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2. Konu

Nazal Poliplerin
Anatomik Orijini
Dr. K. Halit Uzun

Giriﬂ
Nazal poliplerin anatomik orijin yerlerinin bilinmesi iki nedenle önemlidir. Hangi anatomik bölgelerde poliplerin olabilece¤i bilinirse, ilk endoskopik muayene s›ras›nda görülemese bile cerrahi s›ras›nda birçok gizli polip
ortaya konabilir. Bu ﬂekilde ameliyatta cerrahi s›n›r de¤erlendirmesi daha
do¤ru yap›labilir. Ayr›ca anatomik orijin yerlerinin bilinmesi, polip oluﬂumunun patogenezi konusundaki araﬂt›rmalara yard›mc› olabilir.8
Nazal polipler klinik olarak iki ana grupta toplan›r. Maksiller, etmoidal ve
sfenodial sinüs kökenli koanal polipler ve nazal kavitenin di¤er izole polipleri ilk grubu oluﬂturur. Bu polipler nadir durumlar d›ﬂ›nda tek tarafl›d›r ve
anatomik orijinleri iyi tan›mlanm›ﬂt›r. Buna karﬂ›l›k, daha s›k görülen, iki
tarafl› ve birden fazla say›da poliplerin oldu¤u nazal polipozisde ise, etyolojiye ve etyopatogeneze yönelik immünhistokimyasal araﬂt›rmalar›n ve
medikal ve cerrahi tedaviye yönelik klinik çal›ﬂmalar›n çok say›da olmas›na
ra¤men, anatomik orijine yönelik araﬂt›rmalar son derece azd›r.1-8

Resim 1. Koanal Polipler. A: Sa¤ nazal kavitede antrokoanal polip arka fontaneldeki aksesuar ostiumdan nazal kaviteye ç›km›ﬂ. B: Sol nazal kavitede sfenokoanal
polip sfenoid sinüs ostiumundan ç›km›ﬂ (0 derece 4 mm rijit teleskop) (Beyaz y›ld›z:
Orta konka, Siyah y›ld›z: Koanal polip, Mavi y›ld›z: Septum, K›rm›z› y›ld›z: Bulla
etmoidalis, Sar› y›ld›z: Üst konka, K›rm›z› Ok: Aksesuar ostium, Beyaz Ok: Unsinat
cisim, Sar› ok: Sfenoid sinüs ostiumu).
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Tek Tarafl› ‹zole Polipler
Tek tarafl› izole nazal poliplerin büyük bir ço¤unlu¤unu koanal polipler oluﬂturur. Klinikte koanal polipler en s›k maksiller sinüs kökenlidir ve
antrokoanal polip ad›n› al›r. Bu poliplerin maksiller sinüs içinde genellikle kistik olan bir bölümü vard›r. Maksiller sinüs içinde en çok lateral ve
medial duvarlar›n posterosuperiorundan köken al›r ve maksiller sinüsü
genellikle posterior fontaneldeki bir aksesuar ostiumdan terk ederek
nazal kaviteye ç›kar ve koanaya do¤ru uzan›r. Daha az s›kl›kta sfenoid,
etmoid ve frontal sinüs kökenli koanal polipler de görülebilir9 (Resim 1).

Resim 2. Sa¤ nazal kavitede izole tek polip. A: Sa¤ nazal kavitede unsinat cisimden köken alan
izole tek polip. B: Ayn› polibin daha yak›n görünümü. (0 derece 4 mm rijit teleskop) (Beyaz Ok:
Unsinat cisim, Sar› y›ld›z: Alt konka, Siyah y›ld›z: Polip, Beyaz y›ld›z: Orta konka, Mavi y›ld›z:
Septum).

Nazal kavitelerin koanal polipler d›ﬂ›nda izole tek tarafl› polipleri daha
da nadirdir. Bulla etmoidalis ön ve alt duvar›, unsinat cisim , orta konka ve
septum bu tür poliplerin anatomik orijin yerleri olabilir10-12 (Resim 2, 3).

Resim 3. Sol nazal kavitede orta konka ile unsinat cisim birleﬂme yerinden köken alan izole bir
polip (0 derece 4 mm rijit teleskop) (Mavi y›ld›z:
Septum, Beyaz y›ld›z: Orta konka, Siyah y›ld›z:
Polip, Beyaz k›vr›k ok: Frontal reses bölgesi).
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Nazal Polipozis
Nazal polipozis klinikte poliplerin en s›k görüldü¤ü gruptur. Poliplerin anatomik orijinlerini konu
alan az say›daki postmortem kadavra ve cerrahi araﬂt›rma yay›n›
incelendi¤inde nazal polipozisli
hastalarda poliplerin büyük bir ço¤unlu¤unun unsinat cisim, orta
konka, bulla etmoidalis, agger nazi
ve di¤er frontal reses hücrelerinin
ve etmoid infindibulum, konkal sinüs, retrobuller ve supra buller reses ve frontal reses gibi potansiyel
boﬂluklar›n oluﬂturdu¤u ve ön etmoid sinüs içinde yer alan ostiomeatal kompleks bölgesinden
köken ald›¤› ortak bir bulgu olarak
görülmektedir2,3,58 (Resim 4-7).

Resim 4. Sa¤ orta meatusda hiatus semilunaris
superior‘dan gelen polibin orta konkan›n Freer
elevatörle medialize edilmesinden sonraki
görünümü. Unsinat cisim ile bulla etmoidalis
aras›ndaki etmoid infindubulumun ödemle
kapal› oldu¤u dikkati çekiyor (0 derece 4 mm
rijit teleskop) (Mavi y›ld›z: Unsinat cisim, Sar›
y›ld›z: Bulla etmoidalis, Beyaz y›ld›z: Orta konka,
Siyah y›ld›z: Polip, e: Freer elevatör).

Ostiomeatal kompleks bölgesi klinik olarak iki nedenle önem kazanmaktad›r. Bu bölgedeki yukar›da say›lan anatomik oluﬂumlar›n varyasyonlar› yine yukar›da say›lan potansiyel anatomik boﬂluklar›n daralmas›na ve mukozal temas noktalar›n›n oluﬂmas›na yol açabilir. Ayr›ca bu bölge inspirasyon havas›n›n en yo¤un temas etti¤i bölgedir. Mukozal temas
noktalar› ve inspirasyon havas›na karﬂ› oluﬂan yo¤un mukozal inflamasyon poliplerin etyopatogenezinde iki önemli faktördür. Bu nedenlerle nazal polipozisde poliplerin ço¤unlukla bu bölgeden geliﬂmesi ﬂüphesiz ﬂaﬂ›rt›c› de¤ildir.8

Resim 5. Sol nazal kavitede orta meatus giriﬂinde unsinat cisimden köken alan
polip (0 derece 4 mm rijit teleskop) (Mavi y›ld›z: Septum, Siyah y›ld›z: Polip,
K›rm›z› y›ld›z: Orta konka, Beyaz ok: Unsinat cisim).
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Resim 6. Sol orta meatus giriﬂinde bulla ön
duvar›ndan ve frontal resese do¤ru orta konka
lateral duvar›ndan köken alan polipler (0
derece 4 mm teleskop) (Beyaz y›ld›z: Orta
konka, Siyah y›ld›z: Polip, Sar› y›ld›z: Unsinat
cisim, K›rm›z› y›ld›z: Bulla etmoidalis ön yüzü).

Resim 7. Sa¤ orta meatusda poliplerin anatomik
orijin yerleri (0 derece 4 mm rijit teleskop) (1: Bulla etmoidalis ön yüzünden köken alan polip, 2:
Bulla etmoidalis ön yüz üst k›sm›ndan köken alan
polip, 3: Orta konka lateral yüzünden köken alan
polip, Mavi y›ld›z: Unsinat cisim, Beyaz y›ld›z: Orta
konka, K›vr›k beyaz ok: Frontal reses bölgesi).

Bu araﬂt›rmalardan önce genel kan› poliplerin sinüs boﬂluklar› içinde
oluﬂtu¤u ve sinüsün ostiumundan ç›karak nazal kaviteye geçti¤i yönünde
idi. Ancak yap›lan çal›ﬂmalarda poliplerin yukar›da ad› geçen anatomik
oluﬂumlar›n potansiyel boﬂluklara ve orta meatus ile nazal kaviteye bakan
mukozal yüzeylerinden köken ald›¤› gösterilmiﬂtir.1,4,8
Bununla beraber nazal polipozisde, özellikle alerji, bronﬂial ast›m, aspirin ve di¤er non-steroid antienflamatuvar ilaç (NSAID) intolerans› gibi
komorbiditelerin olmas› halinde, polipler orta konka medial yüzünden,
septumdan, olfaktör fossa tavan›ndan, üst meatus ve üst konkadan, sfenoetmoid resesden ve hatta alt konkadan da köken alabilir2,8 (Resim 8).

Resim 8. Sa¤ nazal kavitede üst meatusdan gelen bir polip. A: Sa¤ nazal kavitede
üst meatusdan ç›kan nazal kaviteye sarkan bir polip. B: Ayn› polibin üst meatusdan
ç›k›ﬂ yerinin daha yak›n görünümü (0 derece 4 mm rijit teleskop) (Beyaz y›ld›z: Orta
konka, Siyah y›ld›z: Polip, Mavi y›ld›z: Septum, Sar› y›ld›z: Üst konka).
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