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ÖZET:

SUMMARY:

Giriþ ve Amaç: Over kistlerinde prenatal taný
mümkündür. Bir kýz fetusda karýn içi bir kist
saptandýðýnda ilk olasý öntaný over kisti olmalýdýr.
Bu çalýþmanýn amacý over kistli yenidoðanlarda
cerrahi karar kriterlerini saptamaktýr.

The fluýdfluid level is surgical endication for
ovarian cysts in the neonatal perid

Materyal ve Metod: 32 aylýk bir süre boyunca
kliniðimizde over kisti nedeniyle ameliyat edilen
olgularýn tüm kayýtlarýný geriye dönük olarak
deðerlendirdik. Yaþ, prenatal öykü, prenatal ve
postnatal ultrason bulgularý, varsa diðer radyolojik
araþtýrma kayýtlarý analiz edildi.
Bulgular: Ocak 2004 ve Eylül 2006 arasýnda
kliniðimizde 14 over kisti ameliyat edildi, sekiz
olgu yenidoðandý. Sekiz yenidoðan olgusunun
yedisinde prenatal tanýlama mevcuttu. Dört olguda
antenatal ultasonda kist içi sývý sývý seviyesi
olmasýna raðmen mezokisti olarak yanlýþ tanýlama
yapýlmýþtý. Ortalama kist çapý prenatal dönemde
57 mm (48 mm ve 66 mm arasýnda), postnatal
dönemde 63 mm (46 mm ve 100 mm arasýnda)
bulundu. Postnatal ultrasonlarýn tümünde kist içi
sývý sývý seviyesi mevcuttu. Ortalama ameliyat yaþý
16 gün olup 1 gün ve 47 gün arasýnda
deðiþmekteydi. 3 kist sað yanda, 5 kist sol yanda
olup tümü torsiyone olmuþtu. Tüm olgularda
ooferektomi
iþlemi
uygulandý.
Sonuç: Ultrasonda sadece komplike olmuþ over
kistleri heterojen eko veya sývý sývý seviyesi
gösterir.Takipte küçülmeyen 5 cm üzerindeki basit
kistler ve komplike olmuþ tüm over kistlerinde
cerrahi tedavi düþünülmelidir.
Anahtar Kelimeler: Over Kistleri, Prenatal taný,
yenidoðan

Backgraund and Aim: Prenatal diagnosis of the
ovarian cyst is passible. When a cyst determined
in a girl fetus by prenatal ultrasound, firt choise
of the prediagnosis must be ovarian cyst. The
purpose of this study is to determine criterias of
operation desicion in in newborn with ovarian cist.
Material and Method: We evaluated to followedup and operated due to ovarion cysts in our
department during the 32 months period. We
analised all records of these patients retrospectively.
Age, prenatal history, prenatal and postnatal
ultrason, other radiologic investigation records
were analised.
Results: 14 ovarian cysts were operated between
January 2004 and September 2006. Eight of them
were newborns. Prenatal diagnosed were done in
7 newborns. Prenatal misdiagnosis were done as
mesocyst in four fetuses altough cysts had got fluidfluid level. Mean diameter of the cysts were found
57 mm (48 mm and 66 mm) in prenatally, 63 mm
(between 46 mm and 100 mm) in postnatally. The
fluid fluid level was found in all ultrasound
postnatally. Mean operation age was 16 days old
(between 1 days old and 47 days old). Operation
findings were all of them torsioned and 3 cysts
were at right a side, 5 were at left side. Ooferectomy
were done in all patients.
Conclusion: Only complicated ovaian cysts had
got heterogen echo or fluid fluid level in ultrasound.
All complicated cysts and big simple cysts without
decrease in size in follow-up should be considered
for surgical indication.
Key Words: Ovary cysts, prenatal diagnosis,
newborn
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GIRIÞ VE AMAÇ
Yüksek çözünürlüklü ultrasonografi
cihazlarýnýn giderek yaygýnlaþmasýyla over
kistlerinde doðum öncesi tanýlama yapýlmasý
son yýllarda artan oranlarda bildirilmektedir
(1). Annenin hormonal etkinliði nedeniyle
küçük foliküler veya iþlevsel teka lütein
kistlerinin fetal dönemde de geliþtiði ve doðum
sonrasý dönemde yenidoðanýn hormon
deðerlerinin azalmasýna paralel olarak kistin
kaybolabildiði bilinmektedir (2,3). Ancak bu
olgularda doðum sonrasý dönemde tanýnýn
doðrulanmasý, izlem ve tedavi ölçütleri
konusunda halen bir fikir birliði yoktur. Kýz
fetusda karýn içi bir kist saptandýðýnda en olasý
tanýnýn over kisti olmasý gerekirken olgularýn
bir bölümünün mezenter kisti olarak
deðerlendirildikleri görülmektedir (3). Bu
çalýþmanýn amacý doðum öncesi tanýlama olsun
veya olmasýn over kistli yenidoðanlarda cerrahi
karar ölçütlerini saptamaktýr.

hekimleri bu kistlerin over kisti ile uyumlu
olduðu, sývý-sývý seviyesi gösterdikleri için
torsiyone olduðu konularýnda bilgilendirildi ve
doðduktan sonra bebeðin ameliyat edilmesi
önerildi. Ortalama kist çapý doðum öncesi
dönemde 57 mm (48-66 mm arasýnda), doðum
sonrasý dönemde 63 mm (46-100 mm arasýnda)
bulundu. Resim 1de bu olgulardan birine ait
sývý-sývý seviyesi gösteren over kisti
görülmektedir.
Resim 1: Doðum sonrasý erken dönemde alýnan
ultrasonografide sývý-sývý seviyesi gösteren kist
görülmektedir.

HASTALAR VE METOD
Ocak 2004 ve Eylül 2006 yýllarý arasýnda
kliniðimizde over kisti nedeniyle yatýrýlan edilen
ve ameliyat edilen olgularýn tüm kayýtlarý geriye
dönük olarak deðerlendirildi. Yaþ, doðum
öncesi öykü olup olmamasý, doðum öncesi ve
doðum sonrasý ultrasonografi bulgularý, diðer
radyolojik araþtýrmalarý, laboratuvar test
sonuçlarý, ameliyat bulgularý ve histopatolojik
bulgular gözden geçirildi.
BULGULAR
32 aylýk süre boyunca, kliniðimizde
ameliyat edilen 14 olgudan sekizinin yenidoðan
olduðu ve bunlarýn yedisinde doðum öncesi
tanýlama yapýldýðý saptandý. Dört olguda doðum
öncesi ultrasonografide kist içi sývý-sývý seviyesi
olmasýna karþýn mezo kisti olarak yanlýþ
tanýlama yapýlmýþtý. Doðum öncesi dönemde
kist saptanan bu olgular özel merkezlerde
izlenmiþ olup hiçbirinde çocuk cerrahisi
konsültasyonu yapýlmamýþtý, olgulardan üçü
doðumlarýný hastanemizde yaptýklarý için
hastanemize yattýklarýnda çocuk cerrahisi
konsültasyonu yapýlmýþtý. Konsülte edilen bu
üç olgudan ikisinde mezo kisti ön tanýsý
konulmuþtu. Hasta aileleri ve kadýn doðum

Ameliyat edilen tüm yenidoðanlarýn doðum
sonrasý erken dönemde alýnan
ultrasonografilerinde karýnda kist içi sývý-sývý
seviyesi gösteren tek bir kist saptandý. Ortalama
ameliyat yaþý 16 gün olup 1 gün ve 47 gün
arasýnda deðiþmekteydi. 3 kist sað overde, 5
kist sol overde yerleþimli olup tümünde kistler
torsiyone olmuþtu, karþý overlerinin normal
görünüm ve boyutta olduklarý saptanmýþtý. Tüm
olgularda lezyon tarafýna ooferektomi yapýldý.
Ameliyat sonrasý ilk gün beslenen hastalar
ikinci gün taburcu edildiler. Ameliyattan sonra
karþý overin 3, 6 aylýk aralýklarla over kisti
geliþimi açýsýndan izlenmesi önerildi.
TARTIÞMA
Doðum öncesi dönemde annenin aþýrý
hormonal etkinliði sonucunda fetusta over
kistleri oluþabilmektedir. Fetal veya neonatal
over kisti komplikasyonlarý over kisti torsiyonu
ve kist içi kanama, kist yýrtýlmasý ve asit, fetusta
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gastrointestinal týkanmadýr. Kist doðum öncesi
dönemde gastrointestinal týkanmaya yol açmýþsa
annede polihidramniyoz beklenebilir (3).
Doðum öncesi dönemde over kistlerinin
yaklaþýk %38-55 oranýnda torsiyone olduðu
bildirilmektedir (4). Over kistlerinin gerek anne
karnýnda gerekse doðum sonrasý dönemde nasýl
izlenmesi gerektiði konusunda literatürde net
bir bilgi yoktur. Homojen kistler 5 santimetre
altýnda olduðunda doðum sonrasý dönemde
izlenmektedir, bu dönemde torsiyon gibi bir
komplikasyon görülmezse yaklaþýk 3-4 ay
içinde kistlerin kaybolabildiði bildirilmekte;
ancak boyutlarý 5 santimetre üzerinde
olduðunda cerrahi endikasyon düþünülmektedir
(1,2,3). Komplike olmuþ, torsiyon geliþmiþ
kistlerde ise kistin kaybolmasýný beklemek
delinme ve peritonit riski taþýmaktadýr (3). Over
kisti torsiyone olmuþ, kist içine kanamýþsa
erken dönemlerde ultrasonografide kist içi
heterojen ekolu olup giderek sývý-sývý seviyesi
gösterir. Kist içinde heterojen eko görünümü
olmasý kanama sonrasý pýhtý ayrýþmasý dönemini
gösterir, ancak kýsa bir süre sonra pýhtýlarýn
yerçekimine uygun olarak kist tabanýnda
çökmesi ile sývý-sývý seviyesi belirginleþir; bu
da kist içine kanama açýsýndan tipik bir
görüntüdür (1,2,3,4). Böylece fetus veya
yenidoðanda over kisti içinde seviyelenme
olduðunda artýk torsiyonun geri dönüþümsüz
sürece girdiði söylenebilir. Doðum öncesi ve
doðum sonrasý erken dönemde over kisti içine
kanama ancak over torsiyonu ile oluþmaktadýr.
Sekiz olgumuzun yedisinde doðum öncesi
tanýlama yapýlmýþ olup bunlardan dördünde
doðum öncesi dönemde yapýlan ultrasonografide
sývý-sývý seviyesi belirlendiði için yaklaþýk %50
olgunun doðum öncesi dönemde komplike
olduðunu kesin olarak söyleyebiliriz. Diðer dört
olgu bize baþvurduðunda doðum sonrasý
ultrasonografilerinde sývý-sývý seviyesi olmasýna
karþýn doðum öncesi dönemdeki son
ultrasonografilerinde seviyelenme belirgin
deðildi. Dolayýsýyla bu olgularda torsiyon
zamanýnýn çok kesin olmamakla beraber doðum
civarý veya erken doðum sonrasý dönemler
olduðunu düþünmekteyiz. Olgularýmýzýn doðum
sonrasý ilk ultrasonografilerinde kist içine kanama
bulgusu saptanmasýna karþýn ameliyatý kabul
etmeleri geç olmuþtur. Burada doðum öncesi
dönemde kist saptandýðý ilk andan itibaren çocuk
cerrahisi konsültasyonu yapýlmamýþ olmasýnýn

rolü olabilir. Çocuk cerrahisi konsültasyonu
yapýlmýþ olsaydý, aile bu konuda bilgilenmiþ
olacak ve böylelikle doðumda olayý
kabullenmeleri ve tedaviye yaklaþýmlarý daha
farklý olacaktý. Çocuk cerrahisi konsültasyonunun
yapýlýyor olmasý kadýn doðum uzmanlarýnýn da
bu konudaki yaklaþýmlarýný etkileyecektir.
Olgularýn tümü özel kliniklerde izlenmiþ olup
hiçbirinde doðum öncesi dönemde çocuk
cerrahisi konsültasyonu yapýlmamýþtý. Doðum
sonrasý ultrasonografilerinde sývý-sývý seviyesi
görülmesi nedeniyle olgulara ameliyat
önerilmesine raðmen, bazý ana-babalar belki
küçülür umuduyla ameliyatý kabul etmemiþler,
dolayýsýyla bir olgumuz ameliyat endikasyonuna
karþýn ancak 47.gün gibi oldukça geç dönemde
ameliyata alýnabilmiþtir. Doðum öncesi
tanýlamada over kistleri en sýk mezo kisti olarak
yorumlanmaktadýr. Doðum öncesi izlenmiþ
olgulardan dördünde ultrasonografide sývý-sývý
seviyesi olmasýna karþýn mezo kisti olarak yanlýþ
bir tanýlama yapýlmýþtý (%50). Kýz fetuslarda
mezo kisti görülme olasýlýðýnýn over kistine göre
çok daha düþük olmasýna karþýn böyle bir taný
konmuþ olmasý dikkat çekiciydi(3). Ayrýca mezo
kisti içinde sývý-sývý seviyesi olabilmesi için o
kistin beraberinde bir barsak bölümünün de
torsiyone olmasý gerekir ki bu durumda barsak
týkanmasý bulgularý ön planda olacaðýndan çok
daha aðýr bir klinik tablo söz konusudur. Son
yýllarda basit over kistlerinde kist içi sývýnýn
doðum öncesinde aspire edilmesi ile torsiyonun
önlenebildiði yönünde yayýnlar dikkat çekicidir
(3,5). Bu olgularda kist sývýsýnda östradiol,
progesteron, testosteron düzeylerinin artmýþ
olduðu gösterilmiþtir. Ancak fetal dönemde
annedeki hormonal etkinlik sürdüðü için kist
içine tekrar sývý birikmesi söz konusudur,
dolayýsýyla sývýnýn alýnmasýyla komplike olmaya
ne kadar engel olunabileceði de tartýþmalýdýr
(3). Sonuç olarak doðum öncesi taný olsun veya
olmasýn; doðum sonrasý izlemde küçülmeyen 5
cm üzerindeki basit over kistlerinde (homojen
ve normal sývý ekolu), komplike olmuþ over
kistlerinde (heterojen ekolu, sývý-sývý seviyeli)
ve multikistik lobüle görüntülü yarý-solid over
kistlerinde cerrahi tedavi yapýlmalýdýr. Cerahi
tedavi yöntemleri basitçe perkütan kist
aspirasyonundan, laparoskopik yöntemle
kistektomi veya açýk cerrahiye kadar deðiþebilir,
torsiyone olgularda ameliyat genellikle salpingoooferektomi ile sonuçlanmaktadýr.
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