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ÖZET :

SUMMARY :

Gebelikte adneksiyel kitle görülme sýklýðý %1
civarýndadýr. Bunlarýn çoðu ilk trimesterde görülen
korpus luteum ve fizyolojik folükül kistleridir. Yüzde
doksaný gebeliðin 2. trimesterinde kaybolurlar.
Persiste eden kistlerde torsiyon, rüptür gibi
komplikasyon çýkarma olasýlýðý % 25 civarýndadýr.
Malignite görülme olasýlýðý ise %2-5 arasýndadýr.
Komplikasyon çýkaracaðý düþünülen veya malignite
riski yüksek kitlelere cerrahi yapmak mantýklý
gözükmektedir, diðer kitleler konzervatif izlenebilir.
Elektif cerrahi için uygun hafta gebeliðin 16-18
haftalarýdýr. Gebelik ve adneksiyel kitleye cerrahi
yaklaþýmda geleneksel yöntem laparatomidir. Ancak
laparoskopik giriþim belli kurallara uyulursa,
uygun bir yöntem olabilir. Gebelikte görülen over
kanserlerinin çoðu germ hücreli tümörlerdir bu
olgularda konzervatif cerrahi uygulanabilir. Bu
yazýda gebelikte görülen adneksiyel kitleye yaklaþým
tanýda karþýlaþýlan güçlükler, tedavi yöntemi ve
zamanlamasýndan bahsedilmiþ, ayrýca kliniðimizde
gebelikte saptadýðýmýz 27 adneksiyel kitlenin analizi
literatür eþliðinde yapýlmýþtýr.

Management of Adnexal Masses in Pregnancy:
Analysis of 27 cases and review of the literature

Anahtar Kelimeler: Adneksiyel kitle, gebelik,
yönetim

The incidence of adnexal masses in pregnancy
is approximately 1%. Most of them are corpus
luteum and benign physiological cysts seen in first
trimester. 90% of these cysts are resolved
spontaneously in the second trimester. The rate of
complication such as torsion and rupture in
persisted cysts is about 25%. The risk of malignancy
is between 2-5%. It is reasonable to perform surgery
in cysts with high risk of malignancy or in cysts
susceptible to complication, other masses can be
treated conservatively. Suitable time for surgery
is between 16th and 18th weeks of gestation. The
traditional method of management of adnexal
masses in pregnancy is laparatomy but in certain
conditions laparoscopy can be performed. Most of
the ovarian cancers detected in pregnacy are germ
cell tumors and these can be operated
conservatively. In this paper management of
adnexal masses in pregnancy, difficulties in
diagnosis, treatment methods and timing were
mentioned. Besides that, 27 adnexal masses
diagnosed during pregnancy in our clinic were
analyzed under the view of the literature.
Key words: Adnexal masses, pregnancy,
management

SIKLIK
Gebelikte adnekslerde kitle görülme sýklýðý
81 canlý doðumda 1 ile 2500 canlý doðumda 1
oraný arasýnda deðiþmektedir (1,2).
Ultrasonografinin gebelik muayenelerinde rutin
kullanýma girmesi ile bu oran 100 gebelikte 1
e kadar yükselmiþtir (3,4). Gebelikte görülen
adneksiyel kitlelerin çoðu 1. trimesterde görülen
fonksiyonel folikül kistleri veya korpus luteum
kistleridir, bunlarýn çoðu 2. trimesterde spontan
kaybolurlar. Bu nedenle gebelikte adneksiyel
kitle dediðimiz zaman; 5 cm veya üzerinde, 2.
trimester ve sonrasý devam eden basit veya

kompleks adneksiyel kitleler anlaþýlmalýdýr.
Bu tarife uygun adneksiyel kitle 600 gebelikte
bir görülür (5). Yapýlan araþtýrmalarda bu
kitleler arasýnda en sýk rastlanýlaný dermoid
kistler olup bunlarý seröz ve musinöz
kistadenomlar takip etmektedir (tablo 1) (5).
Ýstanbul Týp Fakültesi Kadýn Hastalýklarý ve
Doðum Anabilim Dalýnda 1995-2005 yýllarý
arasýnda histolojik tanýsý yapýlmýþ 27 gebelikte
adneksiyel kitle olgusunun dökümü tablo IIde
görülmektedir. Bu yýllar arasýnda kliniðimizde
26.327 doðum olmuþtur. Bunlarýn 580 tanesi
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1000 gr.ýn altýnda ölü doðumlardýr. Buna göre
anabilim dalýmýzda 25.747 canlý doðuma karþýn
29 adneksiyel kitle, diðer bir deyiþle 887 canlý
doðumda 1 adneksiyel kitle,12.873 canlý
doðumda bir malign over tümörü tespit
edilmiþtir.
Tablo I. Gebelikte sýk rastlanan adneksiyel kitlelerin
daðýlýmý

Tablo II . Ýstanbul Üniversitesi Ýstanbul Týp Fakültesi
Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Anabilim Dalýnda 19952005 yýllarý arasýnda gebelikte tespit edilen adneksiyel
kitlelerin histolojik tanýlarý

Gebelikte tespit edilen adneksiyel kitlelerin
sadece %2 ile %6sý malign over tümörleridir.
Gebelikte over kanseri oraný 12000 ile 25000
gebelikte bir arasýnda bildirilmektedir (6,7). Bu
konuda son yýllarda yapýlan en geniþ araþtýrma
1989 yýlýnda Dgani (8) tarafýndan yayýnlanmýþtýr.
Araþtýrmacý 25 yýlda Ýsrailde tespit edilmiþ 23
over tümorü bildirmiþ ve Ýsrailde 14 yaþ
üzerindeki tüm kadýnlarda gebelikte malign over
tümörü görülme oranýný 1 milyonda 1.2 olarak
vermiþtir. Araþtýrmacýnýn bulgularý tablo III tedir.
Tablo III. Gebelikte görülen over tümörleri, Dgani (8)

Araþtýrmacýlarýn olgularýnýn içinde hiç
invazif epitelial over tümörü yoktur, hatta 23
-56-

olgunun 7i (%30.4) seröz ve musinöz
kistadenomlardan oluþmaktadýr. Diðer epitelial
over tümörleri ise borderline seröz ve musinöz
tümörlerdir. Gebelikte invazif epitelial over
tümörü görülme olasýlýðý çok nadirdir.
TANIDA KARÞILAÞILAN GÜÇLÜKLER
Ultrasonografinin rutin kullanýma
girmesinden evvel gebelikte adneksiyel kitle
tanýsý genellikle sezaryen sýrasýnda, nadiren
adneksiyel kitlenin torsiyon rüptür veya kanama
gibi bir komplikasyonla kendini göstermesi ile
konulmaktaydý. Bugün olgularýn büyük bir
çoðunluðu gebelik muayenelerinde rutin
ultrasonografi tetkikinde teþhis edilmektedir.
Bu durum ortaya þu sonucu çýkarmaktadýr.
Tesadüfen tespit edilmiþ, hiçbir semptom
vermeyen bu kitlelere müdahale yapalým mý,
ne zaman yapalým, yapacaðýmýz müdahalenin
gebeliðe olumsuz etkisi olur mu? Bu sorularýn
cevaplarýný yazýnýn tedavi bölümünde
cevaplamaya çalýþacaðýz . Adneksiel kitlelerin
teþhisinde kullanýlan diðer yardýmcý yöntemler,
renkli Doppler ultrasonografi, MR görüntüleme
ve tümör markerleridir. Wheeler ve Fleischer
(9) renkli Dopplerin adneksiyel kitlelerin
malignite ayýrýmýnda önemli olabileceðini ifade
etmiþlerdir. Ancak düþük pulsatilite indeksi ve
düþük impedansýn gebelikte yalancý pozitiflik
oranýný artýrdýðýný bildirmiþlerdir. Magnetik
rezonans görüntüleme (MRG) yöntemi
gebelikte kullanýlabilen bir yöntemdir. Curtis
(10) USG de þüpheli gördükleri 5 olguda MR
görüntüleri ile operasyondan vazgeçtiklerini
bildirmiþlerdir.Gebelikte tümör belirteçlerinin
tanýda kullanýlmasý güvenli deðildir. CA-125,
LDH, AFP, b-HCG gibi belirteçler gebelikte
fizyolojik olarak yükselmekte ve taný deðerlerini
yitirmektedir. CA-125 I. trimesterde 1250
U/ml ye kadar yükselebilir. II. trimesterde
iniþe geçerek miadda 35 u/ml seviyelerine
düþer. Dolayýsýyla CA-125 in birinci trimesterde
kullanýmasý anlamlý deðildir, ancak ikinci ve
üçüncü trimesterde yükselmeleri anlamlý
olabilir. LDH deðerleri gebelikte çok az yükselir
ancak preeklampsi ve HELLP sendromunda
ani yükselme gösterir. LDH deðerleri
preeklampsi ve HELLP sendromu yokluðunda
disgerminom tanýsý için kýymetlidir. AFP ve bHCG düzeylerine ise gebelikte tümör belirleyici
olarak güvenilmez (11).
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TEDAVÝ
Gebelikte teþhis edilen adneksiyel kitlenin
tedavisi; kitlenin cerrahi olarak çýkarýlmasýdýr.
Bunu altýnda yatan mantýk olasý bir malign
tümörü ekarte etmek, torsiyon, rüptür,
infeksiyon gibi ortaya çýkabilecek akut
komplikasyonlarý önceden önlemektir (11).
O zaman þu sorulara cevap bulmak
gerekmektedir.
a)Gebelikte görülen adneksiyel kitlelerde ne
oranda malignite görülür?
b) Bu kitlelerin ileride akut komplikasyon
çýkarma olasýlýðý nedir?
Bromley (12) birinci sorunun cevabýný,
125 gebelik ve adneksiyel kitle olgusunda
%0.8, Hogston (13 ) ise 137 olguda %0.5
olarak vermiþtir. Kitleler daha ayrýntýlý
incelenirse, ultrason bulgularýna göre
malignite kriterleri taþýyan adneksiyel
kitlelerde bu oran, Bromleye göre (12) %7,
Hesse göre (1) %2, Whitecare göre (14) ise
%5tir. Bu nedenle ultrasonografi kompleks
yapý gösteren adneksiyel kitlelerde bile, eðer
kitle büyümüyor, stabil kalýyorsa kitlenin
ekstripasyonunu sezaryen zamanýna býrakmak
akýlcý bir yaklaþým olarak görülmektedir (15).
Ýkinci cevap aranacak soru ise gebelikte
tespit edilen adneksiyel kitlelerin ne oranda
akut semptomlara ve acil giriþime neden
olacaklarýdýr. Hess (1) bu oraný 54 gebelik
ve adneksiyel kitle olgusunda 15 (%27.7)
olarak vermiþtir. Struyk (16) 90 olguda %12
torsiyon, %9 kist rüptürü olmak üzere toplam
%21 olguya acil müdahale gerektiðini
bildirmiþtir. Gerek Hess gerekse Struyk acil
ameliyata alýnan olgularda geç düþük ve erken
doðum oranlarýnýn elektif ameliyata alýnanlara
göre daha fazla olduðunu bildirmiþler ve
özellikle 10 cm üzerindeki sebat eden
kompleks yapýlý adneksiyel kitlelerin 16-18
gebelik haftalarýnda elektif olarak
çýkarýlmasýný önermiþlerdir. Bu haftalarda
fizyolojik kistlerin çoðunluðu geriler ve
spontan düþük, erken doðum riski çok azalýr.
Kliniðimiz bu konuda Platek (3) tarafýndan
uygulanan algoritmaya kýsmen baðlý
kalmaktadýr.

Gebelikte adneksiyel kitleye yaklaþým (Platek
ve ark. (3)) Basit veya kompleks yapýlý
adneksiyel kitle
<16 hafta
>5 cm
Spontan gerileme
Takip

Persiste ediyor
Basit Kist
Konservatif tedavi
Semptomlu olgularda
Needleing

Selim Teratom
Konservatif tedavi
Seksiyoda ekstripasyon
Needleing
veya postpartum L/S

Kompleks
Cerrahi
L/S
Laparatomi

Anabilim dalýmýzda kompleks kitlelere
yaklaþýmda biz biraz daha konservatif
kalýyoruz. Bunlarda malign bir tümör çýkma
olasýlýðýnýn %2-7 oranýnda olduðunu
düþünerek büyümeye devam eden veya
kuvvetli malignite kriterleri taþýyan kitlelere
gebelik esnasýnda müdahale ediyoruz.
Kliniðimizde tedavi edilen 28 gebelik ve
adneksiyel kitle olgusunun 7 tanesi akut batýn
ve torsiyon nedeni ile opere olmuþ 18 tanesi
sezaryen sýrasýnda ekstripe edilmiþ, geri kalan
3 tanesine de elektif operasyon yapýlmýþtýr.
Yedi acil opere olan olgudan 2 tanesi dermoid
kist torsiyonu, 2 tanesi endometrioma rüptürü,
1 torsiyon tekoma (resim 1), 1 torsiyone
müsinöz kistadenom (resim 2), 1 torsiyone
müsinöz adenokarsinom idi.
Resim 1: Torsiyone tekoma

Resim 2: Torsiyone müsinöz kistadenom

-57-

ZEYNEP KAMÝL TIP BÜLTENÝ

Akut ve torsiyon nedeni ile opere olan
olgularýn ortalama gebelik haftalarý 15.7+8.8
olup bunlardan üçünün gebeliði abortus veya
erken doðuma sonuçlanmýþtýr, 4 hastanýn
gebeliði baþarý ile devam etmiþ ve canlý çocuk
doðurmuþlardýr. Sezaryen olanlarda ise
ortalama gebelik haftasý 33.4+8.4 olup bu
olgularda fetus kaybýmýz yoktur. Bizim
bulgularýmýzda da gebelik ve adneksiyel
kitlesi olan olgularda acil olgu oraný %25 e
çýkmaktadýr ve bunlarda gebelik kaybý
oranýmýz % 42dir. Bu olgulara elektif
operasyon yaparak kaç fetusun hayatýný
kurtarabiliriz? Bu sorunun cevabýný
verebilmek için yeterli veri bulunmamaktadýr.
Farklý kliniklerin olgu sunumlarý ile bu
sorunun cevabýný bulmak imkansýzdýr, ancak
bütün olgularýn toplandýðý bir merkezde
yapýlacak istatistiksel çalýþmalar bu konuyu
aydýnlatabilir.
LAPARATOMÝ MÝ LAPAROSKOPÝ MÝ?
Gebelikte adneksiyel kitlelere cerrahi
giriþimde geleneksel yol laparatomidir. Ancak
son 20 yýlda laparoskopinin cerrahinin tüm
branþlarýnda yaygýn kullanýlmaya baþlanmasý
gebelikte bu tedavi yönteminin kullanýlmasýný
da gündeme getirmiþtir (17). Laparatomi
yaklaþýmý pfannenstiel insizyonu ile mi yoksa
median insizyonla mý yapýlmalýdýr? Eðer
malignite þüphesi ile yapýlýyorsa median
insizyon tercih edilmelidir. Selim düþünülen
olgularda ise pfannenstiel insizyon daha
pratiktir. Ancak gebelik ilerledikçe büyüyen
uterusla beraber batýnýn üst kýsýmlarýna
yükselen bir adneksiyel kitleye de bu
insizyonla ulaþmanýn güçlüðü de akýlda
bulundurulmalýdýr. Selim olgularda torsiyon,
kist rüptürü gibi muhtemel komplikasyonlarý
önlemek için yapýlan elektif operasyonlarda
laparoskopi daha akýlcý yöntem gibi
görülmektedir (18). Gebelikte laparoskopinin
baþlýca sakýncalarý; görmeden girilen trokarýn
uterusu zedelemesi, karbondioksit
pnömoperitoneumunun uterus dolaþýmýný
azaltmasý ve fetal asidoza sebep olmasý,
laparoskopi esnasýnda kistin patlamasý ve
özellikle dermoid kistlerde kimyasal peritonite
sebep olmasýdýr (11). Trokar zedelenmesi
açýk laparoskopi tekniði ile giderilmiþtir. Kist
rüptürünün etkisine gelince, Parker ve ark.
(19) 12 laparoskopik dermoid kist
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ekstripasyonunda kist rüptürü oranýný %93
vermiþler ve hiçbir kimyasal peritonit belirtisi
veya maternal komplikasyon olmadýðýný
bildirmiþlerdir. Karbondioksit pnömoperito
neumunun yaratacaðý sakýncalara gelince bu
konudaki en büyük araþtýrma Ready ve
ark.dan (20) gelmektedir. 192 cerrahýn
gebelerde yaptýklarý 413 laparoskopi
cerrahisinin sonuçlarýnda karbondioksit
pnömoperitoneumunun bir sakýnca
yaratmadýðý sonucuna varýlmýþtýr. Bu
cerrahilerin çoðu gebelikte kolesistektomi ve
jinekolojik olmayan diðer patolojiler için
yapýlmýþtýr. Son yýllarda gebelikte adneksiyel
kitleye laparoskopik cerrahi giriþim
konusunda oldukça fazla makale
yayýnlanmýþtýr. Daniel Dargentýn grubundan
Mathevet (17) 48 laparoskopik giriþimde bir
fetus kaybý olduðunu, sadece iki olguda
laparatomiye dönüldüðünü bildirmiþtir. Yuen
ve ark. (21) ise 67 olguluk serilerinde iki
olguda laparatomiye dönme gereksinimi
duyulduðunu, ve bir olguda erken doðum ve
fetus kaybý olduðunu bildirmiþlerdir.
Bizim olgularýmýzda 7 acil olgudan birine
laparoskopik giriþim yapýlmýþ ve hiçbir
sorunla karþýlaþýlmamýþtýr.
GEBELÝK VE OVER KANSERÝNDE
TEDAVÝ
Yukarýda da belirtildiði gibi gebelikte
over kanseri görülme insidansý 1/180001/25000 arasýndadýr (22). Kanserlerin çoðu
germ hücreli over tümörleri, borderline over
tümörleri ve nadiren seks-kord stromal
tümörlerdir. Bu tümörlerin çoðu evre Idedir,
bundan dolayý konservatif tedavi yeterli
olmaktadýr. Ancak invazif epitelial over
tümörlerinde durum daha farklýdýr ve cerrahý
karar vermekte zorlamaktadýr. Malign over
tümörü þüphesi olan olgularda operasyon
mümkünse 2. trimesterde yapýlmalýdýr ve
median insizyon kullanýlmalýdýr. Frozen
section þarttýr. Borderline over tümörleri germ
hücreli ve seks kord stromal hücreli
tümörlerde tek taraflý salpingoooforektomi,
ayný tarafta pelvik ve paraaortik
lenfadenektomi yapýlmalý, ilaveten
omentektomi, batýn yýkantý sývýsýnýn alýnmasý,
periton biyopsileri özellikle müsinöz
tümörlerde appendektomi yapýlmasý
gerekmektedir. Seröz tümörler hariç
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diðerlerinde bilateral olma olasýlýðý az olduðu
için diðer overde makroskopik þüpheli bir
oluþum yoksa biyopsi almaya gerek yoktur.
Serimizde gebelikte saptadýðýmýz bir
disgerminom (resim 3) olgusu vardý.
Resim 3: Disgerminom

26 yaþýndaki hastamýz 34 haftalýk iken
vaginal preterm doðum yaptý. Lohusalýkta
unilateral ooforektomi ve cerrahi evreleme
yapýldý. Evre 1 C tanýsý konulan hastaya
geçici renal yetmezliði olduðu için
radyoterapinin nefrotoksik etkilerinden
kaçýnmak için over transpozizyonu yapýlarak
pelvik radyoterapi yapýldý. Ýnvazif epitelial
over tümörlerinde durum farklýdýr. Bu
tümörlerin gebelikte görülme olasýlýklarý çok
nadir olmakla beraber görüldüklerinde
genellikle ileri evre tümörlerdir, özellikle
seröz tümörler bilateraldir ve çok çabuk
intraperitoneal metastazlar yaparlar. Erken
gebelik haftasýnda olan ileri evre olgularda
TAH+BSO+ debulking cerrahi yapmak
gerekir. Özellikle çok istenen ve viabilite
sýnýrlarýna yakýn gebelik haftalarýnda gebeliðin
korunmasý bakýmýndan konservatif kalýnabilir,
debulking cerrahi fazla agresif olmamak üzere
yapýlabilir. Adjuvan tedavi gerekiyorsa
kemoterapiye baþlanýr ve çocuk viabilite
sýnýrlarýna gelince sectio yapýlýp cerrahi
tamamlanmalýdýr. Bu tedavi yöntemi
gebelikte sitostatik tedavinin kullanýlabilirliði
sorusunu akla getirmektedir. Bizim bir
invaziv epitelyal over tümörü olgumuz vardý.
24 yaþýndaki hasta, 16 haftalýk gebeydi.
Torsiyone over tümörü nedeni ile laparatomi
yapýldý. Histolojik sonucun 1C müsinöz
adeno karsinom gelmesi üzerine 19. gebelik
haftasýnda TAH+BSO ve evreleme cerrahisi
yapýldý.
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GEBELÝKTE KEMOTERAPÝ
Over kanserlerinde kullanýlan sitostatik
ajanlarýn çoðu gebelikte kullanýmý açýsýndan
C-D kategorisinde olan ilaçlardýr. Sitostatik
ajanlarýn 1. trimesterde kullanýlmasý konjenital
malformasyon oranýný artýrmaktadýr. Gebelikte
kemoterapötik kullanýlmasý ile ilgili
araþtýrmalarýn çoðu lenfoma ve lösemide
kullanýlan ajanlarla yapýlan araþtýrmalardýr.
Reynoso ve ark. (23) 50 olguda 2. ve 3.
trimesterde kullanýlan kemoterapötik ajanlarýn
konjenital malformasyonu artýrmadýðý ancak
prematür doðum, düþük doðum tartýsý, fetal
ve neonatal miyelosüpresyon gibi bazý
komplikasyonlara neden olduðunu
bildirmiþlerdir. Over tümörlerinde
kemoterapötik ajanlarýn kullanýlmasýna
gelince; germ hücreli over tümörlerinde evre
Ia disgerminom ve evre Ia grad I malign
teratomlar hariç hepsinde kemoterapi
endikasyonu vardýr. Ancak gebelikte en sýk
görülen malign over tümörü disgerminomdur
ve evresi genellikle Iadadýr, bu nedenle
adjuvan kemoterapiye ihtiyaç görülmez. Ýleri
evrelerde disgerminomlarda BEP
(bleomisin,etoposid,sisplatin) non
disgerminoma olan germ hücreli tümörlerde
VAC (vinkristin, adriamisin,sisplatin) veya
PVB (sisplatin, vinkristin,bleomisin)
kombinasyonlarýndan birisi kullanýlabilir.
Karlen (24) 27 gebelik ve disgerminoma
olgusunu tekrar gözden geçirmiþ, tümör çapýný
ortalama 25 cm. vermiþ, olgularýn %25inde
fetus kaybý bildirmiþtir. Ýnvazif epitelial over
tümörlerinde en etkili kemoterapötik ajanlar
sisplatin, karboplatin, siklofosfamid ve
paclitakseldir. Bunlardan sisplatin ve
siklofosfamid eski ilaçlardýr, karboplatin ve
paclitaksel yeni ilaçlardýr ve gebelikte
kullanýmý konusunda yeterince deneyim
yoktur.
Gebelikte invazif epitelial over kanseri
olup kemoterapötik ajan kullanan toplam 7
olgu vardýr. Bir olgu Türkiyeden Bayhan ve
ark.na aittir (25). 3 olguda gebelikte sisplatin
ve siklofosfamid kullanýlmýþtýr, neonatal her
hangi bir problemle karþýlaþýlmamýþtýr.
Henderson (26) ve Otton (27) sisplatinin
ototoksisitesi nedeni ile karboplatin
kullanmýþlar ve herhangi bir sorunla
karþýlaþmamýþlardýr. Gebelikte paclitakselin
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ileri gebelik haftalarýnda kullanýlmasý ile
ilgili fetusta herhangi bir yan etki
bildirilmemiþtir.Yine taksan kullanýlmýþ 2
olguda fetuslarýn sorunsuz doðurtulduðu
bildirilmiþtir (11).
SONUÇLAR
1. Gebelikte adneksiyel kitle görülme sýklýðý
1/100 civarýndadýr. Bunlarýn çoðu ilk
trimesterde görülen korpus luteum ve
fizyolojik folükül kistleridir. % 90ý gebeliðin
2. trimesterinde kaybolurlar. Gerçek anlamda
gebelik ve adneksiyel kitle, gebeliðin 2.
trimesterinden sonra devam eden, 5 cm.
üstündeki kistik, solid veya komleks
kitlelerdir. Bunlarýn görülme olasýlýðý
1/600dür.
2. Gebelikte görülen adenksiyel kitlelerin
torsiyon, rüptür gibi komplikasyon çýkarma
olasýlýðý % 25 civarýndadýr. Malignite görülme
olasýlýðý ise %2-5 arasýndadýr.
3. Akut batýn nedeniyle müdahele edilen
gebelik ve adneksiyel kitle olgularýnda fetus
kaybý ve erken doðum olasýlýðý % 25
oranýndadýr. Elektif cerrahi ile bu olasýlýk
yarýya düþürülebilir.Bu nedenle,
komplikasyon çýkaracaðý düþünülen solid
veya kompleks kitlelere elektif cerrahi yapmak
mantýklý görülmektedir.
4. Cerrahi giriþim için en uygun zaman 1618. gebelik haftalarýdýr.
5. Gebelik ve adneksiyel kitleye cerrahi
yaklaþýmda geleneksel yöntem laparatomidir.
Ancak laparoskopik giriþim belli kurallara
uyulursa, uygun bir yöntem olabilir. Malignite
þüphesi olan olgularda ise laparatominin yeri
tartýþýlmazdýr.
6. Gebelikte görülen over kanserlerinin çoðu
germ hücreli tümörler veya düþüm malign
potansiyelli epitelyal tümörlerdir. Bunlar
çoðunlukla tek taraflýdýr. Bu nedenle tek
taraflý ooferektomi ve cerrahi evreleme çoðu
kez yeterli olmaktadýr. Çok istenen
gebeliklerde ileri evre tümörlerde sitostatik
ajan kullanýmý 2. trimester ve sonrasýnda
güvenli görülmektedir. Ancak bu konuda
daha çok bilgi birikimine ihtiyaç vardýr.
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