli ve raporlanmalı


