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ÖZET Mezotelyal (çölomik) kistler çok nadir görülen konjenital benign lezyonlardır. Toraks içinde
lokalize çölomik kistler benign karakterli embriyonik tümörler olup mezotelyal kaynaklıdır.
Posterior mediastende nadir görülmesi sebebiyle benign paravertebral mezotelyal kist (çölomik
kist) olgumuzu sunmayı uygun bulduk.
Anahtar Kelimeler: Mediastinal kist, mezotelyal kist, konjenital, cerrahi tedavi

ABSTRACT Mesothelial (coelomic) cysts are exceptional congenital benign lesions. Intrathoracic
coelomic cysts are benign embryonic tumors with a mesothelial lining. We present a case of benign
paravertebral coelomic (mesothelial) cyst in the posterior mediastinum which is a rare lesion.
Key Words: Mediastinal cyst, mesothelial cyst, congenital, surgical treatment
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osterior mediastinum, orta mediasten ile vertebral kolon arasında kalan bölgedir. Bu alanda torasik aorta, sempatik trunkus, nervus
splanknikus, vagus siniri, interkostal sinirler, özofagus, duktus torasikus, vena azigos, vena hemiazigos, desendan aorta ve lenf nodları bulunur.
Mediastinum değişik orijinli tümör ve kistlerin geliştiği intratorasik bir bölgedir. Bu lezyonlar konjenital veya edinsel olarak gelişim gösterirler. Her
yaşta görülmekle birlikte daha ziyade genç ve orta yaşlarda fazladır. Konjenital lezyonların çoğu asemptomatik olup daha ziyade radyolojik olarak tespit edilir.1
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Kırkyedi yaşında bayan hasta, kronik tonsillit tanısıyla operasyon hazırlıkları yapılırken çekilen akciğer grafisinde mediastende şüpheli lezyon saptanması üzerine kliniğimize yönlendirildi. Hastanın genel muayenesinde
TA:120/90 mmHg, nabız:88 /dk, dinlemekle solunum sesleri bilateral eşitti.
Diğer sistem muayeneleri normaldi. Özgeçmişinde 20 yıl önce geçirilmiş menenjit öyküsü, 20 paket/yıl sigara anamnezi mevcuttu. P-A akciğer grafisinTurkiye Klinikleri Arch Lung 2008;9(2)
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de aort topuzu belirgin, üst mediasten ile süperpoze, lateral radyogramda posterior mediastende vertebralar ile süperpoze olan yaklaşık 6 cm çaplı, iyi
sınırlı homojen dansitede kitlesel lezyon görüldü.
Ardından çekilen kontrastlı toraks bilgisayarlı tomografide sol paraspinal alanda arkus aorta düzeyinden başlayarak sol akciğer hilus düzeyine dek
uzanım gösteren inen aortayı öne doğru iten 4.5x5.5
cm boyutlarında homojen hipodens görünümde
düzgün sınırlı kitle (nörojenik tm?) izlendi (Resim
1). Kontrastlı toraks MRI’da T4-T7 düzeyinde sol
paraspinal alanda özofagus komşuluğundan posteriora doğru uzanım gösteren 4x7 cm boyutlarında
hipo yağ baskılı, hiperintens görünümde koronal
kesitlerde bir adet septasyonla uyumlu hipointens
hattı bulunan pür kistik lezyon, ön planda nöroenterik kist veya özofagial duplikasyon kisti olarak yorumlandı (Resim 2). Solunum fonksiyon testleri
FEV1(zorlu ekspiratuar volüm): 2390 ml (%82),
FVC (zorlu vital kapasite): 2800 ml (%78) idi. Hematolojik ve biyokimyasal parametreleri normaldi.
Hastaya tanısal ve terapötik amaçlı sol video yardımlı torakoskopik ekplorasyon/ rezeksiyon planlandı. 37F sol çift lümenli endobronşiyal tüple
entübe edilen hastada sol toraksa 1 adet torakoport
deliği açılarak video kamerayla girildi, ancak yapışıklık dolayısıyla mevcut lezyona ulaşılamadı. Sol
lateral mini torakotomi ile 4. interkostal aralıktan
sol posterior mediastende mevcut kistik lezyona
ulaşıldı (Resim 3). Düzgün sınırlı 6 cm çaplarındaki kistik lezyonun renksiz berrak sıvı içerdiği görüldü. Etraf dokularla olan sınırlarının belirginleşmesi
için kistin içi aspire edildi. Lezyon etraf dokulardan
serbestleştirilerek komplet rezeke edildi. Usülüne
uygun torakotomi kapatıldı, hasta ekstübe edilerek
servise alındı. Hastanın ameliyat sonrası takiplerinde klinik radyolojik ve cerrahi açıdan problemi olmadı. Hasta 4. gün taburcu edildi. Patoloji sonucu
asellüler materyal içeren benign çölomik (mezotelyal) kist olarak raporlandı (Resim 4).

TARTIŞMA

Mediastinal kitle lezyonlarının %26-33.4’ü posterior mediasten yerleşimlidir.2,3 Posterior mediastinal yerleşimli tümörlerin %53’ünü nörojenik
tümörler, %34’ünü bronkojenik ve nöroenterik
Turkiye Klinikleri Arch Lung 2008;9(2)
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RESİM 1: Ameliyat öncesi toraks BT (mediasten).

RESİM 2: Ameliyat öncesi kontrastlı toraks MRI.

kistler ve az bir kısmını da mezenkimal tümörler
oluşturmaktadır.2
Primer kistler mediastinal kitlelerin %1520’sini oluşturur.4-6 Kistik lezyonların yıllarca
asemptomatik kalabilmelerine karşın, eninde sonunda bası semptomlarına ve enfeksiyona neden
oldukları ileri sürülmüştür.7-9

Mezotelyal kistler, tek tabakalı mezotelyal
hücrelerin oluşturduğu benign kistik lezyonlardır.
Bu lezyonlar çok nadir görülürler ve bazen intrato65
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nik açının dışında lokalizasyon göstermektedir.13
Olgumuz posterior mediasten sol paraspinal
alanda lokalizasyon göstermiş olup, tesadüfen çekilen radyolojik tetkikler sonucu tespit edilmiştir.
Herhangi bir semptom bulgularına rastlanmamıştır. İleride herhangi bir bası semptomlarına veya
enfeksiyona neden olmaması için komplet rezeke
edilmiştir.
Sonuç olarak posterior mediastendeki en sık
tümörler nörojenik tümörler, bronkojenik kistler
ve enterik kistlerdir. Konjenital mezotelyal (çölomik) kistler nadir görülen posterior mediasten tümörleridir. Gelişmiş non-invaziv tanı yöntemlerine
karşın, mediastinal kitle lezyonlarında kesin tanının konulabilmesi genellikle cerrahi girişimler ile
sağlanabilmektedir.

RESİM 3: Ameliyat sırasında lezyonun görünümü.

rasik yerleşim de gösterebilirler. Çocuklarda da literatürde yaklaşık 10 tane çoğu diafragma orijinli intratorasik mezotelyal kist olgusu bildirilmiştir.10

Mezotelyal kistler dalak, adrenal bez, over,
falsiform ligament, testis ve mezenterin vajinal
çıkıntılarında da belirtilmiştir.11,12 Mezotelyal kistler, toraks içerisinde heterojen bir dağılım göstermektedir ve yaklaşık %40’ı kardiyofre-
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