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TORAKS GRAFÝSÝNDE SAÐ TARAFI DOLDURAN
BARSAK HALKALARI
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ÖZET

Anahtar sözcükler:

Intestinal Loops Filling Right Hemithorax in Thorax x-ray

SUMMARY

Key words:

Tanýmlanamayan silik göðüs aðrýsý yakýnmalarý olan 32 yaþýnda bir bayan hastanýn akciðer görüntülemelerinde,
sað hemitoraksý dolduran kolon segmentleri saptanmýþtýr. Hastaya 2 yaþýnda iken, korroziv özofajit nedeni ile
özofagusa kolon grefti konulmuþ. Hastanemizde deforme kolon grefti çýkarýlan hastanýn görüntü
leme bulgularý sunulmuþtur.

Toraks grafisi, barsak, özofagus, greft dilatasyonu

Pulmonary x-rays of a 32-year-old female complaint with non-specific chest pain revealed colon segments filling
the right thorax. Since she had been experienced corrosive oesophagitis during the second year of her life, her
oesophagus had replaced with a colon graft on that time. Patient's deformed colony graft removed at our hospital.
The imaging findings of this patient submitted.

Thorax x-ray, Intestinal loops, eosophagus, greft dilatation
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Resim 1 Ön arka akciðer grafisi Resim 2 Sað yan akciðer grafisi

32 yaþýnda bayan hasta 21.2.2001
tarihinde, 17689 hastane dosya numarasý ile
Adnan Menderes Üniversitesi Araþtýrma ve
Uygulama Hastanesi Ýç Hastalýklarý Ana Bilim
Dalý'na baþvurdu. Geldiðinde hazýmsýzlýk, aþýrý
gazlanma gibi özgün olmayan yakýnmalarý ve
tam tanýmlayamadýðý sýrt-göðüs aðrýlarý vardý
. Bu yakýnmalarý yaklaþýk 4-5 yýldýr varmýþ. 2
yaþýndayken kostik özofajit nedeniyle özofagusa

kolon grefti konulmuþ.
Fizik bakýda kan basýncý 110/70 mmHg,

nabýz 72/dk ritmik, ateþ 36.2 derece saptandý.
Akciðerler dinlendiðinde sað tarafta barsak
sesleri duyulmaktaydý.. Diðer muayene bulgularý
normal olarak saptandý.

Biyokimyasal bulgularý da tamamen
normaldi. Radyolojik görüntüleri aþaðýda
sunulmuþtur.



Toraks grafisinde...
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Hastanýn akciðer grafisinde saðda apekse
kadar uzanan geniþlemiþ barsak anslarý
izlenmektedir (Resim 1-2).

Baryumlu özafagus-mide-duedonum
grafisinde servikal özoafagus ön mediastendedir.
Sternoklavikular eklem hizasýndan itibaren kolon
ile devam etmektedir. Ön mediasten kolon
segmentleri tarafýndan doldurulmuþtur. Oral
olarak verilen radyoopak madde miydeye
ulaþmýþtýr (Resim 3).

To r a k s ý n b i l g i s a y a r l ý t o m o g r a f i
incelemesinde sað tarafta, kolon kesitleri ve
içerisinde gaita artýklarý izlenmektedir (Resim 4
içerisinde beyaz ok).

Yapýlan üst gastrointestinal sistem
endoskopisinde özafagus yerinde kolon grefti ve
alt uçta darlýk saptanýdý. Hastanýn hazýmsýzlýk,

aþýrý gazlanma, göðüs kafesindeki aðrý gibi
yakýnmalarý kolon grefti deformasyonu ve greft
alt ucundaki darlýða baðlandý. Genel cerrahi ve-
göðüs cerrahisi konsültasyonlarý sonucu hastanýn
operasyona al ýnmasýna karar ver i ldi .
Operasyonda 70 cm deforme kolon çýkarýldý.
Hastanýn yakýnmalarý kayboldu.

Kolon greftinin aþýrý dilatasyonu ve sað
kolon interpozisyonunun ön mediasteni tamamen
doldurmas ýna raðmen has tan ýn faz la
yakýnmasýnýn olmamasý yanýsýra, çekilen AC
grafisinde ileri derecede diafraðma hernisi
düþündürebilecek görüntülerin saptanmasý ilginç
bulunarak okuyucunun deðerlendirmesine
sunuldu.
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Resim 3 Baryumlu ÖMD grafisi

Resim 4 Toraks tomografisi


