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ÖZET 

 

EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BAŞVURAN 

HASTALARDA MAKSİLLER SİNÜSÜN ANATOMİSİ, PATOLOJİSİ, 

VARYASYONLARININ DENTAL VOLUMETRİK TOMOGRAFİ İLE 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Amaç: Bu çalışmanın birincil amacı; Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine 

başvuran hastalarda maksiller sinüse ait anatomik yapıların varyasyon ve 

patolojilerinin prevalansınıDentalVolümetrikTomografi (DVT)  görüntüleri üzerinde 

saptamaktır. Ek olarakimplant planlaması için önem taşıyan mukozal kalınlaşma 

miktarı, septa varlığı ve posteriorsuperioralveolar arterin (PSAA) görülebilirliği 

üzerine cinsiyet, yaş ve diş durumunun etkisi de değerlendirildi. İkincil olarak ise 

apikal lezyon varlığında, maksiller sinüste gözlenen değişikliklerin saptanarak; 

lezyon çapı (LÇ), kemik yüksekliği (KY),mukozal kalınlaşma miktarı(MKM) 

arasındaki korelasyonun belirlenmesi hedeflendi. 

Gereç ve yöntem: Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi arşivine ait 2000 DVT 

görüntüsünden kriterlerimize uygun 500’üçalışmaya dahil edilerek maksiller sinüs 

patoloji ve varyasyonları 15 başlık altında sınıflandırıldı.Maksiller sinüs septası 

yüksekliği ve lokasyonu; maksillar sinüs mukozası kalınlaşma miktarı ve türü;  

PSAA’nın lokalizasyonu değerlendirildi. Bu anatomik yapılar üzerinde yaş, cinsiyet 

ve dişsizlik durumunun etkisi istatistiksel olarak analiz edildi. Ayrıca çalışmada 

değerlendirilen apikallezyonlu dişler, lezyon varlığının kemik yüksekliği ve mukozal 

kalınlaşma miktarı üzerine etkisi yönünden karşılaştırıldı. Septa, MKM, PSAA çapı, 

LÇ ve KY ölçümleri Kodak 9000 Flat Panel (FP) DVT cihazının özel görüntüleme 

programı olan CareStream 3D programının ölçüm aracı kullanılarak tek bir gözlemci 

tarafından standart şartlar altında gerçekleştirildi. Ölçümler sagital ve koronal 

kesitler üzerinde yapıldı ve ölçümlerin her biri üçer kez tekrarlanarak ortalama 

değerleri kaydedildi. 

Bulgular:Değerlendirilen görüntülerinin %55,6’sının implant planlaması amacı ile 

çekildiği belirlendi. En fazla saptanan maksiller sinüs patolojisi ve 
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varyasyonununmaksiller sinüs membranındamukozal kalınlaşma (MK), septa varlığı 

ve pnömatizasyonolduğu saptandı.Maksiller sinüs mukozasında mukozal 

kalınlaşmanın %34,8 olguda flat tipolduğu, MK üzerinde cinsiyet, yaş ve diş 

durumunun istatistiksel olarak etkili olduğu saptandı.Patolojik MK erkeklerde, 36-53 

yaş grubu bireylerdeve parsiyel diş eksikliğiolan hastalarda anlamlı ölçüde daha fazla 

bulundu.Bulgularımız maksiller sinüs septaların en fazla middle lokalizasyonda 

olduğunu gösterirken; yaş, cinsiyet ve diş durumunun septa varlığı üzerinde etkisiz 

olduğunu ortaya koydu.PSAA’nın en fazla intraosseözoryantasyonda,3. molar diş 

bölgesinde ve cinsiyetin lokasyon üzerinde etkisiz olduğu saptandı. Kısmi dişsizliği 

olan bireylerde PSAA görülebilirliğinin daha fazla olduğu belirlendi.Septa varlığının 

maksimum mukozal kalınlaşma miktarı üzerinde etkisiz (p=0.863) olduğu 

belirlendi.Apikal lezyon varlığının mukozalkalınlaşmaveapikal 

kemikmiktarıüzerindeistatistikselolaraketkiliolmadığısaptandı.  

Sonuç: Çalışmadan elde edilen bulgular maksiller sinüs mukozasına ait varyasyon ve 

patolojilerin tanısında DVT’nin önemini desteklemektedir. Bu nedenle üst çene 

posterior bölgeye yapılacak cerrahi girişimlerin başarısını artırmak ve olası 

komplikasyonları ortadan kaldırmak için ilgili bölgenin DVT görüntüsünün alınması 

önem taşımaktadır.   

Anahtar Kelimeler:Dentalvolumetriktomografi; maksiller sinüs patolojileri ve 

varyasyonları; prevalans; mukozal kalınlaşma; septa; posteriorsuperioralveolar arter 
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SUMMARY 

 

EVALUATION OF MAXILLARY SINUS ANATOMY, PATHOLOGY, AND 

VARIATIONS IN PATIENTS WHO ADMITTED TO EGE UNIVERSITY 

FACULTY OF DENTISTRY USING DENTAL VOLUMETRIC 

TOMOGRAPHY  

 

Objective: The objective of this thesis study is to determine pathologies and 

variations of the maxillary sinus in patients who admitted to Ege University Faculty 

of Dentistry, and had cone beam computed tomography (CBCT) of the upper jaw due 

to various indications.  Alsothe effect of age, gender, and dental statuson maxillary 

sinus mucosal thickening (MT), presence of septa and location of Posterior Superior 

Alveolar Artery (PSAA) was investigated. The second aim was toinvestigate the 

effect periapical lesions on maxillary sinus and evaluate the correlation between 

apical lesion (AL) diameter, alveolar bone height (ABH), MT of maxillary sinus.  

Material and Methods:  

Among the 2000 DVT images evaluated from archieves of Ege UniversityFaculty of 

Dentistry, 500 maxillary sinuseimages that fullfilled our inclusion criteria were 

included in the study. The pathology and the variations of the maxillary sinus were 

classified under 15 headings.Maxillary sinus mucosal thickening, septa height and 

location; localization of posterior superior alveolar artery (PSAA) wasevaluated by 

one observer under standard conditions. The effect of periapical pathology on 

maxillary sinus was evaluated by comparing the periapical bone height and mucosal 

thickening of teeth with and without periapical lesions. Septaheight, MT, diameter of 

PSAA, apicallesiondiameterandperiapical bone 

heightwasmeasuredusingtheCareStream 3D measuringtool, theimaging program of 

Kodak 9000Flat Panel (FP) imagingsoftware. 

Eachmeasurementwasrepeatedthreetimesandthemeanvaluewasrecorded. 

Results:Findings of the study revealed that 55.6% of CBCT images were obtained 

for implant planningindication. The most common maxillary sinus pathologies and 

variations were maxillary sinus mucosal thickening, presence of septa and 
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pneumatization. Flat type mucosal thickening was found in 34.8% of the patients. 

Gender, age and state of dentiton was found to have statistically significant effect on 

MT. Pathological MT was seen more common, males, among 36-53 age group and in 

partially dentulous patients. Our results revealed that maxillary sinus septa are in the 

middle location. However gender, age and state of dentiton had no significant effect 

on the presence of septa. PSAA was mostly seen intraosseous localization and gender 

was had no effect on this.The visibility of PSAA was more frequent in partially 

edentulous teeth. The presence of septa had no effect on mucosal thicknening. Apical 

pathology had no effect on MT and ABH. Wilcoxon Signed Rank test showed that 

there were no differences between measurements made in sagittal and coronal planes 

[p=0.033 for sagittal and coronal bone height in the groups with and without lesions, 

and p=0.534 for sagittal and coronal mucosal thickness in the groups with and 

without lesions] 

Conclusion: The results of the study reveal thatCBCT is an importantdiagnostic tool 

for the radiographic evaluation of maxillary sinus pathology and variations. 

Therefore preoperative CBCT imaging has a crucial role in the success of surgical 

procedures and avoids potential complications regarding the posterior maxillary 

region. 

Key words: Dental volumetric tomography, maxillary sinus pathology and 

variations,prevalance,septa, posterior superior alveolar artery 
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