
da gerek ultrasonografik gerekse MR öntan›lar› malign adnek-
siyal kitle lehine idi. Kistadenofibromlar ameliyat esnas›nda
gross olarak da malign tümöre benzerler ve do¤ru tan›ya vara-
bilmek için frozen ile intraoperatif patolojik tan› yap›lmal›d›r.
Çünkü her ne kadar bizim hastam›z postmenopozal dönemde
olsa da bu kistler reprodiktif ça¤da da izlenebilir ve preopera-
tif malign görünüm nedeni ile radikal cerrahi yaklafl›m planla-
nabilir. Malign adneksiyal kitlelerin ay›r›c› tan›s›nda her ne ka-
dar preoperatif görüntüleme bulgular› malignite yönünde olsa
da klinik olarak tümör markerlar› negatif olan olgularda nadir
görülen benign over kistik tümörü olan seröz papiller kistade-
nofibrom akla gelmelidir.

Anahtar sözcükler: Adneksiyal kitle, kistadenofibrom, over.
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Peritoneal psödo ve over kistleri s›kl›kla
karfl›lafl›lan ultrasonik ikilemdir: 
M›s›r deneyimi
Mohammad Ahmad Emam
Mansure T›p Fakültesi, Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Anabilim Dal›,
Mansure, M›s›r

Girifl: Peritoneal psödo kistler (PPK), overden ç›kan s›v›n›n
peritoneal kavitedeki post-enflamatuar veya postoperatif ya-
p›flkan ceplere s›k›flmas› ve bu ceplerde birikmesiyle oluflur.
Sonografide kompleks multikistik adneksal kitleler olarak gö-
rünürler. Ne yaz›k ki, sezaryen gibi artm›fl pelvik cerrahisi
nedeniyle oldukça yayg›n olsa da, pek çok jinekolog ve ultra-
sonografi uzman› bunlar›n fark›nda de¤ildir ve bu da kad›n
pelvisinin görüntülenmesinde daha az tan›maya veya gerçek
over kistlerinin yanl›fl tan›lanmas›na yol açmaktad›r. Bu du-
rum, gereksiz cerrahi müdahaleye yol açabilmektedir. 

Amaç: PPK tan›s› için gerekli k›lavuzlara iliflkin M›s›r (Man-
sure) deneyimini vurgulamak ve onlar› gerçek over kistlerin-
den ay›rt etmek. 

Yöntem: Over kistli toplam 223 kad›na, Doppler’le ve cerrahi
öncesi CA 125 plazma konsantrasyonlar›yla birlefltirilmifl trans-
vajinal sonografi uyguland›. PPK’l› 62 kad›na cerrahi giriflimle
tan› konuldu ve transvajinal sonografiyle korele sonuç elde edil-
di. Kistlerin çap›, flekli, marjinleri, içeri¤i, lokasyonu ve septa ve
ekojenisite varl›¤›na iliflkin olgu serisi çal›flmas› analiz edildi. 

Bulgular: PPK’lar, 40 (%65) olguda unilateral, 22 (%35) ol-
guda bilateraldi. ‹yi tan›mlanm›fl kistik yap› sadece 12 (%19)
olguda bulunurken, di¤er 50 (%81) olguda PPK’lar bulan›k,
belirsiz s›n›rl› ve acayip bir morfolojiye ve pütürlü bir flekle
sahipti. Kiste eksternal olarak ya da içinde hapsedilmifl flekil-
de, 52 (%84) olguda ipsilateral over tespit edildi. 

Sonuç: Peritoneal psödo kistler, over kanseri dâhil uzun ay›-
r›c› tan›lar listesiyle kar›flt›r›labilecek çeflitli görüntüleme yak-

lafl›mlar›yla sunulmaktad›r. Preoperatif tan›, peritoneal bofl-
lu¤a uygun lokule s›v›yla çevrili normal ipsilateral over varl›-
¤›na ba¤l›d›r. Transvajinal sonografi tan› için yeterli olsa da,
normal CA125 ve Doppler transvajinal sonografinin hassasi-
yetini art›rmaktad›r.

Anahtar sözcükler: Peritoneal psödo kist, over kisti, ul-
trasonik.
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Nadir bir molar gebeli¤in tan›s›nda ultrason
muayenesinin önemi: Olgu sunumu
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Hajer Bettaieb1, Saoussen Melliti2, Salma Gharbi2, 
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1Ben Arous Hastanesi, Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Bölümü, Ben Arous,
Tunus, 2Ben Arous Hastanesi, Radyoloji Bölümü, Ben Arous, Tunus

Girifl: Kornual gebelik, uterus duvar›n›n derinlerine gömülü
yumurtal›k tüpünün ilgili k›sm›na döllenmifl yumurtan›n
implante olmas›yla gerçekleflen, oldukça nadir bir ektopik ge-
belik türüdür. Hidatiform mol (molar gebelik), nadir bir küt-
le ya da büyümedir. Molar kornual ektopik gebelik, oldukça
nadir görülen bir durumdur.

Amaç: Bu çal›flmada, molar kornual gebeli¤in oldukça nadir
görülen bir formunu aç›klamay› ve bu durumun tan›s›nda ul-
trason muayenesinin önemini göstermeyi amaçlad›k.

Yöntem: Bu çal›flmada, ultrason muayenesiyle, insan koryo-
nik gonadotropinin seri serum beta alt-ünitesi ve tan›lay›c› la-
paroskopiyle teflhisi konan bir molar kornual gebelik vakas›n›
inceledik. Ast›m hikâyesi olan 32 yafl›ndaki bir kad›n, ameno-
renin 8. haftas›nda ultrason muayenesi için Ben Arous Hasta-
nesi’ndeki (Tunus) Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Departma-
n›m›za baflvurmufltur. Ultrason muayenesi, suprapubik ve en-
dovajinal yaklafl›mla gerçeklefltirildi.

Bulgular: Ultrason muayenesinde, uterus bofltu ve 0.96 cm’lik
kraniokaudal uzunlukta embriyolaflm›fl ektopik gestasyonel ke-
se gözlemledik (bu da 7 haftal›k amenore anlam›na gelmekte-
dir). Kese plasentayla çevriliydi, genifllemiflti ve çok say›da difü-
ze anekoik lezyon alanlar içermekteydi. Kornual gebelik tan›s›,
ultrason muayenesinden elde edilen verilerle konuldu. β-hCG
(85843.4 mUI/ml), tan›lay›c› laparoskopi ve patalojik analiz
(k›smi molar gebelik ile tutarl› özelliklere sahip plasental doku)
ile do¤ruland›. Hasta, baflar›l› bir laparoskopi geçirdi.

Sonuç: Molar kornual gebelik nadiren gerçekleflir. Ço¤u za-
man tan›s› konulmaz. Ço¤unlukla rüptür aflamas›nda fark
edilir. Endovajinal ultrason muayenesi, erken bir aflamada
kornual gebeli¤in fark edilmesine yard›mc› olur.

Anahtar sözcükler: Molar gebelik, ultrason muayenesi, kor-
nual gebelik.
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