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Ýlginç Týbbi Görüntüler

ÝLGÝNÇ TIBBÝ GÖRÜNTÜLER
AKCÝÐER GRAFÝSÝNDE HAVA SIVI SEVÝYESÝ
Harun AKAR1, Alev AKDÝLLÝ2, Hulki Meltem SÖNMEZ1, Hadi YAÞA3, Taþkýn ÞENTÜRK1
Anahtar sözcükler: Akciðer grafisi, Hava sývý seviyesi, Hiatus hernisi
64 yaþýnda bayan hasta LB 14.08.2000 tarihinde, 103506 hastane dosya numarasý ile Adnan Menderes
Üniversitesi Araþtýrma ve Uygulama Hastanesi Ýç Hastalýklarý Anabilim Dalý'na baþvurdu. Geldiðinde sað omuz
aðrýsý, yediklerinin aðzýna gelmesi ve göðsünde baský hissi yakýnmalarý vardý. Bu yakýnmalarý 15 yýldýr, zaman
zaman olup geçmekteymiþ ama son 3 aydýr þiddetlenmiþ ve sürekli olmaya baþlamýþ. 20 yaþýnda tifo, 25 yaþýnda
iken sarýlýk geçirmiþ. Fizik baký ve biyokimyasal bulgularý normaldi. Grafileri yukarýda sunulmuþtur.

Resim 1. Ön arka akciðer grafisi.

Resim 2. Sað yan akciðer grafisi

Resim 3. Özofagus-mide-duodenum
grafisinden bir görüntü.
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Akciðer grafisinde hava sývý seviyesi

AÇIKLAMALAR
Ön-arka akciðer grafisinde (Resim.1) saðda,
bazalde kalbin önüne yerleþmiþ, yaklaþýk 5 cm
çapýnda homojen, düzgün sýnýrlý opasite
izlenmektedir. Mediastende orta ve aþaðý bölgeyi
kaplayan, diafragmaya oturmuþ izlenimi veren
düzgün, yuvarlak daha yoðun bir alan görülmektedir.
Aort hafif elongedir ve trakeaya basýsý izlenmektedir.
Akciðer havalanmasý artmýþtýr.
Sað yan akciðer grafisinde (Resim.2) Toraks
kafesi ön-arka çapý artmýþ, kalbin önünde retrosternal
alanda aþaðýda epikardial yað yastýkçýðý
izlenmektedir. Kalbin arkasýnda, hava-sývý seviyesi
gösteren ancak belirgin bir duvarý seçilemeyen,
yaklaþýk 5 cm çaplý düþük yoðunluklu oluþum
bulunmaktadýr.
Ön-arka ve sað yan akciðer grafiler birlikte
deðerlendirildiðinde, retrokardiak alanda herni
kuþkusu, ve retrosternal alanda epikardial yað
yastýkçýðý düþünüldü. Bilgisayarlý göðüs tomografisi
ve özofagus-mide duodenum grafileri alýndý.
Özefagus pasaj grafisinde özefagogastrik bileþkenin
diafragma üzerinde yerleþmiþ olduðu görülmektedir
(Resim.3). Hastamýzda özofagoskopi de yapý
larak hiatus hernisi kanýtlandý. ve özofajit
bulunmadýðý saptandý. Tomografide de hiatal herni ve
ek olarak epikardial yað yastýðý bildirildi. Klinik
deðerlendirmede, yýllardýr bulunan regürjitasyon.
retrosternal dolgunluk ve baský hissinin intratorasik
herni kitlesine baðlý olduðu düþünüldü. Herni, baþarýlý
bir ameliyat ile giderildi.
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