
"Gebelikte Bilateral Ovaryal Kitle:
Olgu Sunumu"
Perinatoloji dergisinin 2004; 12(4) no’lu say›s›n-

da yay›nlanan "Gebelikte Bilateral Ovaryal Kitle:

Olgu Sunumu" adl› yaz›m›zla ilgili Say›n Prof. Dr.

Tugan Befle'nin yapm›fl oldu¤u de¤erlendirme tara-

f›m›zdan okundu. Say›n Befle'nin yay›n›m›za göster-

di¤i ilgiye ve yapt›¤› katk›lara çok teflekkür ede-

riz.1,2

Say›n Befle’nin gebelikte over kitleleri ile ilgili

de¤erlendirmelerine tamam›yla kat›l›yoruz, fakat bi-

zim bu makaleyi yay›nlamam›zdaki amaç; gebelik-

te immatür teratom vakas›n› veya herhangi bir over

kanserinin tedavisinin ne oldu¤unu tart›flmak de¤il-

di. Bizim amac›m›z yaz›m›z›n sonunda da belirtti¤i-

miz gibi, gebeliklerin takibinde adneksiyal alanla-

r›nda beraber de¤erlendirilmesinin önemli oldu¤u-

nu ve bu sayede erken dönemde yakalanan kitlele-

rin takibi ve elektif flartlarda tedavisi ile meydana

gelebilecek olan anne ve fetüse ait komplikasyon

oranlar›n›n azaltabilece¤ini vurgulamakt›. Gebelikte

kitle saptanan vakalar›n elektif flartlarda de¤erlendi-

rilmesinin, cerrahiye elektif flartlarda al›nmas›n›n,

uygun frozen patolojisinin yap›larak cerrahi seyri-

nin, buna göre yönlendirilmesinin önemli oldu¤u

aflikard›r. Çünkü cerrahi öncesinde yeterince haz›r-

l›k yap›lamayan vakalarda cerrahi giriflimin olufltur-

du¤u gebeli¤e ait komplikasyon oranlar› artmakta-

d›r.3 Ancak bizim vakam›z a¤r›l› mükerrer sezaryen

nedeniyle acil flartlarda al›nan, takibi taraf›m›zdan

yap›lmayan ve frozen imkan›ndan yararlan›lamayan

(vakada ç›kart›lan kitle frozen inceleme için gönde-

rilmifl olmas›na ra¤men patologlar taraf›ndan be-

nign-malign ayr›m› yap›lamad›¤› için frozen imka-

n›ndan yararlan›lamad› ve bu nedenle yaz›da fro-

zen incelemeden bahsedilmedi) bir vaka oldu¤u

için, kitlenin kesin malign oldu¤u bilinmedi¤inden

gerekli olan malign over tümörü cerrahi evreleme-

si yap›lmad›. Hastaya tan› amaçl› olarak acil flartlar

alt›nda sadece preoperatif ultrasonografi yap›labil-

di. Say›n Befle’nin de¤erlendirmesi ve over kitlesi

vakalar›ndaki yaklafl›m› çok yerindedir. Fakat biz

frozen imkan›ndan yararlanamad›¤›m›z için, vaka

içinde malign over tümöründe uygulanmas› gelen

cerrahi evreleme yap›lmam›flt›r. Postoperatif dö-

nemde kesin tan› sonras›nda cerrahi evreleme, ta-

mamlay›c› cerrahi ve kemoterapi planlanm›fl olma-

s›na ra¤men, hasta patoloji sonucu elde edilene ka-

dar kendi iste¤iyle taburcu oldu¤u ve sonras›nda

hastaya ulafl›lamamas› nedeniyle (hastan›n verdi¤i

telefon ve adresin yanl›fl olmas› nedeniyle) yap›la-

mam›flt›r.

Sonuç olarak; say›n Befle'ye yaz›m›za gösterdi¤i

ilgi ve yapt›¤› katk›lardan dolay› teflekkür ederiz ve

say›n Befle’ nin over tümörlerindeki yaklafl›mlar›na

kat›ld›¤›m›z› belirtiyoruz. Bu vakan›n yay›nlanma

amac› tüm gebelerin dikkatli olarak takiplerinin

yap›lmas›n›n ve beraberinde adneksiyal alanlar›nda

de¤erlendirilmesinin, bizim vakam›zda oldu¤u gibi

acil flartlarda de¤il de, elektif flartlarda tedavilerinin

yap›lmalar›na imkan sa¤layabilece¤ini vurgulamak

içindi.
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