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ÖZET: Burun tıkanıklığı, baş ağrısı, koku almada azalma gibi kronik sinüzit 
şikayetlerinin nedeni araştırılırken akılda bulundurulması gereken patolojilerden 
herhalde ilk ikisi septal deviasyon ve konka bülloza olmalıdır. Biz bu çalışmamızda burun 
tıkanıklığı, baş ağrısı, koku almada azalma gibi  kronik sinüzit yakınmaları ile başvuran 
hastalardaki septal deviasyon ve konka bülloza varlığını/birlikteliğini 110 hastanın 
paranasal sinüs bilgisayarlı tomografisini retrospektif olarak araştırdık. Kronik sinüzit 
yakınmaları nedeniyle paranasal sinüs bilgisayarlı tomografisi çekilen olguların 61 
tanesinde (%55.4) radyolojik olarak kronik sinüzit bulguları, bunların % 70‘inde 
septum deviasyonu ve % 72‘sinde konka bulloza saptandı. Klinik tecrübelerimize göre 
Septum Deviasyonu ve Konka Büllosa gibi anatomik varyasyonlar kronik sinüzitli 
hastalarda normalden sık olarak karşımıza çıkmaktadır. 
 
Anahtar kelimeler: Konka bulloza, kronik sinüzit, nazal septum deviasyonu 
 
 
ABSTRACT: It should be kept in mind that most common anatomical variations are 
cochca bullosa and nasal septum deviation while it is investigated complaints causing 
chronic sinusitis as nasal obstruction, headache and anosmi are investigated. We 
retrospectively investigated presence of nasal septum deviation and concha bullosa on 
the paranasal computed tomography 110 patients whit symptoms of chronic 
rhinosinusitis. 
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The frequency of chronic sinusitis was 55,4% ,nasal setpum deviation was 70% of them 
and concha bullosa was 72% of them.Anatomical variations as nasal septum deviation 
and conha bullosa in the chronic sinusitis are seen more than patients whitout chronic 
sinusitis. 
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GİRİŞ 
 
Sık izlenen bir anatomik varyasyon olan 
deviasyon, nazal septumun bir tarafa 
doğru deviye olması olarak 
tanımlanabilir. Toplumda septal 
deviasyon (SD) görülme sıklığı literatür 
bilgilerine göre 18.8% ile 75.1% 
arasındadır(1). Orta konkanın 
pnömotizasyonuna konka bulloza (KB) 
adı verilir. Osteomeatal bölgenin en sık 
görülen anatomik varyasyonudur. 
Görülme sıklığı %30-35 görülür. 
Genellikle orta konkada, çok daha az 
olarak üst konkada, nadir olarak alt 
konkada görülür(2).  
Septal deviasyon ve konka bülloza, 
nazal pasajı tıkayarak veya bası yaparak 
baş ağrısına yol açabilirler. Bunların 
tedavisi sıklıkla cerrahi yol ile 
olmaktadır. 
Konka bulloza sıklıkla osteomeatal 
kompleks patolojileriyle beraberdir. Çok 
geniş KB’ler unsinat proçese bası yapıp 
infindubulumu tıkayabilirler. Bu da 
etmoid ve maksiller sinüs hastalıkları 
için büyük bir risk faktörüdür. Sinüzite 
predispozan olan diğer önemli etken 
lerden biri de septal deviasyondur(2-4). 
Burun tıkanıklığı, baş ağrısı, koku 
almada azalma gibi kronik sinüzit 
şikayetlerinin nedeni araştırılırken akıl 
da bulundurulması gereken patoloji 
lerden herhalde ilk ikisi septal 
deviasyon ve konka bülloza olmalıdır. 
Biz bu retrospektif çalışmamızda burun 
tıkanıklığı, baş ağrısı, koku almada 
azalma gibi kronik sinüzit yakınmaları 
ile başvuran hastalardaki septal 
deviasyon ve konka bülloza 
varlığını/birlikteliğini araştırdık. 

GEREÇ VE YÖNTEM 
 
Bu çalışmaya baş ağrısı, koku alma 
problemi ve kronik sinüzit yakınmaları 
nedeniyle paranasal sinüs bilgisayarlı 
tomografisi (BT) çekilmiş 110 
retrospektif olarak değerlendirildi. 
Hastalarının paranazal sinüs BT’leri 5 
mm kesit aralığı ile koronal planda 
çekilmiştir. Paranazal BT değerlen 
dirmelerinde konka nazalis media’nın 
herhangi bir derecedeki havalanması 
konka bülloza olarak değerlendirildi. 
Konka bülloza’ların hangi tarafta olduğu 
ve bilateral olup olmadığı değerlen 
dirildi.  Aynı zamanda paranazal sinüs 
mukozasındaki kalınlaşmalar, osteme 
atal komplekste tıkanıklık gibi kronik 
sinüzit bulguları ve nazal septum devias 
yonunun olup olmadığı değerlendirildi. 
İstatistik analizde bivaryant korelasyon 
analizi yapıldı.(p<0.05) 
 

 
      BULGULAR 

 
Hastaların (47 kadın 63 erkek) yaş 
dağılımı 20-61 arasında olup 0rtalama 
43'tür.  Kronik sinüzit yakınmaları 
nedeniyle paranasal sinüs bilgisayarlı 
tomografisi çekilen olguların 61 tane 
sinde (%55.4) radyolojik olarak kronik 
sinüzit bulguları saptandı. Bu 61 olgu 
nun 43 tanesinde (%70) septal devi 
yasyon radyolojik olarak mevcut idi. 
Radyolojik olarak saptanan 43 septal 
deviasyon vakasının 31 tanesine (%72) 
konka bülloza da eşlik etmekte idi. Bu 
31 konka bülloza vakasının 14 tanesi 
(%45) çift taraflı idi. Kronik sinüzit ile 
konka bülloza ve septal deviasyon 
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anlamlı korelasyon (p=0.021) 
göstermektedir.  
  
 

 
 
Resim 1: Konka bulloza, septum deviasyonu ve 
mukozal kalınlaşma gibi kronik sinüzit belirtisinin 
olduğu bir koronal paranazal sinus tomografisi 
kesiti. 
 
 
TARTIŞMA 
 
Stammbergerin konka bullosa 
oluşmasında SD etkisiyle ilgili iki farklı 
hipotezi mevcut olup birincisi septal 
deviasyonun önemli bir rol oynadığı ‘ex 
vacuo' teorisidir. Diğeri ise iki farklı 
durumun tesadüfen bir arada olduğunu 
savunan teoridir (1).  
Konka bulloza osteo-meatal bölgenin 
sık görülen anatomik 
varyasyonudur(2,3). En iyi radyolojik 
olarak BT ile saptanır(2).  
Konka bullosa görülme sıklığı araş 
tırmalarda geniş bir aralıkta 
(13.2-72.2%) bulunmuştur (1). Bunun 
sebebi araştırmacıların seçtiği çalışma 
gruplarının farklı özelliklerinden kay 
naklanabilir. Çocuk yaş grubunda sino 
nazal anatomi doğumdan adelosansa 
kadar değişir ve gelişir. Anatomik 
varyasyon sıklığı yaşamın ilk yıllarında 
geç çocukluk dönemine göre daha 
yüksek olsa da bu fark anlamlı değildir 

(1). 
Bolger ve ark.'nın konka bülloza 
sınıflamasına göre; pnömatizasyon 
konkanın vertikal kısmındaysa ‘lamellar', 
konkanın bülböz kısmındaysa ‘büllöz', 
her iki kısmı da içeriyorsa ‘gerçek' 
konka bullosa olarak tarif edilir. Büllöz 
ve gerçek tip KB olguları çevre yapılara 
baskı ve tıkayıcı etkiyle havalanma ve 
mukosilyer aktivite bozukluğu yaparak 
sıklıkla kronik sinüzite neden 
olabilir(1,2).  Sırayla görülme sıklıkları 
46-55%, 31-33.9% ve 15.7-10.8'dir(1).  
KB tek ya da çift taraflı görülme sıklığı 
literatürde sırayla 16-68.5% ve 
31.5-43%'tür(1).  Uygur ve ark. 
KB’yi %60 oranında iki taraflı 
bulmuşlardır. Zinreich ve ark. ise kronik 
sinüzit olan ve daha önce nazal veya 
sinüs cerrahisi geçirmemiş hastalarda 
BT ile %34 oranında (%45 çift, %55 tek 
taraflı) konka bulloza saptamışlardır (2). 
Kronik sinüzitlilerde KB sıklığını Calhoun 
ve ark. %29, Lloyd ve ark. %24, Stoney 
ve ark. %30, Levine %33 bulmuşlardır. 
Aydın ve ark. semptomatik grupta KB 
oranını %30, kontrol grubunda %40 
bulmuşlar; sinüs hastalığı ile KB 
arasında doğrudan  
bir bağlantı kuramamışlardır. Ünlü ve 
ark. KB’nin paranazal sinüslerde önemli 
ölçüde mukozal değişikliğe neden 
olmadığını vurgulamışlardır. Aktaş ve 
ark. KB’li hastaların %75.1’inde septal 
deviyasyon saptamışlar; lamellar 
KB’lerin %24’ünde, ekstansif 
KB’llerin %75’inde sinüzite rastlamışlar 
ve sinüzit açısından tek taraflı ve iki 
taraflı KB’ler arasında anlamlı fark 
bulamamışlardır (2). 
Stallman ve ark. sinüzit şikayeti ile 
başvuran ve bilgisayarlı tomografi (BT) 
ile tetkikleri yapılan 1095 olgu arasında; 
konka büllozası olan olgularda 
paranazal sinüs yangısal hastalığı 
görülme oranını %73, konka büllozası 
olmayan olgularda ise %78 olarak 
saptamışlar, ancak konka büllozası 
olanlarla olmayanlar arasında sinüzit 
gelişimi açısından anlamlı bir fark 
olmadığını bildirmişlerdir. Ancak büllöz 
konkası olan hastalarda osteomeatal 
kompleks hastalığı insidansını yüksek 
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olarak bildiren yayınlar da vardır. Bu 
yayınlarda iltihabi reaksiyon gelişmiş 
olan pnömatize orta konkanın 
mukozasının büyüyerek orta meatusta 
tıkanıklığa ve sinüzite yol açabileceği 
iddia edilmektedir.  Konka bülloza ile 
sinüzit arasındaki ilişki halen tartışmalı 
iken, bunun aksine konka bülloza ile 
septum deviasyonu arasında yüksek 
oranda birliktelik olduğunu gösteren 
birçok çalışma vardır. Hatipoglu ve ark. 
130 hasta üzerinde BT ile yaptıkları 
çalışmada %44.6 oranında septum 
deviasyonu ve konka bülloza birlikteliği 
saptamışlardır.  Stallman ve ark. 
septum deviasyonu ve konka bülloza 
arasında yakın bir ilişki olduğu rapor 
ederken, Paksoy ve ark. yaptıkları 
çalışmada konka büllozaya en fazla eşlik 
eden patolojinin septum deviasyonu 
olduğunu rapor etmişlerdir (% 60)(4). 
Kronik sinüzit hastalarında konka 
bülloza ve septal deviasyon gibi 
patolojilerin birlikte bulunma olasılığı 

vardır. İlaç tedavisinin yetersiz kaldığı 
durumlarda bu tür patolojilere cerrahi 
olarak müdahale etmek uygun olacaktır. 
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