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ÖZET

Krista terminalis (KT) sağ atriumda yer alan normal bir anatomik oluşumdur. Belirgin KT,
septum spurium’un regresyon sürecinin bir varyasyonu olduğu için yetişkinlerde büyük
farklılıklar gösterebilir. Transtorasik ekokardiyografide (TTE) sıklığı ve özelliği üzerine yapılmış
yeteri kadar çalışma bulunmamaktadır. Krista terminalis bazen normalden daha fazla belirgin
olabilir. Bu durumda sağ atriyumda yer alan gerçek bir kitle ile karışabilir. Belirgin KT gerçek
bir kitleden ayırmak için bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans, 3 boyutlu TTE ve
transözofageal ekokardiyografi kullanılabilir. Bununla beraber sağ atriyum anatomisinin iyi
bilinmesi de, doğru tanı koymak ve gereksiz ek testleri önlemek için yeterlidir. 

Anahtar Kelimeler: Belirgin krista terminalis, sağ atriyum, transtorasik ekokardiyografi,
anomali.

ABSTRACT

Crista terminalis (CT) is a normal anatomic formation in the right atrium (RA). Prominent CT
can vary greatly in adults, because it is a variation of septum spurium regression process. There
is no enough study assessed by transthoracic echocardiography (TTE) on its frequency and
feature. When CT sometimes can be more prominent than usual, it may be confused with a RA
mass. Computerized tomography, magnetic resonance imaging and three-dimensional TTE can
be used to distinguish a prominent CT from a real mass. However, detailed knowledge of the
anatomy of RA is enough to make a correct diagnosis and to avoid unnecessary additional tests.
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GİRİŞ
Krista terminalis sağ atriumda yer alan normal bir anatomik oluşumdur. Vena kava superiorun
sağ atriuma açıldığı yerden itibaren atriyal duvarın posterolateral yüzü boyunca uzanarak sağ
atriyumun pektinat kısmı ile sinus venorum kısmı arasındaki sınırı çizer. Krista terminalis  bazen
TTE’de normalden daha fazla belirgin olabilir. Bu durumda sağ atriyumda yer alan gerçek bir
kitle ile karışabilir (1-3). Biz burada ekokardiyografi ile doğru olarak tanımlanmış belirgin KT
olgusunu ve bu olgunun klinik önemini açıklamayı amaçladık.   

OLGU SUNUMU
42 yaşında bayan hasta seyrek çarpıntı ve halsizlik şikayeti ile kliniğimize başvurdu.
Kardiyolojik muayenede kan basıncı 110 /60 mmHg, kalp sesleri ritmik, kalp hızı 80 vuru/dk
idi ve sağ sternal kıyıda 1/6 sistolik üfürüm vardı. Akciğer muayenesi ve elektrokardiyogram
da özellik yoktu. Üfürüm nedeniyle yapılan TTE apikal 4 boşluk incelemede sağ atrium
bazalinde mobil ve sapı olmayan 7 X 8 mm kitle görüldü (Şekil 1). Sağ atriumun içinde çok
nadir görülen belirgin KT olduğu anlaşıldı. Herhangi bir klinik önemi olmadığı için tedavi
verilmedi.

SAĞ ATRİYUM KİTLESİNİ TAKLİT EDEN BELİRGİN KRİSTA
TERMİNALİS OLGUSU

Prominent Crista Terminalis Mimicking as a Right Atrial Mass:
Case Report
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TARTIŞMA
Krista terminalis, sinus venosus olarak sağ atriyal duvara dahil
olan septum spurium’un regresyonu ile meydana gelen superior
vena cavanın sağ atriuma açıldığı yerde bulunan fibromuskuler
bir oluşumdur (4). Belirgin KT, regresyon sürecinin bir
varyasyonu olduğu için yetişkinlerde büyük farklılıklar gösterir.
Krista terminalis’in yetişkinlerdeki kalınlığı genellikle 3-6 mm
olarak belirtilmiştir (5). Fakat TTE inceleme sırasında Belirgin
KT’in sıklığı ve özelliği üzerine yapılmış çok fazla çalışma
bulunmamaktadır. Belirgin KT, sağ atriyumun vena cava
superior’a yakın üst bölgesinde yerleşik durumda ise TTE’ de
atriyal kitleyi taklit edebilir. (6). Sağ atriyumda bulunan gerçek
bir kitle ile belirgin KT arasındaki ayrım için bilgisayarlı
tomografi, manyetik rezonans, 3 boyutlu TTE ve transözofageal
ekokardiyografi kullanılabilir. Bununla beraber sağ atriyum
anatomisinin iyi bilinmesi, doğru tanı koymak ve gereksiz ek
testleri önlemek için yeterlidir. 
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Akyüz ve ark.

Resim 1: Transtorasik ekokardiyografide belirgin krista ter-
minalis görünümü. (Ok: Kitle görünümlü krista terminalis; RV: sağ ven-

trikül; LV: sol ventrikül; RA: sağ atrium; LA: sol atrium).

Translation Error.
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