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 Göğüs duvarı deformiteleri

 Kosta, sternum ve anterior duvar varyas-
yonları 

 Göğüs duvarı çevresindeki eklemler ile yu-
muşak dokulardaki varyasyonel ve rastlan-
tısal bulgular

 GİRİŞ 

Göğüs duvarı, dolaşım ve solunumla ilgili 
hayati organları çevreleyen koruyucu bir ya-
pıdır. Bu yapı kemik ve kıkırdaklar ile bunları 
çevreleyen kaslar, fasyalar, cilt altı yağlı doku 
ve cildin katılımıyla meydana gelir. Göğüs 
duvarı patolojileri, gelişimsel ve konjenital 
anomalilerden, yumuşak doku veya kemik 
kaynaklı neoplazilere kadar geniş bir yelpaze 
içerisinde yer alır. Konvansiyonel radyogra-
fi, ultrasonografi (US), bilgisayarlı tomogra-
fi (BT) ve manyetik rezonans görüntülemesi 
(MRG) uygulamalarının her biri kendilerine 
ait avantajlar ve spesifik uygulama alanları 
ile bu patolojilerin tanı ve takibinde kullanı-
labilir [1, 2]. Radyolojik görüntülerin değer-
lendirilmesi sırasında tesadüfi olarak herhangi 
bir semptoma neden olmayan çeşitli varyas-
yonlar ve anormallikler ile karşılaşabiliriz. Bu 
nedenle bu yazıda anatomik varyasyonların 
yanı sıra, bazı göğüs duvarı deformiteleri ve 
anatomik yapılar ile rastlantısal olarak karşı-

laşabileceğimiz bir benign yumuşak doku kit-
lesinden de bahsedilecektir. 

 GÖĞÜS DUVARI İSKELETİ 

 a. Göğüs Duvarı Deformiteleri 

 Pektus ekskavatum 

Sternum ve alt kostal kıkırdakların değişen 
derecelerde depresyonu ile karakterize pektus 
ekskavatum en sık görülen göğüs duvarı defor-
mitesidir. Yaklaşık 400 doğumda bir görülür ve 
erkeklerde daha sıktır [1-4]. Bu deformite, ço-
ğunlukla konjenital olarak görülürken vakaların 
%15 kadarında ergenlik süresince gelişimsel 
olarak sonradan da ortaya çıkabilir [5]. Etyolo-
jisi tam olarak bilinmese de alt kostal kıkırdak-
ların aşırı büyümesi en makul teorilerden biridir 
[1, 5]. Ayrıca Marfan, Ehlers-Danlos ve Noonan 
sendromu gibi bazı bağ dokusu hastalıkları ile 
birlikteliğinin sıklığı muhtemel bir genetik geçiş 
varlığını da desteklemektedir [3, 5]. 
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Klinik olarak tespit edilen pektus ekskava-
tumda radyolojik görüntüleme deformitenin 
ciddiyetini belirlemeye yönelik yapılır. Sternal 
ve kıkırdak depresyona bağlı olarak preverteb-
ral mesafede azalma ve buna bağlı olarak kalp-
te sola yer değişikliği ve aksiyel rotasyon göz-
lenir. Bunun dışında posterior-anterior (P-A) 
akciğer grafisinde, kalbin sağ kenar sınırında 
belirsizlik, kalp dansitesinde artış, horizontal 
arka kostalar, vertikal ön kostalar görülebilir. 
Sternum depresyonunun derecesi lateral rad-
yografide kolaylıkla anlaşılabilse de özellikle 
cerrahi müdahale düşünüldüğünde deformite-
nin ciddiyetini ölçmek için BT kullanılabilir 
[1, 3, 5]. Pektus indeksi (Haller indeksi) BT’de, 
defektin en belirgin olduğu kesitte göğüs kafe-
sinin en geniş transvers çapının anteroposteri-
or çapa oranlanması ile hesaplanır (Resim 1). 
Normal bireylerde 2,56 (±0,35 SD) olan bu 
oranın 3,25’den büyük olması cerrahi endikas-
yonu ortaya çıkarır [6].

 Pektus karinatum 

Sternum ve kostokondral eklemlerin dışbü-
key yapıda anteriora protrüzyonu ile güvercin 
göğsüne benzer bir görüntü yaratan bu defor-
mite göğüs duvarının en sık rastlanılan ikin-
ci deformitesidir. Yaklaşık 1000 doğumda bir 

görülen bu anormallik erkeklerde daha sıktır. 
Etyolojisi net olarak bilinmese de kostokond-
ral kartilajların orantısız olarak aşırı büyümesi 
öne sürülen tezlerden biridir [1, 3, 5]. Hastaların 
çoğu asemptomatik olmakla birlikte olguların 
%15’inde skolyoz, konjenital kalp defektleri, 
Marfan sendromu gibi bağ dokusu hastalıkla-
rı vardır [5]. Bu deformite puberte döneminde 
belirginleştiği için cerrahi kararı için puberte 
bitinceye kadar beklenmelidir [3]. Kondrog-
ladioler ve kondromanubrial tipleri vardır. 
Sternal gövde ve kostal kıkırdakların simetrik 
protrüzyonu olarak sınıflandırılan ilk tipi pektus 
karinatum deformitelerinin çoğunu oluşturur. 
Daha nadir görülen ikinci tipte ise manubrium 
protrüzyonu görülür [7]. Çoğunlukla ağrı ve 
estetik amaçlı yapılan cerrahinin kararı için ço-
ğunlukla radyolojik görüntüleme yöntemlerine 
ihtiyaç yoktur. Lateral grafide saptanan sternal 
protrüzyon dışında akciğer grafisinde dikkat çe-
kici bir bulgu yoktur. Bilgisayarlı tomografi ise 
tutulan kartilaj sayısını belirlemede veya Haller 
indeksini kullanarak deformitenin ciddiyetini 
ortaya koymada kullanılabilir (Resim 2) [3, 5]. 

 Pektus arkuatum 

Pektus arkuatum (diğer isimleriyle Currari-
no-Silverman sendromu, kondro-manubrial de-
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Resim 1. A, B. On dokuz yaşında erkek hastada pektus ekskavatum deformitesi. Lateral akciğer gra-
fisinde (A) sternal depresyon görülmektedir. Aksiyel düzlemdeki BT kesitinde (B) Haller indeksi (a/b 
oranı) aracılığı ile bu deformitenin şiddeti hesaplanabilir.  
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formite, tip 2 pektus karinatum) olasılıkla ster-
nal osifikasyon merkezlerinin erken füzyonu 
ve manubriosternal eklemin obliterasyonundan 
kaynaklanan ve yüksek karinat göğüs deformi-
tesi ile sonuçlanan nadir bir patolojidir. Bu du-
rumda manubriosternal bileşkede öne açılanma 
ve anormal derecede kısa bir sternum ortaya 
çıkar. Mitral kapak hastalıkları gibi doğumsal 
kalp hastalıkları sıklıkla bu deformiteye eşlik 
eder [8].

 Poland sendromu 

Göğüs duvarı bileşenlerinin farklı derece-
lerde hipoplazisi ve aplazisi ile karakterize 
oldukça nadir görülen konjenital bir anoma-
lidir. İntrauterin dönemde subklaviyen arter 
hipoplazisi ile ilişkili vasküler etyoloji öne 
sürülmektedir. Pektoral kasların, genellikle 
tek taraflı olmak üzere az gelişmesi veya yok-
luğu karakteristiktir. Bunun yanı sıra hastalar 
göğüs duvarında hafif bir hipoplazi, meme 
ve kosta aplazisi, göğüs duvarı depresyonu, 
sternal anomaliler, aksiller kıllanmanın yok-
luğu ve subkutan yağlı dokuda azalma gibi 
çok farklı bulgularla ortaya çıkabilir. Ayrıca 
bu hastalarda nadir de olsa sindaktili (parmak 
yapışıklığı), brakidaktili (hipoplazi) gibi el 

anomalileri görülebilir. Akciğer grafisinde 
etkilenen taraftaki yumuşak doku volümünün 
azalması ile ilişkili translüsensi artışı görüle-
bilirken göğüs duvarındaki tüm bu iskelet ve 
yumuşak doku anomalileri üç boyutlu BT’ler 
ile rahatlıkla tespit edilebilir [9].

 b. Kosta Varyasyonları 

Toraks duvarı, 12 çift kosta, 12 torakal ver-
tebra ve sternumu içerir. Kostalar posteriorda 
vertebral kolon ile eklem yaparken anteriorda 
ise kostal kartilajlar ile devam eder. Birinci 
kostanın kartilajı manubriuma sinkondroz ara-
cılığı ile tutunurken 2-7. kostal kartilajlar ile 
sternum arasında sinovyal eklem vardır. Seki-
zinci, 9. ve 10. kostalar ise 7. kostal kartilaja 
bağlanarak bir sinkondroz oluşturur. Karın ön 
duvarında kör olarak sonlanan 11. ve 12. kos-
talar yüzen kaburgalar olarak adlandırılır [10, 
11]. Kostaların arka ucunda baş, boyun ve tü-
berkül bölümü vardır. Posteriorda kostanın baş 
bölümü vertebra ile kostovertebral eklemi, pos-
terior yüzeyindeki kemik çıkıntı olan tüberkül 
ise transvers proçes ile kostotransvers eklemi 
yapar. Her iki eklem de sinovyal yapıda olduğu 
için inflamatuar veya metabolik sinovyal pato-
lojilerde etkilenebilir [11].

Kostal oluk, kostaların inferomedyal yüzeyini 
ifade etmekte olup interkostal damarları ve si-
nirleri içerir. Bu oluğa bağlı olarak kostaların üst 
kenarları düz ve belirgin iken alt kenarları bel-
li belirsizdir. Simetrik olan bu bulgu genellikle 
orta kostaların posteriorunda karşımıza çıkar 
ve eroziv veya litik lezyonlarla karıştırılmama-
sı gereken bir durumdur [12]. Ayrıca girişimsel 
işlemlerde bu bölgeden kaçınmak gerekir [11].

Kostal kartilajların kalsifikasyonu 35 yaşın-
dan küçük sağlıklı yetişkinlerde sık karşılaşılan 
bir durum değildir. Bu nedenle genç yaşlarda 
görülen kostal kartilaj kalsifikasyonu kronik 
böbrek hastalığı, tiroid hastalığı, otoimmün 
hastalıklar ve kondrosarkom ile ilişkili olabilir 
[10]. Kalsifikasyonun normal paterni kadın ve 
erkeklerde birbirinden farklı olup erkeklerde 
periferal paralel çizgilenmeler, kadınlarda ise 
santral küresel yığınlar şeklindedir (Resim 3) 
[10, 11]. 
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Resim 2. On bir yaşında erkek hastada pektus ka-
rinatum deformitesi. Aksiyel düzlemdeki BT gö-
rüntüsünde sternal protrüzyon görülmektedir.



Çoğunluğu izole görülen, ancak bazen bir 
sendrom veya sistemik bir hastalığın parçası 
olan, kosta anomalileri klinik pratikte az karşı-
laşılan durumlardan biridir ve genellikle klinik 
önem taşımazlar [12]. 

Servikal kosta, 7. servikal vertebradan kay-
naklanan fazladan kosta olup popülasyonun 

%0,2-8’inde görülür [12]. Hipoplastik 1. 
kosta ve 7. servikal vertebranın uzamış trans-
vers proçesi ile karıştırılmamalıdır [12, 13]. 
Küçük bir kemikçikten, 1. kosta ile füzyon 
yapan uzun bir kemiğe kadar değişebilen bo-
yutlarda, tek veya çift taraflı görülebilir (Resim 
4) [12]. Genellikle rastlantısal olan karşımıza 
çıkan servikal kosta, Klippel-Feil sendromuna 
eşlik edebilir veya nörovasküler bası sonucu 
torasik outlet sendromuna neden olabilir [13].

Çatal kosta (bifid kosta), erkeklerin 
%0,6’sında görülmekte olup kostaların anterior 
parçalarının ikiye ayrılıp çatallanarak sonlan-
masını ifade eder (Resim 5). En sık 4. kostada 
görülür. Genellikle asemptomatik olan bu du-
rum bazal hücreli nevüs sendromunda da karşı-
mıza çıkabilir [12].

Kosta füzyonu, oldukça nadir (%0,3) olup 
kostaların anterior veya posteriorunda görülen 
kısmi veya tam füzyonu ifade eder. En sık 1. 
ve 2. kostalar arasında görülür. Vertebral seg-
mentasyon anomalileri de eşlik edebildiği için 

gelişimsel bir segmentasyon defekti ile ilişkili 
olduğu düşünülmektedir [12].

Kosta köprüleşmesi, komşu kostaların ge-
nişleyerek fokal bir alanda birleşmesidir (Re-
sim 6). Konjenital veya posttravmatik olabilen 
bu durum bir çift veya birkaç komşu kosta ara-
sında olabilir. Köprüleşme kostanın herhangi 
bir yerinde komplet veya psödoartikülasyon 
şeklinde görülebilir [12].

Rudimenter veya hipoplastik kosta, nadir 
(erkeklerde %0,2) olup genellikle 1. kostada 
görülür. Bu durumda servikal kosta ile karıştı-
rılmamalıdır [12]. 

Kısa kostalar, sternum kadar öne uzanmaz-
lar ve bazı iskelet displazilerinin (tanatoforik 
displazi, Jeune asfiktik torasik displazi, El-
lis-van Creveld kondroektodermal displazi, 
akondroplazi) ayrılmaz parçasını oluşturur. 
Göğüs hacminde ortaya çıkan azalma, solunum 
hareketini kısıtlar ve solunum yetmezliğine ne-
den olur [13].

Birinci kostanın konjenital psödoartrozu, 
kostanın orta parçasındaki kemikleşmeme so-
nucu sklerotik kenarlara sahip radyolüsen hat 
şeklinde görülür. İyileşmekte olan kırığa ben-
zer [12].

İntratorasik kosta, sıklıkla fazladan ve sağ-
da görülen bir kosta olup toraks kavitesi çevre-
sinden içeriye doğru protrüzyon gösterir [12]. 
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Resim 3. A, B. Kostal kartilaj kalsifikasyonu paterni. Aksiyel BT görüntülerinde 98 yaşında kadın has-
tada (A) santralde küresel yığınlar (oklar) şeklinde görülürken 79 yaşında erkek hastada (B) perife-
ral çizgilenmeler (oklar) görülmektedir.

A B



Pelvik kosta, pelvik kemiklerden kaynakla-
nır ve kemik, kıkırdak veya ligamentöz bir yapı 
ile tutunabilir [12].

Kosta sayısı anomalileri, fazla veya eksik 
kosta şeklinde bir sendromun (trizomi 21, kle-
idokranial displazi gibi) parçası olarak görüle-
bilir. Toplumda normal bireylerin %5-8’sinde 
11 çift kosta görülürken fazladan kosta oldukça 
nadir bir durumdur [13].

 c. Sternum Varyasyonları 

Göğüs ön duvarının önemli bir yapısı olan 
sternumda, patolojik durumlar ile karışabilecek

çeşitli varyasyonlar görülebilir. Çoğunluğu 
asemptomatik olan bu varyasyonların göz ardı 

edilmesi bazen göğüs ön duvarının girişimsel 
işlemlerinde ciddi komplikasyonlara yol açabi-
lir [14]. Günümüzde yaygın olarak kullanılan 
çok kesitli BT’ler sayesinde bu varyasyonlar 
rahatlıkla saptanabilir [15].

Suprasternal kemik, toplumda %3-6,9 ora-
nında görülebilir. Kemikle füzyone supraster-
nal kemik türü suprasternal tüberkül olarak ad-
landırılır [15, 16].

Manubriosternal ve sternoksifoidal füz-
yon, parsiyel veya komplet olabilir. Manubri-
osternal füzyon, %19,6-22,4 oranında komplet 
(Resim 7A), %10-13 oranında parsiyel görü-
lürken sternoksifoidal füzyon, %30,3-30,6 ora-
nında komplet (Resim 7C), %32,4-40,2 oranın-
da ise parsiyel olarak görülür [15, 16].
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Resim 4. A-C. Yirmi sekiz yaşında erkek hastada 
servikal kosta. Koronal (A) ve aksiyel (B) düzlem 
ile üç boyutlu BT görüntülerinde servikal kosta 
anomalisi izlenmektedir (oklar).C
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Sternal sklerotik bant, manubriumda veya 
sternal gövdede %22-37,1 oranında vertikal çiz-
gilenmeler şeklinde karşımıza çıkabilir [15, 16]

Sternal yarık (kleft), manubrium ve sternal 
gövdede sırasıyla %0,6 ve %0,8 oranında gö-
rülebilir [15].

Sternal foramen, multipl kemikleşme mer-
kezlerinin inkomplet füzyonuna bağlı olarak 
çoğunlukla sternal gövde inferiorunda ortaya 

çıkan yuvarlak defektlerdir. Toplumda %4,5-
5,2 oranında görülebilen bu anomali genellik-
le asemptomatik olup BT’de tesadüfi olarak 
saptanır. Ortalama çapı 6-6.5 mm olup nadiren 
sternal yarık ile devam edebilir [15, 16].

Sternal korteksin fokal defekti ve sternal 
çentik, çoğunluğu sternum gövdesinin inferi-
orunda ve posterior yüzeyinde yaklaşık olarak 
%7,7-8,8 oranında görülür [15, 16]. 

Ksifoidal sonlanım, tek (%71-72,2), çift 
(%25-27,2) (Resim 7B) veya nadiren üçlü 
(%0,7-1) olabilir. Toplumun %1,1-1,8 kadarın-
da ise ksifoid hiç olmayabilir [15, 16]. 

Ksifoidal foramen, sternal foramenden daha 
sık olup %27,4 oranında görülebilir (Resim 
7C) [15].

Ksifoidal ligaman kalsifikasyonu, genellik-
le 45 yaş üzerinde tek veya çift taraflı görüle-
bilir [15, 16].

Sternal psödokleft ve psödoforamen sıra-
sıyla %3,3 ve %3,6 oranında karşılaşılabilecek 
anomaliler olup sternoksifoidal bileşkede in-
komplet füzyon sonucunda ortaya çıkar [15].

 d. Çocuklarda Anterior Duvarda 
 Görülen Varyasyonlar 

Bu varyasyonlar eğik sternum, anterior kos-
ta veya kostal kartilajın belirgin konveksitesi, 
belirgin asimetrik kostal kartilaj, küçük para-
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Resim 5. A, B. Kırk yedi yaşında erkek hastada bifid kosta anomalisi. Sagital (A) ve 3 boyutlu BT (B) 
görüntülerinde sol 4. kostanın bifid şeklinde sonlandığı görülmektedir (ok, A ve elips, B). 

A B

Resim 6. Yetmiş dört yaşında erkek hastada kos-
ta köprüleşmesi. Sagital düzlemdeki maksimum 
intensite projeksiyonu (MIP) reformat görüntü-
de sağda 5. ve 6. kosta arasındaki fokal füzyon 
oluşumu görülmektedir (ok).



kondral nodül gibi asimetrik bulguları içerir 
[17]. Anterior göğüs duvarındaki bu varyas-
yonlar çocukların 1/3’ünde görülür ve normal 
olarak kabul edilir. Radyoloğun bu varyasyon-
ları bilmesi, BT değerlendirmeleri sırasında 
karşılaşılabilecek asimetrik bulguları doğru 
yorumlamayı kolaylaştıracaktır [18].

 GÖĞÜS DUVARI ÇEVRESİNDEKİ 
 EKLEM VE YUMUŞAK DOKULAR  

 a. Eklemler 

Göğüs duvarı aslında komşuluğundaki omuz 
bölgesi ile ilişkili bir yapıdır. Bu bölge klavi-
kula ve skapulanın yanısıra, kol hareketleri 

sırasında bu kemiklerin hareketlerinin gerçek-
leştiği beş hareketli bölgeyi içerir. Bu hareketli 
bölgeler akromiyoklavikuler, sternoklavikuler 
ve glenohumeral eklem olmak üzere üç adet 
eklem ve skapulotorasik ve subakromiyal alan 
olmak üzere iki adet kayıcı bölgeden meydana 
gelir [19]. Bu yazının kapsamı içerisinde aşa-
ğıda bu anatomik yapıların bir kısmından bah-
sedilecektir.

Sternoklavikuler eklem, suprasternal çenti-
ğin her iki yanında bulunan sinovyal bir eklem-
dir [11]. Yapılan bir çalışmada asemptomatik 
kişilerin %10’nundan fazlasında her iki ster-
noklavikuler eklem arasında belirgin asimetri 
ve yaygın bir bulgu olarak eklem aralığında 
gaz varlığı gösterilmiştir. Bu nedenle radyolo-
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Resim 7. A-C. Sternum varyasyonları. 60 yaşındaki 
erkek hastada koronal düzlemdeki MIP reformat 
görüntüde manubriosternal (A) ve sternoksifo-
idal füzyon (C) ile ksifoidal foramen (C, ok) ve 
47 yaşındaki erkek hastada koronal düzlemedeki 
MIP reformat görüntüde ksifoidin bifid şeklinde 
sonlanımı (B, ok) izlenmektedir.C

A B



jik değerlendirmelerde sıklıkla karşılaşabilece-
ğimiz bu bulgular, semptomatik değilse, pato-
lojik olarak değerlendirilmemelidir [20].

Korakoklavikuler bağ, akromiyoklavikuler 
eklem stabilitesinde önemli bir role sahiptir. 
Trapezoid ve konoid olmak üzere iki bileşeni 
mevcut olup konoid bileşeni korakoid proçes-
ten klavikulanın konoid tüberkülüne doğru 
uzanır. Bu tüberkülün yerine büyük bir kemik 
çıkıntının görüldüğü konoid proçes ise özellik-
le Doğu Asya popülasyonunda yaygın görülen 
bir varyasyondur. Klavikulanın konoid proçesi 
ile skapulanın korakoid proçesi arasında gö-
rülebilen korakoklavikuler eklem sinovyal bir 
eklemdir (Resim 8). Genellikle asemptomatik 
olup radyolojik incelemelerde insidental ola-

rak saptanırlar. Ancak nadiren de olsa görülen 
semptomatik olgularda omuz ağrısı ve üst eks-
tremite parestezisinin nedeni olabilir [21].

Skapulotorasik alan, bir eklem olarak da ka-
bul edilmekte olup komşuluğundaki diğer ek-
lemlerden farklı olarak, kapsül, kıkırdak veya 
sinovyum içermez. Bu eklem, normalde kayma 
hareketine izin veren skapula ve göğüs duvarı 
arasındaki kas ve bursalardan oluşur [22]. Bu 
kaslar yüzeysel (trapezyus, latissimus dorsi), 
ara (levator skapula, rhomboid majör ve mi-
nör) ve derin (serratus anterior, subskapularis) 
tabaka olmak üzere üç ayrı katmanda yer alır. 
En derindeki iki kas skapula ile göğüs duva-
rı arasında yastık görevi görür. Skapulatorasik 
eklemde bu kasların yanısıra iki adet anatomik 
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Resim 8. A-C. Otuz dokuz yaşında erkek hastada 
toraks BT’de rastlantısal olarak saptanan kora-
koklavikuler eklem. Sagital oblik (A), aksiyel ob-
lik (B) ve 3 boyutlu reformat BT görüntülerinde 
korakoid proçes ile klavikula arasındaki eklem 
görülmektedir (elipsler).C

A B



(supraserratus, infraserratus), dört adet adven-
tisyöz olmak üzere çok sayıda bursa bulunur. 
Anatomik bursalardan biri olan skapulotorasik 
(infraserratus) bursa göğüs duvarı ile serratus 
anterior arasında uzanırken subskapular (sup-
raserratus) bursa subskapularis ile serratus 
anterior arasında yer alır (Resim 9). Bu ekle-
min göğüs duvarına doğrudan bir kemik bağ-
lantısı olmadığı için eklemdeki düzgün kay-
ma hareketi bu kasların ve bursaların normal 
fonksiyonuna bağlıdır [22]. Skapulanın göğüs 
duvarı üzerinde tekrarlayan hareketine neden 
olan aktiviteler (örneğin yüzme gibi baş üstü 
sporları) bir aşırı kullanım yaralanması olarak 
skapulatorasik krepitus ve/veya bursiti kapsa-
yan snapping skapula sendromuna neden ola-
bilir. Skapulatorasik bursite bağlı göğüs duvarı 
ile serratus anterior arasında ortaya çıkan sıvı 
koleksiyonu, radyolojik görüntülemelerde nor-
malde görülmeyen bursayı görünür hale getirir 
[22].

 b. Aksesuar Kaslar 

Anterior göğüs duvarında nadiren de olsa 
görülebilen aksesuar kaslar vardır [23]. Bun-

lardan literatürde en sık bahsi geçen sternalis 
kası anatomistler tarafından iyi bilinen ancak 
klinisyen ve radyologların aşina olmadığı ana-
tomik varyasyonlardan biridir. Klinik olarak 
asemptomatik olmakla birlikte mamografi, BT 
ve MRG değerlendirilmelerinde desmoid tü-
mör, hematom veya meme karsinomu gibi yer 
kaplayıcı lezyonları taklit ederek tanısal karı-
şıklığa neden olabilir [24].

Cinsiyet ve farklı etnik gruplara göre de-
ğişmekle birlikte toplumda %0,5-20 arasın-
daki oranlarda görülebilir [25]. Bilgisayarlı 
tomografide, pektoralis kasının üzerinde düz 
veya oblik band şeklinde, diğer anterior du-
var kasları ile aynı dansitede bir yapı olarak 
kolayca saptanabilir. Son yıllarda yapılan bir 
çalışma, sternalis kaslarının çoğunun paras-
ternal alanda longitudinal konumlu olduğunu 
ve kadınlarda daha sık iken erkeklerde daha 
büyük boyutlarda olduğunu söylemektedir 
[24]. 

 c. Elastofibroma Dorsi 

Elastofibroma dorsi aslında infraskapular 
bölgede görülen benign bir yumuşak doku kit-
lesidir. Ancak hastaların %50’si asemptomatik 
olup BT veya MRG değerlendirmeleri sırasın-
da rastlantısal olarak karşımıza çıkabilir. Tipik 
olarak ileri yaş kadınlarda, skapulanın alt açısı 
komşuluğunda rhomboid majör ve latissimus 
dorsi kasları arasında yer alır. [26]. Vakaların 
çoğunluğu sağ tarafta (olasılıkla sağ el kulla-
nımı hakimiyetinden dolayı) yerleşimli olup 
%10-66 oranında çift taraflı tutulum bildiril-
miştir [26]. Etyolojisi tam olarak bilinmese de 
skapula ile kosta arasındaki mekanik sürtünme 
ile ilişkili reaktif bir psödotümör olduğu öne 
sürülmektedir [27]. 

Görüntülemede subskapular bölgede, nispe-
ten iyi sınırlı, kapsülsüz yumuşak doku kitle-
leri şekilde görülür. Bilgisayarlı tomografide 
komşu kaslar ile benzer dansitedeki lezyonun 
değişen derecelerdeki fibröz ve yağlı yapısı 
MRG’de daha ayrıntılı olarak görülür (Resim 
10). [28]. Ayrıcı tanısında desmoid, fibrom, 
nörofibrom gibi lezyonlar yer alır [27]. 
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Resim 9. Skapulotorasik alandaki anatomik bur-
salar. Aksiyel düzlemde T2 ağırlıklı MR görüntü-
sünde subskapularis (yıldız) ile serratus anterior 
(ok) arasında subskapular (supraserratus) bursa, 
serratus anterior (ok) ile göğüs duvarı arasında 
ise skapulotorasik (infraserratus) bursa gösteril-
miştir.  



 Kaynaklar 

[1]. Jeung M-Y, Gangi A, Gasser B, Vasilescu C, Massard 
G, Wihlm J-M, Roy C. Imaging of chest wall disor-
ders. Radiographics 1999; 19: 617-37. [Crossref]

[2]. Semionov A, Kosiuk J, Ajlan A, Discepola F. Kore-
an J Radiol 2019; 20: 1441-53. [Crossref]

[3]. Çelik A, Kutlay H. Chest wall pectus deformities. 
Turkiye Klinikleri J Thor Surg-Special Topics 2009; 
2: 13-5.

[4]. Fokin AA, Steuerwald NM, Ahrens WA, Allen KE. 
Anatomical, histologic, and genetic characteristics 
of congenital chest wall deformities. Semin Thorac 
Cardiovasc Surg 2009; 21: 44-57. [Crossref]

[5]. Mak SM, Bhaludin BN, Naaseri S, Di Chiara F, 
Jordan S, Padley S. Imaging of congenital chest 
wall deformities. Br J Radiol 2016; 89: 20150595. 
[Crossref]

[6]. Haller JA, Kramer SS, Lietman SA. Use of CT 
scans in selection of patients for pectus excavatum 
surgery: a preliminary report. J Pediatr Surg 1987; 
10: 904-6. [Crossref]

[7]. Fonkalsrud EW, Anselmo DM. Less extensive te-
chniques for repair of pectus carinatum: the undert-
reated chest deformity. J Am Coll Surg 2004; 198: 
898-905. [Crossref]

[8]. Currarino G, Silverman FN. Premature obliteration 
of the sternal sutures and pigeon-breast deformity. 
Radiology 1958; 70: 532-40. [Crossref]

[9]. Cingel V, Bohac C, Mestanova V, Zabojnikova L, 
Varga I. Poland syndrome: from embryological basis 
to plastic surgery. Surg Radiol Anat 2013; 35: 639-
46. [Crossref]

[10].  Ontell FK, Moore EH, Shepard JO, Shelton DK. The 
costal cartilages in health and disease. RadioGraphi-
cs 1997; 17: 571-7. [Crossref]

401Göğüs Duvarı Varyasyonları

Resim 10. A-C. Seksen bir yaşında kadın hastada 
bilateral elastofibroma dorsi. Aksiyel düzlemde 
BT (A) ile T1 ağırlıklı (B) ve T2 ağırlıklı (C) MR 
görüntülerinde infraskapuler bölgede latissumis 
dorsi ve serratus anterior ile göğüs duvarı ara-
sında yerleşimli fibroadipoz yapıda, lentiform 
şekilli, solid kitle lezyonu görülmektedir (oklar).C

A B

https://doi.org/10.1148/radiographics.19.3.g99ma02617
https://doi.org/10.3348/kjr.2019.0181
https://doi.org/10.1053/j.semtcvs.2009.03.001
https://doi.org/10.1259/bjr.20150595
https://doi.org/10.1016/S0022-3468(87)80585-7
https://doi.org/10.1016/j.jamcollsurg.2004.02.016
https://doi.org/10.1148/70.4.532
https://doi.org/10.1007/s00276-013-1083-7
https://doi.org/10.1148/radiographics.17.3.9153697


[11]. Levine BD, Motamedi K, Chow K, Gold RH, Seeger 
LL. CT of rib lesions. AJR Am J Roentgenol 2009; 
193: 5-13. [Crossref]

[12]. Guttentag AR, Salwen JK. Keep your eyes on the 
ribs: the spectrum of normal variants and diseases 
that involve the ribs. Radiographics 1999; 19: 1125-
42. [Crossref]

[13]. Glass RB, Norton KI, Mitre SA, Kang E. Pediatric 
ribs: a spectrum of abnormalities. Radiographics 
2002; 22: 87-104. [Crossref]

[14]. Fokin AA. Cleft sternum and sternal foramen. Chest 
Surg Clin North Am 2000; 10: 261-76.

[15]. Yekeler E, Tunacı M, Tunacı A, Dursun M, Acunas 
G. Frequency of sternal variations and anomalies 
evaluated by MDCT. AJR Am J Roentgenol 2006; 
186: 956-60. [Crossref]

[16]. Turkay R, İnci E, Ors S, Nalbant MO, Gürses İA. 
Frequency of sternal variations in living individuals. 
Surg Radiol Anat 2017; 39: 1273-8. [Crossref]

[17]. Donnelly LF, Frush DP. Abnormalities of the chest 
wall in pediatric patients. AJR Am J Roentgenol 
1999; 173: 1595-601. [Crossref]

[18]. Donnelly LF, Frush DP, Foss JN, O'Hara SM, Bisset 
GS. Anterior chest wall: frequency of anatomic va-
riations in children. Radiology 1999; 212: 837-40. 
[Crossref]

[19]. Flores DV, Goes PK, Gomez CM, Umpire DF, Path-
ria MN. Imaging of the acromioclavicular joint: ana-
tomy, function, pathologic features, and treatment. 
Radiographics 2020; 40: 1355-82. [Crossref]

[20]. Tuscano D, Banerjee S, Terk MR. Variations in nor-
mal sternoclavicular joints; a retrospective study to 

quantify SCJ asymmetry. Skel Radiol 2009; 38: 997-
1001. [Crossref]

[21]. Singh VK, Singh PK, Trehan R, Thompson S, Pandit 
R, Patel V. Symptomatic coracoclavicular joint: in-
cidence, clinical significance and available manage-
ment options. International Orthopaedics (SICOT) 
2011; 35: 1821-26. [Crossref]

[22]. Osias W, Matcuk GR, Skalski MR, Patel DB, Schein 
AJ, Hatch GFR, et al. Scapulothoracic pathology: 
review of anatomy, pathophysiology, imaging fin-
dings, and an approach to management. Skel Radiol 
2018; 47: 161-71. [Crossref]

[23]. Huntington GS. The derivation and significance of 
certain supernumerary muscles of the pectoral regi-
on. J Anat Physiol 1904; 39: 1-54.

[24]. Shiotani M, Higuchi T, Yoshimura N, Kiguchi T, 
Takahashi N, Maeda H, Aoyama H. The sternalis 
muscle: radiologic findings on MDCT. Jpn J Radiol 
2012; 30: 729-34. [Crossref]

[25]. Jelev L, Georgiev G, Surchev L. The sternalis musc-
le in the Bulgarian population: classification of ster-
nales. J Anat 2001; 199: 359-63. [Crossref]

[26]. Karakurt O, Kaplan T, Gunal N, Gulbahar G, Kocer 
B, Han S, et al. Elastofibroma dorsi management 
and outcomes: Review of 16 cases. Interact Cardi-
ovasc Thorac Surg 2014; 18: 197-201. [Crossref]

[27]. Naylor MF, Nascimento AG, Sherrick AD, McLeod 
RA. Elastofibroma dorsi: Radiologic findings in 12 pa-
tients. Am J Roentgenol. 1996; 167: 683-7. [Crossref]

[28]. Ochsner JE, Brooks GN, Sewall SA, Agni R. Best 
cases from the AFIP: Elastofibroma dorsi. Radiog-
raphics 2006; 26: 1873-6. [Crossref]

402 Maraş Özdemir ve Ulubaba

https://doi.org/10.2214/AJR.08.1216
https://doi.org/10.1148/radiographics.19.5.g99se011125
https://doi.org/10.1148/radiographics.22.1.g02ja1287
https://doi.org/10.2214/AJR.04.1779
https://doi.org/10.1007/s00276-017-1854-7
https://doi.org/10.2214/ajr.173.6.10584807
https://doi.org/10.1148/radiology.212.3.r99se16837
https://doi.org/10.1148/rg.2020200039
https://doi.org/10.1007/s00256-009-0689-7
https://doi.org/10.1007/s00264-011-1309-4
https://doi.org/10.1007/s00256-017-2791-6
https://doi.org/10.1007/s11604-012-0114-3
https://doi.org/10.1046/j.1469-7580.2001.19930359.x
https://doi.org/10.1093/icvts/ivt442
https://doi.org/10.2214/ajr.167.3.8751681
https://doi.org/10.1148/rg.266055184


Göğüs Duvarı Varyasyonları

Zeynep Maraş Özdemir, Hilal Er Ulubaba

Sayfa 393
Pektus indeksi (Haller indeksi) BT’de, defektin en belirgin olduğu kesitte göğüs kafesinin en geniş 
transvers çapının anteroposterior çapa oranlanması ile hesaplanır.

Sayfa 394
Posteriorda kostanın baş bölümü vertebra ile kostovertebral eklemi, posterior yüzeyindeki kemik 
çıkıntı olan tüberkül ise transvers proçes ile kostotransvers eklemi yapar. Her iki eklem de sinovyal 
yapıda olduğu için inflamatuar veya metabolik sinovyal patolojilerde etkilenebilir.

Sayfa 399
Skapulotorasik alan, bir eklem olarak da kabul edilmekte olup komşuluğundaki diğer eklemlerden 
farklı olarak, kapsül, kıkırdak veya sinovyum içermez. Bu eklem, normalde kayma hareketine izin 
veren skapula ve göğüs duvarı arasındaki kas ve bursalardan oluşur

Sayfa 398
Yapılan bir çalışmada asemptomatik kişilerin %10’nundan fazlasında her iki sternoklavikuler eklem 
arasında belirgin asimetri ve yaygın bir bulgu olarak eklem aralığında gaz varlığı gösterilmiştir. Bu 
nedenle radyolojik değerlendirmelerde sıklıkla karşılaşabileceğimiz bu bulgular, semptomatik değil-
se, patolojik olarak değerlendirilmemelidir.

Sayfa 394
Kostal kartilajların kalsifikasyonu 35 yaşından küçük sağlıklı yetişkinlerde sık karşılaşılan bir durum 
değildir. Bu nedenle genç yaşlarda görülen kostal kartilaj kalsifikasyonu kronik böbrek hastalığı, 
tiroid hastalığı, otoimmün hastalıklar ve kondrosarkom ile ilişkili olabilir. Kalsifikasyonun normal 
paterni kadın ve erkeklerde birbirinden farklı olup erkeklerde periferal paralel çizgilenmeler, kadın-
larda ise santral küresel yığınlar şeklindedir.
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1. Göğüs duvarı deformiteleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangileri doğrudur?
I. En sık görülen göğüs duvarı deformitesi pektus karinatumdur
II. Bilgisayarlı tomografide göğüs duvarı deformitesinin şiddetini değerlendirmek için Haller 

indeksi kullanılır
III. Poland sendromunda göğüs duvarı bileşenlerinin farklı derecelerde hipoplazisi ve aplazisi 

dışında el anomalileri de görülebilir
IV. Doğumsal kalp hastalıkları pektus arkuatuma sıklıkla eşlik eder
a. I-II
b. II-III
c. II-III-IV
d. II-IV
e. I-II-IV

2. Göğüs duvarı yapıları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a. Kostal kartilaj kalsifikasyonunun 35 yaşından öncesi görülmesi olağandır
b. Kostovertebral ve kostotransvers eklemler sinovyal eklemler olduğu için çeşitli inflamatuar 

patolojilerde etkilenebilir
c. Kostaların komşuluğundan geçen nörovasküler yapılara bağlı olarak direk grafilerde üst 

yüzey konturları belirsizdir
d.  Kostal kartilaj kalsifikasyonunun paterni kadın ve erkeklerde benzerdir
e. Sternoklavikuler eklemde gaz varlığı her zaman bir patolojiye işaret eder

3. Pektus ekskavatum ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a. Göğüs duvarının en sık rastlanılan ikinci deformitesidir 
b. Posterior-anterior (P-A) akciğer grafisinde kalbin sağ kenarında belirsizlik ve kalp dansite-

sinde artış görülebilir
c. Kadınlarda daha yaygındır
d. Haller indeksinin 3,25’den küçük olması cerrahi endikasyonu ortaya çıkarır
e. Sternal ve kostal kıkırdakların simetrik protrüzyonu olarak sınıflandırılan kondrogladioler 

tipi daha yaygındır

4. Elastofibroma dorsi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a. Benign bir yumuşak doku kitlesidir
b. Skapula komşuluğunda rhomboid majör ve latissimus dorsi kasları arasında yer alır
c. Vakaların %90’ı asemptomatiktir  
d. Ayırıcı tanısında desmoid tümör yer alır
e. Radyolojik görüntülerde fibroadipöz yapıda kapsülsüz yumuşak doku kitleleri şeklinde görülür

5. Skapulotorasik eklem ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a. Bu eklem sinovyal bir eklemdir
b. Bu eklemin yapısına çok sayıda kas ve bursa katılır
c. Eklemde kayma hareketi vardır
d. Tekrarlayan baş üstü sporları bu bölgede patolojiye neden olabilir
e. Snapping skapula bu bölgeyi ilgilendiren bir patolojidir

Cevaplar: 1c, 2b, 3b, 4c, 5a
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