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Concha bullosa může být jedno i oboustranná, 
většinou bývá jednokomorová. Může být  bez 
patologických projevů a nebo může být sama 

postižena, zpravidla vleklým zánětem. Nezřídka je 
zdrojem patologie  ostií a dutin, ústících v hiatus 

semilunaris  a infundibulum ethmoidale. 
V demonstrovaném případě je také další anatomická 

varianta – pneumatizace processus uncinatus. 
 

Demonstrovaný příklad ilustruje anatomii,  na straně 
buly není patologie, ta je na straně opačné. 



CT concha bullosa a pneumatizace processus uncinatus 

Pneumatizace střední skořepy vpravo je dvoukomorová, sliznice vzdušných dutin je jemná.  
Patologie je  na straně  levé: úplné zastření ethmoidálního labyrintu  a dutiny  

čelistní s hyperplázií dolní skořepy. Patologie byla chirurgicky ošetřena po resekci buly. 



Jde  o pneumokélu. Mohla vzniknout po 
zhojení dlouhodobé pyokély, ale zcela 
jemná sliznice v nitru kély svědčí spíše 
pro ventilový uzávěr s dilatací tlakem 

vzduchu. I takový nález může být indikací 
k chirurgické resekci části buly, protože 

blokováním ostií v etmoidální úžině může 
vyvolávat zánětlivou patologii. 

Na předním konci se bula rozetne 
sagitálním řezem a po odsátí 

případného obsahu  se 
 provede inspekce. 

septum nasi 



Skalpelem vytvořené okénko do buly. 

Nůžkami byla rozpolcena přední 
bula na mediální a laterální část.  



 
Po rozevření přední buly se 

otevírá pohled na zadní stěnu 
přední buly. Zde bude 

sagitální protětí pokračovat 
do zadní buly vertikálně až k 

úponu střední skořepy. 

  
Skalpel protnul stěnu a otevírá se pohled  
do  zadní buly. I v ní je sliznice normální. 
 



Otevírá se pohled do zadní buly,  
vystlané  zdravou sliznicí 

Protětí  buly  je ukončeno odstraněním 
mediální stěny střední lastury. 



Nosní dutina  v oblasti hiatus semilunaris je přístupná pohledu 
a event. dalším výkonům, např. resekci processus uncinatus. 

  Normální sliznice je známkou správné ventilace a drenáže ostií dutin, 
ústících pod střední skořepu. 
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Laterální stěna buly byla odstraněna a otevřel 
se přístup k recessus frontalis. Pokud by se resekoval  

processus uncinatus , otevřelo by se infundibulum ethmoidale 
 a pohled na primární ostium čelistní dutiny a na oblast  

supraturbinálního přístupu do čelistní dutiny. 
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