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Hemoptizi ile birlikte olan gastrik duplikasyon kisti:
olağandışı bir prezentasyon
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Öz

Abstract

Gastrointestinal duplikasyonlar ağız boşluğundan rektuma kadar herhangi bir düzeyde ortaya çıkabilen gelişimsel anomalilerdir ve en sık
ileumda ortaya çıkarlar. Gastrik duplikasyonlar ender gastrointestinal
duplikasyonlardır. Duplikasyon kistlerinin gelişimi ile ilgili çok sayıda
teori öne sürülmüştür. Ancak, bütün duplikasyon türlerini açıklayabilecek tek bir teori yoktur. Olası komplikasyon ve malin transformasyon riskini önlemek için, tam olarak çıkarmak, seçilecek tedavi
yöntemidir. Olguların çoğu yaşamın ilk yılında bulgu verir. Gastrik
duplikasyonun klinik tablosu çok değişken olabilir. Ancak, genellikle
karın ağrısı ve ele gelen kitle ile bulgu verir. Hemoptizi ile birlikte
klinik bulgu vermesi nadirdir. Daha önce böyle bir olgu sadece bir
kere bildirilmiştir. Biz burada hemoptizi ile başvuran gastrik duplikasyonlu üç yaşında bir erkek hastayı sunmaktayız.

Gastrointestinal duplications are rare developmental anomalies that
may occur at any level from the oral cavity to the rectum, with the
ileum being the most common site. Gastric duplications are rare gastrointestinal duplications. Various theories have been proposed for
the development of duplication cysts; however, there is no single theory that explains all types of duplications. Complete removal is the
treatment of choice to avoid the risk of possible complications and
malignant transformation. Most cases present within the first year
of life. The clinical presentation of gastric duplications can be highly
variable; however, they usually present with abdominal pain and a
lump. Clinical presentation with hemoptysis is rare. Only one such
case has been reported previously. We describe a three-year-old male
with gastric duplication who presented with hemoptysis.
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Giriş
Gastrointestinal duplikasyonlar ender gelişimsel anomalilerdir. Gastrik duplikasyonlar daha da ender gözlenir. Olağan klinik tablo karın ağrısı ve ele gelen bir kitle
şeklindedir. Hemoptizi ya da solunum sistemi belirtileri ile başvuru çok nadir görülür. Operasyon öncesi dikkatli bir görüntüleme lobektomi ile birlikte torakotomiyi önleyebilir. Burada, hemoptizi ile başvuran ender bir
gastrik duplikasyon kisti olgusunu bildiriyoruz.
Olgu
Orak hücreli anemisi olan üç yaşında bir erkek hasta
bir yıldır devam eden belirsiz karın ağrısı, tekrarlayan

öksürük ve çok sayıda hemoptizi atakları ile başvurdu.
Vital bulguları normaldi. Sol alt akciğere hava girişi
azalmıştı. Karın bakısında özellik yoktu.
Hasta anemikti. Pıhtılaşma testleri normaldi. Göğüs
röntgenlerinde sol akciğerin alt lobunda konsolidasyon
gözlendi (Şekil 1). Göğüs ve karın bilgisayarlı tomografisinde (BT) sol alt lobda sekestrasyonu düşündüren konsalidasyon görüldü (Şekil 2). Küçük peritoneal kesede sol
hemidiyafragmaya kadar uzanan 2,4x1,5x2,2 cm’lik kistik
bir yapı görüntülendi ve pankreastan kaynaklanan bir kist
olduğu düşünüldü. Manyetik rezonans kolanjiyopankreatografi (MRCP) küçük kesede bir kistle birlikte normal
bir pankreas olduğunu gösterdi (Şekil 3). Sol üst karında
kistik bir lezyondan şüphe edilerek hasta araştırıldı. La-
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Şekil 1.

Sol alt lobda konsolidasyon gösteren preoperatif
göğüs röntgeni

Şekil 2.

Sekestrasyonu düşündüren sol alt lob konsolidasyonunu gösteren göğüs ve karın bilgisayarlı tomografisi

parotomide, mide ile ortak bir duvarı paylaşan ve büyük
kurvaturun üst bölümüne yakın komşulukta olan uzamış
bir kistik yapı görüldü (Şekil 4, 5). Mide ile kist boşluğu
arasında iletişim yoktu. Kist yukarı doğru sol hemidiyafragmaya uzanmaktaydı, ama kör olarak sonlanıyordu.
Kist tamamen çıkarıldı. Histopatoloji, mukozada lenfositik infiltrasyonla birlikte gastrik duplikasyon kistini ortaya
koydu. Hasta operasyon sonrasında olaysız bir şekilde iyi256
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Şekil 3.

Küçük kesede bir kistle birlikte normal pankreası
gösteren manyetik rezonans kolanjiyopankreatografi

Şekil 4.

Mide ile ortak bir duvarı paylaşan ve büyük kurvaturun üst bölümü ile yakın komşuluğu olan uzamış bir
kistik yapıyı gösteren intraoperatif görüntü

leşti. Hasta yakınmasızdır ve operasyon sonrası röntgen,
konsolidasyonun çözülmüş olduğunu göstermektedir
(Şekil 6). Hastanın ailesinden yazılı onam alındı.
Tartışma
Gastrointestinal duplikasyonlar ağız boşluğundan rektuma kadar herhangi bir düzeyde ortaya çıkabilen geli-
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epiteli ile kaplıdır (1). Gastrik duplikasyonların %80’den
fazlası kistiktir ve mide lümeni ile iletişimleri yoktur.
Geri kalanı tübülerdir ve mide ile iletişimleri vardır (1).
Duplikasyon kistlerinin gelişmesi ile ilgili çeşitli teoriler öne sürülmüştür. Ancak, bütün duplikasyon türlerini
açıklayabilecek tek bir teori yoktur. Gastrik duplikasyonların %67’sinde tanı yaşamın ilk yılı içinde konur ve
%25’inden azı 12 yaşından sonra saptanır (1).

Şekil 5.

Şekil 6.

Kist lümenini gösteren intraoperatif görüntü (mide ile
iletişim yok)

Konsolidasyonun çözüldüğünü gösteren postoperatif
göğüs röntgeni

şimsel anomalilerdir ve en sık ileumda ortaya çıkarlar.
Midenin duplikasyon kistleri daha da ender görülür;
bütün gastrointestinal duplikasyonların %4’ünü oluştururlar (1). Gastrik duplikasyon kistleri için olağan yerleşim büyük kurvaturun kenarıdır (2). Gastrik duplikasyon
kistinin tanısı için esas ölçütler şunlardır: (a) kistin duvarı mide duvarı ile komşudur; (b) kist düz kas ile çevrilmiştir ve (c) kist duvarı gastrointestinal mukozanın

Gastrik duplikasyon kistlerinin klinik bulguları çok
değişken olabilir (belirsiz karın ağrısı, bulantı, kusma,
epikastrik dolgunluk, kilo kaybı, anemi, yutma güçlüğü, karında hassasiyetle birlikte dispepsi, fizik bakıda
epigastrik kitle). Kistler pankreas, böbrek, dalak ve adrenal bez gibi komşu organlara baskı yapabilir, çünkü
olguların çoğunda kistler midenin büyük kurvaturu
boyunca ortaya çıkar. Kistler; enfeksiyon, gastrointestinal kanama, perforasyon, ülserasyon, fistül oluşumu,
tıkanma, bası ya da kist içinden kaynaklanan karsinoma
gibi komplikasyonlarla da belirti verebilir (1). Gastrik
duplikasyonların %10’dan azı ektopik pankreas dokusu
içerebilir (3). Gastrik duplikasyon kistleri ve pankreatik
psödokistler arasında birçok klinik ve radyolojik benzerlik vardır, ama pankreatik enzimlerin normal olması
ve pankreatit öyküsü olmaması duplikasyon kistini düşündürebilir (4).
Gastrik duplikasyon kistinin hemoptizi ile başvurması
çok enderdir. Böyle bir olgu daha önce sadece bir kere
Menon ve ark. (5) tarafından bildirilmiştir (hemoptizi
ile başvuran iki yaşında bir çocuk). Öne sürülen olası
etioloji birlikte bulunan sekstrasyon gibi bir akciğer lezyonu, akciğer dokusu içine ülsere olan torasik duktus
duplikasyon kisti ya da fistül yolu ile direkt iletişimdi.
Bronkopulmoner ön bağırsak malformasyonları sıklıkla
sol alt lobu tutar ve hemoptizi ile başvurabilir. Ancak,
bunların gastrik duplikasyonlarla ilişkili olduğu bilinmemektedir. Tek başına kist çıkarıldıktan sonra akciğer
konsolidasyonunun gerilemesi, diyafragmatik bir iletişim aracılığı ile akciğer erozyonuna yol açan ülserasyona bağlı olabilir.
Nadir görüldükleri için gastrik duplikasyonların doğal
seyrini kesin olarak belirlemek zordur. Doğal gastrik
mukozada olduğu gibi, kist iç yüzeyinde erozyonlar, ülserasyon ve rejeneratif değişiklikler olabilir. Duplikasyon kistlerinin neoplastik transformasyon potansiyeli
vardır (1). Bu kistlerin preoperatif olarak tanısını koymak zor olsa da, son zamanlarda kullanılan görüntüleme yöntemleri bazı bilgilendirici bulgular sağlayabilir.
Klasik olarak, radyografik incelemeler mide konturunda
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girinti oluşturan intramural bir dolum defekti gösterir
(1). Kontrastlı BT taramaları, bunları iç yüzeyde kontrast
tutulumu ile birlikte kalın duvarlı kistik lezyonlar olarak
ortaya koyabilir. Olası komplikasyonları ve malin transformasyonu önlemek için seçilecek tedavi yöntemi tamamen çıkarmadır (1).
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