ÖZGÜN GÖRÜNTÜLER

Gastrik Divertikül
Gastric Diverticulum

48 yaﬂ›nda kad›n hasta, mide a¤r›s› ve ﬂiddetli reflü yak›nmalar› ile poliklini¤imize baﬂvurdu. Fizik muayenesinde herhangi bir patolojik bulgu yoktu. Üst gastrointestinal sistem endoskopisinde özofagus lümen ve mukoza normaldi. Zline 40 cm’de, hiatal k›skaç 42 cm’de geçildi, retrofleksiyonda endoskop kardiyay› gevﬂek olarak sar›yordu. Fundusta
yaklaﬂ›k 2 cm çap›nda divertikül izlendi (Resim 1). Korpusta mukoza ve lümen normal, antrumda mukoza hiperemik
ve ödemli idi. Bulbus ve duodenum normaldi. Fundusta izlenen divertikül baryumlu mide-duodenum grafisinde mide
fundusunda posteriora uzan›m gösteren, dar boyunlu dolma fazlal›¤› olarak görüntülendi (Resim 2). Özofagus manometresi normaldi. 24 saatlik ambulatuvar pH monitörizasyonunda DeMeester skoru 34 (normal<14.7), postprandial ve supin dönemlerinde reflü ataklar› tesbit edilen hastaya gastroözofagial reflü hastal›¤› tan›s› ile Laparoskopik
Nissen Funduplikasyon operasyonu uyguland›. Operasyon sonras› ﬂiddetli reflü yak›nmalar› gerileyen hasta taburcu
edildi.
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YORUM:
Mide divertikülü çok nadir görülen bir patolojidir. Yaklaﬂ›k olarak 10.000 endoskopinin 4’ünde görülür ve ço¤unlukla tesadüfen saptan›r. Mide’de en s›k gastroözofageal bileﬂkeye yak›n arka duvarda yerleﬂir. 1 cm’den 10 cm
geniﬂli¤ine kadar olan olgular bildirilmiﬂtir. Çok küçük olanlar ülser veya kanser ile, özofagogastrik bileﬂkeye yak›n
olanlar ise paraözofageal herni ile kar›ﬂt›r›labilir. Tan›s› bu olguda da gösterildi¤i gibi baryumlu grafi ve gastroskopik
muayeneye dayan›r. Nadiren a¤r› veya dispeptik yak›nmalardan sorumlu tutulabilir.
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Resim 1. Fundusta divertikülün endoskopik olarak görünü- Resim 2. Baryumlu mide-duodenum grafisinde fundus dimü
vertikülünün tipik görünümü

