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Medical Case

Large Hiatal Hernia
حالة فتق حجابي كبير الحجم
An 81-year-old woman with cerebrovascular disease presented to the emergency department with a 1-week
history of vomiting. Findings on abdominal examination were notable for normal bowel sounds and the absence of
tenderness, rebound, or guarding. A chest radiograph showed a large air-liquid shadow in the inferior retrocardiac
position (Panels A and B, arrows), which suggested a large paraesophageal hernia. A computed tomographic scan
showed a large retrocardiac mass containing air and liquid (Panels C and D, red arrows) that was consistent with

52

Journal of the Arab Board of Health Specializations Vol.17, No.4, 2016
)herniation of the stomach into the chest. Thickening of the gastric wall suggested edema (Panel D, white arrow
and compression of the first portion of the duodenum, which caused gastric distention. Hiatal hernias are defined
as protrusion of the stomach through the diaphragm into the chest. The degree of displacement can produce
obstructive symptoms, as occurred in this patient, and may increase the risk of volvulus. Owing to her generally
poor health status, the patient was treated conservatively, with gastric suction performed through a nasogastric tube
followed by initiation and advancement of her oral diet, first with clear liquids, then soft foods, and finally solid
foods. The vomiting resolved, and the patient was asymptomatic at the time of discharge.
تم نقل امرأة عمرها  81سنة لديها آفات قلبية وعائية إلى قسم اإلسعاف بشكوى إقياء منذ أسبوع .أظهرت موجودات فحص البطن وجود أصوات معوية
طبيعية ،مع غياب وجود إيالم ،ارتداد أو دفاع عضلي في البطن .أظهرت الصورة الشعاعية للصدر وجود ظل كبير (مائي-غازي) في القسم السفلي

للصدر خلف القلب (األسهم في الشكلين  Aو ،)Bوهو ما يقترح وجود فتق كبير مجاور للمريء .أظهر التصوير المقطعي المحوسب  CTوجود كتلة
كبيرة خلف القلب تتضمن مواد سائلة وغازية (السهم في الشكل  Cوالسهمين العلويين في الشكل  ،)Dتتوافق مع انفتاق المعدة إلى جوف الصدر.

وجه وجود تسمك في جدار المعدة إلى وجود وذمة (الشكل  Dالسهم األبيض) ،وانضغاط في القسم األول من العفج والذي سبب بدوره التوسع المعدي.
يعرف الفتق الحجابي بتبارز المعدة عبر الحجاب الحاجز ضمن جوف الصدر .يمكن لدرجة التبارز الحاصلة أن تؤدي إلى أعراض انسدادية كما في

هذه الحالة ،كما أنها تزيد خطر حدوث انفتال .نتيجة للحالة العامة السيئة للمريضة فقد تم اعتماد المعالجة المحافظة لديها ،وذلك عبر سحب محتويات
انتهاء
المعدة عبر األنبوب األنفي المعدي ،ومن ثم البدء التدريجي بتنظيم الحمية الغذائية الفموية عبر إعطاء السوائل أوالً ،ومن ثم األطعمة الطرية و ً
باألطعمة القاسية .تراجعت حالة اإلقياء لدى المريضة وكانت بحال ٍة جيدة دون أعراض لدى خروجها من المشفى.
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