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Barsak Obstrüksiyonlarında Bilgisayarlı Tomografinin Rolü
Role of Computed Tomography in Intestinal Obstruction
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Barsak obstrüksiyonları, karın ağrısı nedeniyle yapılan acil servis başvurularının önemli bir kısmını oluşturmakta olup, doğru tanı konulamadığı ve tedavi edilemediği durumda ciddi mortalite ve morbiditeye yol
açabilmektedir. İnce ve kalın barsak obstrüksiyonları nedenleri ve klinik
bulguları açısından farklılık gösterse de her ikisinde de tercih edilmesi
gereken görüntüleme yöntemi bilgisayarlı tomografidir (BT). Özellikle
cerrahi tedavi kararı verilirken BT bulguları kritik öneme sahip olduğu
için, görüntülerin uygun şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir. BT
intravenöz kontrast madde kullanılarak çekilmeli, aksiyal görüntüler
sagital ve koronal reformat görüntülerle birlikte değerlendirilmelidir.
BT bulguları obstrüksiyon varlığı, geçiş noktasının yeri, obstrüksiyona
yol açan neden ve obstrüksiyona bağlı gelişen komplikasyonlar açısından değerlendirilmelidir.

Intestinal obstructions constitute a significant proportion of all emergency department admissions for abdominal pain and may lead to significant mortality and morbidity rates when left untreated. Small and
large bowel obstructions may possess different etiologies and different
clinical manifestations; yet, computed tomography (CT) is the imaging
method of choice for both. Images need to be meticulously interpreted; in that, CT findings may be critical in deciding about a surgical
intervention. CT examinations should be conducted using an intravenous contrast material, and axial images and reformatted sagittal and
coronal plane images should be evaluated simultaneously. Presence of
the obstruction, location of the transition point, etiology, and possible
secondary complications should be looked for.
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Giriş
Mekanik barsak obstrüksiyonları, karın ağrısı nedeniyle acil servise yapılan başvuruların %15’ini
oluşturmaktadır (1). Ayrıca akut abdominal cerrahilerin yaklaşık %20’si barsak obstrüksiyonları
nedeniyle gerçekleştirilmektedir (2). Barsak obstrüksiyonu şüphesinde radyoloğun görevi obstrüksiyon varlığını saptamak, yerini, geçiş noktasını ve sebebini belirlemek, komplikasyon varlığını
sorgulamak ve klinik öneme sahip olan bulguların varlığını sorgulamaktır:
•
•
•
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Tam veya komplet obstrüksiyon: obstrüksiyon seviyesinin ilerisine sıvı ve gaz geçişinin izlenmediğini ifade eder.
İnkomplet veya parsiyel obstrüksiyon: obstrüksiyon seviyesinin ilerisine sıvı ve gaz geçişinin
bir miktar mevcut olduğunu ifade eder.
Kapalı lup obstrüksiyon: bir barsak segmentinin hem distal hem de proksimal ucunun obstrüksiyonunu ifade eder. Komplikasyon riski fazladır (3, 4).

Barsak obstrüksiyonu, barsak içerisinde gaz ve sıvı birikimi sonucu olarak abdominal distansiyona
yol açar. Distansiyon ve intraluminal basınç artışı ilk aşamada peristaltizm artışına neden olurken
ilerleyen dönemde tam tersi etkiye yol açar. Peristaltizmin bozulmasına bağlı olarak bakteriyel
aşırı çoğalma olur ve bu bakterilerin ve ürettikleri toksinlerin kana ve lenfatik dolaşıma geçişi
artar. Bu nedenle zamanında tedavi edilmeyen obstrüksiyonlarda sepsis riski vardır. Distansiyon
ilerlerse basınç artışına bağlı önce venöz ve sonra da arteriyel dolaşım bozulur. Bu da perforasyon
ve nekroza yol açar. Kapalı lup obstrüksiyonlarda bu risk daha fazladır (2, 3).
Klinik olarak en önemli bulgular karın ağrısı, kusma, karında şişlik, gaz ve gayta çıkışında azalmadır. Karın ağrısı başlangıçta kolik tarzda iken ilerleyen dönemde peristaltizmin azalmasına bağlı
olarak sürekli bir hal alır.
Klasik olarak sıklıkla barsak obstrüksiyonda ilk tercih edilen görüntüleme yöntemi ayakta direkt
batın grafisi (ADBG) olsa da; yorumlayan kişiler arası farklılıklar ve obstrüksiyonun nedeni ile ilgili
sınırlı bilgi vermesi nedeniyle tanıdaki yeri oldukça sınırlıdır (5, 6). Buna karşılık bilgisayarlı tomografi (BT), obstrüksiyon tanısı, geçiş noktasının yeri, kapalı lup obstrüksiyon ve komplikasyon
varlığının belirlenmesinde güvenle kullanılabilir. BT’nin obstrüksiyon tanısındaki duyarlılığı %82100 olup, oldukça yüksektir (7). Her ne kadar hastaların büyük çoğunluğu cerrahi gereksinimi
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olmadan tedavi edilebilse de, tanıda gecikme olması durumunda mortalite riskinin %25’e kadar çıkması nedeniyle ince barsak
obstrüksiyonunun erken tanı ve tedavisi büyük önem taşımaktadır
(8). Ayrıca intravenöz (İV) kontrast madde verilerek elde olunan
BT tetkiki ile, klinik olarak barsak obstrüksiyonu ile karışan veya
obstrüksiyona eşlik eden mezenterik vasküler olay (MVO) varlığı
da gösterilebilir. Barsak obstrüksiyonu ile MVO ayrımı çoğu zaman
klinik olarak mümkün değildir.
Kolon obstrüksiyonları, ince barsak obstrüksiyonlarına göre 4-5
kat daha az sıklıkta ve daha çok ileri yaş hastalarda görülür. İnce
barsak obstrüksiyonundan farklı olarak daha sinsi seyreder ve bu
nedenle geç tanı alır (9). İleoçekal valvin kompetan olduğu hastalarda kolon obstrüksiyonu kapalı lup obstrüksiyon şeklinde gelişir
(10). Laplace kuralına göre çekum artan basınçtan ilk önce etkilenir ve dolayısıyla iskemi ve perforasyon riski çekumda en fazladır (11). Kolon obstrüksiyonu tanısında BT’nin duyarlılığı %96 ve
özgüllüğü %93 olup, görüntülemede ilk tercih edilmesi gereken
yöntem BT’dir (12).

BT Tekniği
Merkezler arasında farklılık bulunsa da, abdominal BT tetkiki İV
kontrast madde enjeksiyonu sonrası 60-70. saniyede (portal venöz
faz) diyafram süperioru seviyesi ile simfizis pubis inferior komşuluğu arasındaki bölgeyi içerecek şekilde elde olunur (4, 13). İV kontrast madde kullanımı özellikle iskeminin değerlendirilebilmesi
için rutin olarak önerilmektedir. Koronal ve sagital multiplanar reformat görüntüler geçiş noktasının ve kapalı lup obstrüksiyon varlığının değerlendirilmesinde faydalıdır (14). Oral kontrast madde
(baryum veya iyotlu) kullanımı halen tartışmalıdır. Oral kontrast
madde kullanımının avantajı oral kontrast maddenin obstrüksiyon seviyesi distaline geçişiyle komplet obstrüksiyonun dışlanabilmesidir. Dezavantajları ise lümen ile barsak duvarı arasındaki
kontrast farkını azaltarak iskeminin değerlendirilmesini güçleştirmesi ve kontrast maddenin oral yolla verilmesinden sonra 2-3
saat bekleme süresi gereksinimi ile tedavide olası gecikmelere yol
açabilmesidir (15). BT enterografi en az 1 litre düşük atenüasyonlu
sıvı alımı gerektirmesi nedeniyle ince barsak obstrüksiyonunda uygun bir tetkik değildir (16). Kolon obstrüksiyonlarında farklı olarak
rektal yoldan kontrast madde verilebilir (10).

seviyelerinin bulunması akut obstrüksiyon varlığına işaret eder
(10). Kolon obstrüksiyonunu, kolonda dilatasyona yol açan kronik
süreçlerden (konstipasyon vb.) ayırmanın güvenilir bir yolu, dilatasyonun çekumu etkileyip etkilemediğinin gösterilebilmesidir.
Obstrüksiyonda çekum çapı diffüz ve orantısız olarak artarken diğer dilatasyon nedenlerinde böyle bir bulgu izlenmez (19).
Geçiş Noktasının Saptanması
Geçiş noktası, dilate proksimal ince barsak segmenti ile kollabe distal ince barsak segmenti arasındaki kalibre değişikliğini ifade eder.
Geçiş noktasının saptanması, özellikle obstrüksiyonun nedeninin
bulunması açısından önemlidir (4). Barsak obstrüksiyonunda BT
ile geçiş noktasının %63-93 oranında saptanabileceği bildirilmiştir
(20). Geçiş noktasının belirlenebilmesi için aksiyel kesitler değerlendirilirken hem rektumdan proksimale doğru hem de mideden
distale doğru değerlendirme yapılmalıdır. Ayrıca koronal ve sagital
multiplanar kesitler de incelenmeli ve ince barsak feçes işaretinin
olup olmadığına mutlaka bakılmalıdır. Barsak obstrüksiyonlarında geçiş noktasının direkt olarak BT’de saptanamadığı durumlarda
mezenterik kirlenmenin en yoğun olduğu bölgeyi ayrıntılı incelemek gereklidir. Çünkü mezenterik kirlenmenin en yoğun olduğu
lokalizasyonun geçiş noktasına yakın olduğu bilinmektedir (21).
Obstrüksiyon Nedeninin Saptanması
Barsak obstrüksiyonunun batı toplumlarında en sık nedeni adezyonlar olup diğer sık nedenleri arasında sırasıyla herniler ve kanserler sayılabilir. Bu üç neden tüm hastaların yaklaşık %80’inde
bulunur. Diğer nedenler Crohn hastalığı, volvulus, safra taşları,
yabancı cisimler, bezoarlar, travma ve iyatrojenik nedenlerdir (22).
İnce barsak obstrüksiyonuna yol açan nedenin belirlenmesi çoğunlukla geçiş noktasının bulunmasına bağlıdır. İnterensek sebepler genelde barsak duvarında kalınlaşmaya neden olur iken, ekstrensek sebepler dıştan bası ve kitle etkisi bulguları ile tanınır (23).

İnterensek nedenler
Crohn hastalığı
Akut inflamasyona bağlı transmural duvar kalınlaşması nedeniyle
barsak obstrüksiyonuna neden olabilir. Bunun dışında kronik süreçte etkilenen segmentteki sekel daralmaya bağlı da obstrüksiyon

BT Bulgularinin Değerlendirilmesi
Obstrüksiyon Varlığı
İnce barsak obstrüksiyonun tanısında en önemli kriter, dış duvardan dış duvara yapılan ölçümde ince barsak segmentinin 2,5
cm’den geniş olmasıdır (17). Distaldeki barsak segmentleri dekomprese görünümdedir. Direkt grafide hava-sıvı seviyeleri ve
tespih tanesi görünümü izlenebilir (4). Kronik veya ciddi obstrüksiyon durumunda obstrüksiyonun olduğu ince barsak segmentinde geçiş noktasının hemen proksimalinde lümende ince barsak
içeriği ile gazın karışımına ve stazına bağlı olarak kolondaki feçese
benzer bir görünüm oluşur. Bu bulgu “ince barsak feçes işareti”
olarak adlandırılmakta olup ince barsak obstrüksiyonlarında %5-7
oranında görülür (18) (Resim 1). İnce barsak feçes işareti obstrüksiyon varlığında geçiş noktasının saptanması için iyi bir ipucudur.
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Kolon obstrüksiyonlarında ise ilk dikkat çeken bulgu kolon anslarındaki dilatasyondur. Normal kolon kalibresi 3-8 cm arasındadır.
Proksimal kolon segmentinde dilatasyon ve distalde dekompresyon obstrüksiyonu düşündürmelidir. Kolon anslarında hava-sıvı

Resim 1. İnce barsak obstrüksiyonu bulunan 55 yaşında erkek hastanın
aksiyal kontrastlı BT görüntüsünde geçiş noktası düzeyinde ince barsak
lümeninde “ince barsak feçes bulgusu” (ok) izleniyor.

Taydaş ve ark. Barsak Obstrüksiyonlarında BT’nin Rolü

a

b

Resim 2. a, b. Crohn hastalığı bulunan ve ince barsak obstrüksiyonu gelişen 40 yaşında kadın hastanın aksiyal kontrastlı BT görüntüsünde terminal
ileumda kalınlaşma ve kontrastlanma artışı (ok) izleniyor (a); aynı hastanın koronal rekonstrüksiyon görüntüsünde çevre yağ dokuda kirlenme ve
mezenterik damarların oluşturduğu “tarak bulgusu (comb sign)” (ok) izleniyor (b)

kalınlaşması veya kontrast tutan yumuşak doku kitlesi şeklinde görülürler. Özellikle kolon çevresindeki lenfadenopatiler malignansi
açısından şüphe uyandırmalıdır (28).
İntussusepsiyon
Erişkinlerde nadir bir sebep olup tüm ince barsak obstrüksiyonlarının %5’inden azını oluşturur. Olguların hemen hepsinde invajinasyona neden olan “sürükleyici nokta (lead point)” vardır. BT’de
“hedef işareti” şeklinde tarif edilen barsak içinde barsak görünümü tipiktir (29).

Resim 3. Peritoneal karsinomatozisi bulunan 44 yaşında kadın hastada
aksiyal kontrastlı BT görüntüsünde ince barsak obstrüksiyonu ve geçiş
noktası düzeyinde implant (ok) izleniyor.

gelişebilir (24). Bu iki durumu ayırt etmek hasta izlemi açısından
çok önemlidir. Akut inflamasyonda BT’de barsak duvar kontrastlanmasında artış, çevre yağ dokuda kirlenme ve çevre mezenterik
damarlarda genişlemeye bağlı “tarak bulgusu (comb sign)” izlenir
(Resim 2). Bu bulguların varlığı hastanın muhtemelen medikal tedaviden fayda göreceğini düşündürür. Ancak aksi durumda cerrahi
tedavi düşünülmelidir (25).
Neoplaziler
Primer ince barsak neoplazileri nadir görülür. Obstrüksiyona yol
açarlarsa BT’de geçiş noktasında asimetrik, düzensiz mural kalınlaşma olarak görülürler. Metastazlar ise primer neoplazilere nazaran daha sık görülmekte olup genelde BT’de geçiş noktası düzeyindeki ekstraserozal tutulumları ile ayırt edilebilirler(26) (Resim 3).
Kolon obstrüksiyonunda ise en sık neden kolon kanseridir. Tümöre
bağlı gelişen kolon obstrüksiyonunda %30’a varan mortalite riski
vardır (27). BT’de kolon segmentini daraltan kısa segment duvar

Radyasyon enteritis
Gastrointestinal sistemde radyasyon duyarlılığı en fazla olan bölüm
ince barsaklardır. Akut dönemde (ilk birkaç hafta) BT’de mukozal
kontrastlanma artışı ve barsak duvar kalınlaşması ile obstrüksiyona yol açabilir. Kronik dönem ise yıllar sonra ortaya çıkabilir. Bu
dönemde striktürlere bağlı obstrüksiyon gelişebilir (30).
Divertikülit
Akut dönemde inflamasyon ve barsak duvar ödemi, kronik dönemde ise striktürlere bağlı obstrüksiyona yol açabilir. En sık sigmoid kolonda görülür (31). BT’de 10 cm’den uzun segmenti tutan
segmental, simetrik duvar kalınlaşması ve hiperemi ile karakterizedir. Perikolonik inflamasyon ve mezenterik yağ dokuda kirlenme özellikle divertikülit düşündürmelidir (32). Buna karşılık kısa
segment tutulumu ve çevrede lenfadenopatiler bulunması daha
çok maligniteyi telkin eder. Ancak bazı durumlarda maligniteyi
dışlamak mümkün olmayabilir. Bu nedenle divertikülit atağı geçiren hastalara atak sonrası kolonoskopik değerlendirme önerilmektedir (33).

Ekstrensek Nedenler
Adezyonlar
İnce barsak obstrüksiyonun en sık nedeni olup hastaların %85’inde
görülür. Cerrahi hikâyesi olan hastalarda bu oran %93’e çıkar (22).
Ancak adezyonların %10-15’inin muhtemelen geçirilmiş inflamas-
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a

yona bağlı, cerrahi hikâyesi olmayan hastalarda da gelişebileceği
unutulmamalıdır (34). Tanı esas olarak diğer nedenlerin dışlanması ile konur. Cerrahi geçirme öyküsü ve komşu barsaklarda gerilme
tanıya yardımcıdır (Resim 4) (35).
Herni
İnce barsak obstrüksiyonun ikinci sık nedenidir. Daha çok eksternal hernilere (Resim 5) bağlı obstrüksiyonlar görülse de internal
hernilerde obstrüksiyona sebep olabilir. Ek olarak internal herni
varlığının sadece radyolojik olarak saptanabileceği unutulmamalıdır (Resim 6) (36).
Volvulus
Kolon obstrüksiyonu olgularının yaklaşık %10-15’inin nedenidir.
Daha çok ileri yaş hastalarda görülür. Barsağın kendi etrafında veya
bir başka barsak segmenti etrafında dönmesini ifade eder. Dönüşün

a
b

b

Resim 4. a, b. 50 yaşında erkek hastanın abdomene yönelik
yapılan operasyondan 6 ay sonra elde olunan aksiyal kontrastlı BT
görüntüsünde cerrahi lojda bulunan adezyonlara bağlı gelişen ince
barsak obstrüksiyonu, proksimal anslarda dilatasyona (ok) neden oluyor
(a); koronal BT görüntüsünde ise adezyon (ok) ve cilt altında geçirilmiş
cerrahiye bağlı görünüm (ok başı) izleniyor (b)
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Resim 5. Umbilikal herniye bağlı barsak obstrüksiyonu olan 51 yaşındaki
kadın hastanın aksiyel kontrastlı BT görüntüsünde herni kesesi distalinde
kompresyona bağlı barsak kalibresinde azalma (ok) izleniyor.

Resim 6. a, b. 43 yaşındaki erkek hastanın sol nefrektomiden 1 yıl
sonra elde olunan aksiyel (a) ve koronal (b) BT görüntüsünde sol
paraduodenal internal herniye bağlı proksimal jejunal anslardaki
dilatasyon izlenmektedir. Bu olguda internal herni tanısı koyduran
bulgu nefrektomi sonrası jejunal ansların internal herniasyon sonucu
sol retroperitoneal lokalizasyonda yerleşimli olmasıdır.

Taydaş ve ark. Barsak Obstrüksiyonlarında BT’nin Rolü

a

a

b
b

Resim 7. a, b. Karın ağrısı şikâyeti ile acil servise başvuran 50 yaşında
kadın hastanın aksiyal BT görüntüsünde safra taşına bağlı (ok) gelişen
barsak obstrüksiyonu izleniyor (a); karaciğer düzeyinden geçen kesitte
ise biliyoenterik fistüle sekonder intrahepatik safra yollarında hava (ok)
izleniyor (b)

360 dereceden fazla olduğu durumlarda genelde cerrahi müdahale
gerekir. Vasküler bası nedeniyle iskemi riski fazladır. En sık sigmoid
kolonda görülür (37). Tanıda direkt grafide gözlenebilecek “kahve
çekirdeği, kuş gagası, ters U işareti” gibi birçok işaret tanımlanmıştır.
BT’de görülebilen ve barsaklar tarafından sarılmış damarları ifade
eden “girdap işareti” volvulus için tipiktir. Çekal volvuluslarda çekumun yer değiştirmesi tanıya yardımcı bir bulgudur (38).

İntraluminal Nedenler
Safra taşı ileusu
Yineleyen kolesistitin nadir bir komplikasyonu olup safra taşının
biliyoenterik fistül yolu ile safra kesesi veya diğer safra yollarından
ince barsağa geçmesi nedeniyle oluşur (Resim 7). Hastalarda klasik
olarak pnömobilia, ektopik safra taşı ve ince barsak obstrüksiyonunu içeren Rigler triadı saptanır (39).
Distal barsak obstrüksiyon sendromu
Genç erişkinlerde kistik fibrozise bağlı gelişir. Yetersiz barsak sekresyonu nedeniyle katılaşan barsak içeriği nedeniyle oluşur. BT’de
ince barsaklarda sekresyon biriken yerlerde dolum defektleri görülür. Tedavisi medikal olduğu için doğru tanı çok önemlidir (40).
Diğer intraluminal nedenler
Bezoarlar genelde mide çıkımına yönelik cerrahi yapılmış hastalarda görülür (41). Periton diyalizine bağlı gelişen sklerozan enkapsülit de barsak obstrüksiyonuna yol açabilir ve BT’de görülen “koza

Resim 8. a, b. Periton diyalizine giren 53 yaşında erkek hastanın
aksiyel ve koronal BT görüntüsünde barsak ansları çevresinde kronik
fibrotik değişikliklere (ok) sekonder gelişen sklerozan enkapsülit ve
barsak obstrüksiyonu izleniyor (a); koronal BT görüntüde ise sklerozan
enkapsülitin tipik “koza görünümü” (ok) izleniyor (b)

görünümü” tanı için tipiktir (Resim 8) (42). Ayrıca erişkinlerde nadir
olmakla birlikte yutulan yabancı cisimlerin de obstrüksiyona yol
açabileceği akılda tutulmalıdır (Resim 9) (43).
Komplike Obstrüksiyon Varlığı
Komplike obstrüksiyon kapalı lup obstrüksiyon ve barsak iskemisine neden olmuş barsak obstrüksiyonu kavramlarını içerir.
Kapalı lup obstrüksiyon
Etkilenen barsak segmentinin hem distal hem de proksimalinin
tıkanarak bu segmentin gastrointestinal sistemden izole olmasını
ifade eder (Resim 10). Bu izole segment sekresyona devam edeceği
için hızla dilate olur ve dilatasyon iskemi ile sonuçlanır. Ayrıca bu
segmentin proksimal ve distalindeki barsak segmentlerindeki peristaltizm sonucu volvulus gelişebilir (44). En sık nedeni adezyonlar olmakla birlikte internal hernilere bağlı olarak da gelişebilir.
Ayrıca Roux-en-Y cerrahisi geçiren hastalarda riskin artmış olduğu
bildirilmektedir (45). BT’de “U”, “C” ve “kahve çekirdeği” görünümü
tanıda yardımcıdır. Rutin aksiyel görüntülerde tanı koydurucu bulgular kolaylıkla gözden kaçabileceği için sagital ve koronal refor-
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Resim 9. a, b. Barsak obstrüksiyonu olan 55 yaşında kadın hastanın
aksiyel BT görüntüsünde obstrüksiyonun geçiş noktası düzeyinde
intraluminal yabancı cisim izleniyor (ok) (a); aynı hastada proksimal ince
barsakların içerisinde de benzer yabancı cisimler görülüyor (oklar) (b)

mat görüntüler de değerlendirilmelidir (46). Volvulus ile komplike
olan durumlarda ayrıca girdap işareti görülebilir (47). Kolon obstrüksiyonları kapalı lup olmaya eğimli olduğu için komplikasyon
riski fazladır. Kapalı lup obstrüksiyonları sıklıkla iskemi ile sonuçlandığı için iskemi varlığı dikkatle araştırılmalıdır (3).
Barsak iskemisi
İnce barsak obstrüksiyonu olan hastaların yaklaşık %10’unda görülür.
Yüksek mortaliteye sahiptir. BT’nin iskemiyi saptamadaki duyarlılığı
%83, özgüllüğü ise %92’dir (48). BT’de; etkilenen barsak segmentlerinde duvar kalınlaşması, duvar kontrastlanmasında anormal azalma, pnömotozis, mezenterik ödem ve mezenterik damarlar ile portal
vende gaz görülebilir (49). Özellikle barsak duvar kontrastlanmasında
anormal azalma iskemi tanısında güvenilir bir bulgudur (8, 50).

Tedavi
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Tedavide özellikle sıvı-elektrolit dengesinin korunması ve nazogastrik kateter aracılığı ile gastrointestinal sistemdeki dekompresyonun sağlanması amaçlanır. Hastanın klinik olarak kötüleşmesi
ve distansiyonun artması durumunda cerrahi girişim düşünülmelidir. Ayrıca tam obstrüksiyon varlığında cerrahi girişim öncelikli
olarak düşünülebilir (13).

Resim 10. a, b. Kapalı lup ince barsak obstrüksiyonu olan 57 yaşındaki
erkek hastada aksiyel kontrastlı BT görüntüsünde barsak segmentinde
izole dilatasyon (ok) ve bu segmente komşu mezenterik yağ dokuda
belirgin kirlenme izleniyor (a); koronal BT görüntüsünde bu segmentin
hem proksimal hem de distalinde geçiş noktasının izlenmesi (oklar)
ve abdomenin diğer kısımlarında barsak dilatasyon ile mezenterik yağ
dokuda kirlenme olmaması kapalı lup obstrüksiyonu düşündürüyor (b)

Sonuç
Barsak obstrüksiyonları, tanısında ve takibinde görüntülemenin ve
özellikle de BT’nin önemli yer tutması nedeniyle radyoloji pratiğinde sıklıkla karşılaşılabilecek bir tablodur. BT; barsak obstrüksiyonu
tanısı, obstrüksiyonun nedeni ve geçiş noktası lokalizasyonunun
belirlenmesi için en uygun görüntüleme yöntemidir.
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