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Beklenmedik bir geçici fetal asit nedeni:
Fetal over kisti rüptürü
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Özet

Abstract: An unexpected temporary fetal acid
reason: rupture of fetal ovarian cyst

Amaç: Bir olgu nedeniyle izole fetal asit olgular› ile fetal over kistlerinin iliﬂkisine de¤inmektir.

Objective: To discuss the relationship between isolated fetal acid
cases and fetal ovarian cysts.

Olgu: Fetal over kisti rüptürüne ba¤l› olarak geliﬂen bir izole fetal
asit olgusunu sunduk.

Case: We presented an isolated fetal acid case developing the rupture of fetal ovarian cyst.

Sonuç: Fetal hidrops sistemik veya lokal patolojik süreçlere ba¤l›
ortaya ç›kabilmektedir. Biz bu olgu ile fetal over kisti rüptürünün
izole fetal asit nedeni olabilece¤ini sunduk.

Conclusion: Fetal hydrops may occur depending on the systemic or
local pathological processes. With this case, we concluded that the
rupture of fetal ovarian cyst may be the reason of isolated fetal acid.

Anahtar sözcükler: Fetal asit, fetal over kisti, fetal over kisti rüptürü.

Keywords: Fetal acid, fetal ovarian cyst, rupture of fetal ovarian cyst.

Giriﬂ
Fetal asit, fetal hidropsa ait bir belirti olarak kabul
edilebilir ve birçok etyolojik faktöre yan›t olarak geliﬂebilmektedir. Son y›llarda Rh immünglobulinin yayg›n
kullan›ma girmiﬂ olmas›yla birlikte, non immün hidrops olgular› immün hidropsa göre çok daha s›k karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Fetal asit birçok farkl› fetal nedenle
di¤er serozal kaviteler ve subkutan dokudan ba¤›ms›z
bir ﬂekilde izole olarak da geliﬂebilmektedir. ‹zole primer fetal asitin nedenleri net de¤ildir. Baz›lar›n›n
spontan olarak gerilemesine ra¤men ço¤u olguda tablo
fetal hidropsa ilerlemektedir. Over kistleri k›z yenido¤anlarda s›k karﬂ›laﬂ›lan abdominal kistik kitlelerdir.
Genellikle semptomatik de¤ildirler ve spontan olarak
kaybolurlar. Ultrasonografinin yayg›n kullan›m› ile
birlikte art›k hem fetal hem de yenido¤anda over kist-
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lerine daha s›k tan› konulmaktad›r. S›kl›kla asemptomatik olmalar› ve klinik öneme sahip olmamalar› nedeniyle bu oluﬂumlar takibe al›nmakta ve izlenmektedirler. Biz bu yaz›da fetal asit için beklenmedik nadir bir
neden olan fetal over kisti rüptürü nedeniyle karﬂ›laﬂt›¤›m›z bir olgumuzu sunduk.

Olgu Sunumu
Otuz dört yaﬂ›nda gravida 2, parite 0, bir adet erken
dönem gebelik kayb› olan hasta gebeli¤inin 32. haftas›nda klini¤imize fetal intraabdominal kistik oluﬂum nedeniyle refere edildi. Gebeli¤i bu haftaya kadar normal seyir seyretmiﬂ olup takibinde patoloji saptanmam›ﬂt›. Öyküsünde eﬂlik eden belirgin hastal›¤› yoktu. Gebeli¤i boyunca tüm prenatal vizitlere eksiksiz kat›lm›ﬂ ve anormal
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ﬁekil 1. (a, b) Sol fetal overde 15 mm çapta kistik oluﬂum.

bir bulguyla karﬂ›laﬂ›lmam›ﬂt›. 32. hafta gebelik ultrasonografisinde fetal biyometrisi gestasyonel yaﬂ ile uyumlu,
amniyotik s›v› volümü normaldi. Kan bas›nc› normal ve
fetal hareketler normaldi. Ultrasonografide fetal sol alt
abdomende 15 mm boyutta yuvarlak yap›da kistik bir
oluﬂum saptand› (ﬁekil 1). Kistik oluﬂum fetal böbrekler
ve mesaneden ba¤›ms›zd›. Doppler ultrasonografide perikistik ya da intrakistik damarlanma izlenmedi. Bilateral
fetal böbrekler ve ba¤›rsaklar normal yap›da izlendi. Fetüsün k›z cinsiyette olmas›, yuvarlak anekoik yap›da olmas›, üriner ve gastrointestinal yap›larla iliﬂkide olmamas› nedeniyle öncelikle over orijinli oldu¤u düﬂünüldü. Bu
nedenle maternal diyabet taramas› ve tiroid fonksiyonlar› aç›s›ndan tekrar de¤erlendirme yap›ld› ve sonuçlar
normal olarak görüldü. Hasta 2 hafta sonra kontrole ça¤›r›ld›. Otuz dördüncü haftada yap›lan ultrasonografide
fetal biyometrik ölçümler gestasyonel yaﬂ ile uyumlu idi
ve amniyon mayi normal s›n›rlarda idi. Sadece abdominal çevre gestasyonel yaﬂa göre büyük ölçülmüﬂ olup 99.
persentil ile uyumlu saptand›. Fetal abdomende yayg›n
serbest s›v› görünümü mevcuttu (ﬁekil 2). Sol overdeki
kistik oluﬂumun regrese oldu¤u izlendi ve çap› 14 mm
olarak ölçüldü (ﬁekil 3). Ba¤›rsaklar serbest s›v› içinde
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yüzüyor görünümde idi. Toraksta effüzyon izlenmedi ve
subkutan dokuda ödem izlenmedi; bu nedenle izole primer fetal asit olarak tan›mland› ve hidrops fetalise yönelik ileri de¤erlendirme yap›ld›. Tam kan say›m›, HbA1c,
VDRL, TORCH taramas›, Parvovirus B-19 taramas›,
indirek coombs testi ve antikardiyolipin IgM-IgG taramalar› yap›ld›. Orta serebral arter peak sistolik velositesi
55 cm/sn (1,12 MOM) olarak saptand› ve fetal anemi için
prediktif de¤ildi. Fetal hidrops öncüsü olabilece¤i nedeniyle kordosentezle fetal karyotipleme önerildi fakat hasta karyotiplemeyi kabul etmedi. Fetal kardiyak muayene
normal olarak de¤erlendirildi ve yap›lan taramalar normal olarak sonuçland›. Hasta 2 hafta sonra tekrar kontrol
için ça¤›r›ld›. 36. haftada yap›lan ultrasonografi tamam›yla normaldi. Fetal bat›ndaki serbest s›v› tamam›yla
gerilemiﬂ ve overyan kistik oluﬂum kaybolmuﬂtu. Hasta
gebeli¤inin 40. haftas›nda 3400 gram sa¤l›kl› bir bebek
do¤urdu. Bebe¤in postnatal ultrasonografisinde anormal
bulgu saptanmad›.

Tart›ﬂma
Hidrops fetalis immün ya da non immün nedenli
olarak yumuﬂak dokularda ve en az iki serozal kavitede

Beklenmedik bir geçici fetal asit nedeni

patolojik s›v› birikimi olarak tan›mlanmaktad›r. Plasental ödem, subkutan ödem tabloya genellikle eﬂlik etmekle birlikte perikardiyal, plevral s›v› koleksiyonu ya
da asit ﬂeklinde serozal kavitelerde patolojik s›v› koleksiyonu eﬂlik eder.[1] ‹mmün ya da non-immün hidrops
fetalis ﬂeklinde s›n›fland›r›l›r. ‹zole fetal hidrotoraks ya
da izole asit çeﬂitli etyolojilere ba¤l› olarak subkutan
ödem bulunmadan izole olarak bu kavitelerde patolojik
s›v› koleksiyonudur.[2] Fetal asit s›kl›kla fetal non-immün hidropsun bir komponenti subkutan ödeme
ve/veya di¤er serozal kavitlerdeki s›v› koleksiyonuna
eﬂlik eder. Non-immün hidrops fetalis etyolojisinde
kromozomal bozukluklar, intrauterin enfeksiyonlar, fetal kardiyak yetmezlik ve çeﬂitli organlara ait yap›sal
bozukluklardan oluﬂan multipl faktörler bulunur. Fetal
asitin di¤er serozal kavite ya da organlardan ba¤›ms›z
olarak geliﬂti¤i durumlar izole fetal asit olarak adland›r›l›r. ‹zole fetal asit hidrops fetalis öncüsü bir iﬂaret olabilir ve zamanla hidropsa ileleyebilir. Biz bu nedenle
olgumuzda fetal karyotipleme önerdik. ‹zole olarak izlendi¤inde s›kl›kla abdominal bir kitlenin rüptürü sonucu ya da ba¤›rsak obstrüksiyonu, posterior üretral
valv, kloakal persistans gibi durumlarda rüptür sonras›nda geliﬂebilmektedir. Non-immün fetal asit üzerine
yap›lan birçok farkl› çal›ﬂmada izole fetal asitin, hidrops
eﬂlik eden olgularla karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda çok daha iyi bir
prognoza sahip oldu¤u görülmüﬂtür.[3] ‹zole fetal asit
inferior vena kavaya ve di¤er abdominal organlara bas›
ile polihidramniyoz ve hidrops ile sonuçlanabilir. Bizim olgumuzda fetal asit 2 hafta süre içerisinde geriledi ve bir komplikasyona neden olmad›.
Hormonal stimülasyon fetal over kistlerinin geliﬂiminde etiyolojide sorumlu tutulmaktad›r (fetal gonadotropinler, maternal östrojen ve plasental human koryonik
gonadotropin). Over kistlerinin insidans› %30’un üzerinde düﬂünülmektedir (bu oran ölü do¤umlar ve do¤um
sonras› ilk 28 günde ölen bebeklerin otopsilerine göre
hesaplanm›ﬂt›r).[4] S›kl›kla izoledirler ve maternal diyabet, hipotiroidi, toksemi ya da Rh izoimmünizasyonu
gibi durumlarda muhtemelen artm›ﬂ plasental hcG üretimine ba¤l› olarak daha s›k görülmektedirler.[5] Ay›r›c›
tan›da özellikle mezenterik kist, urakal kist, ektopik hidronefrotik böbrek, intestinal duplikasyon anomalileri,
kistik teratom ve intestinal obstrüksiyon ak›lda bulundurulmal›d›r.[6] Detayl› bir ultrasonografik tarama ile biz
olgumuzda ek bir anomali saptamad›k. Fetüsün k›z cinsiyette olmas› ve kistik yap›n›n pelvik orijinli olmas› ne-

ﬁekil 2. Fetal abdomende yayg›n serbest s›v›.

deniyle öncelikle overler üzerine yo¤unlaﬂt›k. Kistik yap›n›n ﬂekli ve anekoik yap›s›, ayr›ca kanlanmas›n›n da olmamas› bizim tan›m›z› do¤rulad›. Over kistleri s›kl›kla
rutin obstetrik muayene s›ras›nda saptananan pelvik kistik oluﬂumlar sonucu tan› almaktad›rlar. Muhtemel bir
fetal over kistinden ﬂüphelenildi¤inde seri ultrasonografilerle kistik yap›n›n yap›sal de¤iﬂiklikleri (boyut, görünüm) ya da komplikasyonlar (hidramniyoz, asit, torsiyon) yönünden izlenmelidir. Basit over kistlerinin ince
duvarlar› vard›r ve internal ekojeniteler içermezler.[7]
Ço¤unlukla unilateraldirler. Anekoik basit kistler internal ekojeniteler, s›v› seviyeleri içeren kompleks bir hal

ﬁekil 3. Fetal overde regrese yap›da kistik oluﬂum.
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alabilirler. Bu ultrasonografik de¤iﬂimlerin saptanmas›
s›kl›kla torsiyon belirtisidir. Fetal over kistlerinin en s›k
komplikasyonu olan torsiyonun insidans› %40’d›r. Torsiyon s›kl›kla yo¤un içerikli ve büyük çaptaki kistlerde
geliﬂse de 2 cm çaptaki kistlerde de geliﬂebilir.[8] Bizim
olgumuzda kistik yap›n›n görünümü ve boyutu nedeniyle takibe ald›k. Do¤um sonras› %50 kadar› spontan olarak kaybolurlar.[9] Fetal over kistlerinin literatürde bildirilen di¤er nadir komplikasyonlar› gastrointestinal obstrüksiyon, polihidramniyoz ve overyan otoamputasyon
olarak bildirilmiﬂtir.[10] Birçok farkl› çal›ﬂmada over kistlerinin intrauterin dekompresyonu için 4 cm’den büyük
boyutta olmalar› ve h›zl› büyüme göstermeleri kriter olarak bildirilmiﬂtir.[11] ‹ki cm’den daha küçük kistlerin yüksek oranda regresse olarak komplikasyona neden olmamas› beklenmekteyse de bizim olgumuzda 15 mm çaptaki basit görünümlü bir kistin rüptürüne ba¤l› geliﬂen geçici bir asit tablosu ile karﬂ›laﬂt›k. Bu boyutta bir kiste
ba¤l› geliﬂebilecek beklenmedik bir tabloydu fakat gerek
asit ile birlikte kistin yap›s›nda ve boyutlar›ndaki de¤iﬂiklik gerekse tablonun geçici olmas› ve iki hafta içerisinde
tamam›yla düzelmiﬂ olmas› bizi etiyolojide over kisti
üzerine yo¤unlaﬂt›rd›.
Eriﬂkinlerde oldu¤u gibi over kisti rüptüre oldu¤unda bu overden hemoraji ile sonuçlanabilir. Rüptür
geliﬂti¤inde kistik oluﬂum yap› ve büyüklük olarak de¤iﬂir ve abdominal kaviteye olan kanama ultrasonografik asit görünümüne neden olur. Bizim olgumuzda iki
hafta sonraki muayenede kistik yap›n›n yap›sal ve büyüklük olarak de¤iﬂimini gözlemledik. Bu gözlemle
birlikte serbest intraabdominal s›v›y› rüptüre over kisti
ile iliﬂkilendirdik. Bununla da uyumlu olarak iki hafta
sonra fetal asitin geriledi¤ini gördük.

Sonuç
Sonuç olarak, fetal over kist rüptürü izole fetal asit
olgular›nda etiyolojik faktör olarak de¤erlendirilmelidir. Fetal overlerin ultrasonografi ile de¤erlendirilmesi
güçtür ve di¤er pelvik yap›larda ayr›m› genelde müm-

108

Perinatoloji Dergisi

kün olmaz. Fakat özellikle k›z fetüslerde intraabdominal bir kistik oluﬂum saptand›¤›nda fetal overler de
ak›lda bulundurulmal›d›r.
Ç›kar Çak›ﬂmas›: Ç›kar çak›ﬂmas› bulunmad›¤› belirtilmiﬂtir.

Kaynaklar
1. Nose S, Usui N, Soh H, Kamiyama M , Tani G, Kanagawa
T, et al. The prognostic factors and the outcome of primary
isolated fetal ascites. Pediatr Surg Int 2011;27:799–804.
2. Moroy P, Tuncay P, Çelen S, Sucak A, Mungan T,
Dan›sman N. Isolated fetal ascites: evaluation of six cases.
Gynecology Obstetrics & Reproductive Medicine 2004;10:
164–6.
3. Favre R, Dreux S, Dommergues M, Dumez Y, Luton D,
Oury JF, et al. Nonimmune fetal ascites: a series of 79 cases.
Am J Obstet Gynecol 2004;190:407–12.
4. Kwak DW, Sohn YS, Kim SK, Kim IK, Park YW, Kim YH.
Clinical experiences of fetal ovarian cyst: diagnosis and consequence. J Korean Med Sci 2006;21:690–4.
5. Hasiakos D, Papakonstantinou K, Bacanu AM , Argeitis J,
Botsis D, Vitoratos N. Clinical experience of five fetal ovarian
cysts: diagnosis and follow-up. Arch Gynecol Obstet 2008;
277:575–8.
6. Özel A, Duymus R, Bayram A, Çakmakç› E, Sever N, Karpat
Z: Fetal over kist torsiyonu tan›s›nda perinatal ultrason ve
manyetik rezonans görüntülemenin rolü. ﬁiﬂli Etfal E¤itim
ve Araﬂt›rma Hastanesi T›p Bülteni 2011;45:56–9.
7. Giorlandino C, Bilancioni E, Bagolan P, Muzii L, Rivosecchi
M , Nahom A. Antenatal ultrasonographic diagnosis and management of fetal ovarian cyst. Int J Gynecol Obstet 1994;44:
27–31.
8. Grapin C, Montagne JPH, Sirinelli D, Silbermann B, Gruner
M, Faure C. Diagnosis of ovarian cyst in the perinatal period
and therapeutic implications (20 cases). Ann Radiol (Paris)
1987;30:497–502.
9. Giuseppe N, Maria R, Daniela V, Marcella P, Tomasella Q,
Mauro T, et al. Invasive fetal therapies: approach and results
in treating fetal ovarian cysts. J Matern Fetal Neonatal Med
2012;25:299–303.
10. Aslan H, Akyol A, Ülker V, Numano¤lu C, Gül A, Ark C.
Fetal over kisti. Perinatoloji Dergisi 2001;9:54–56.
11. Küçük T, Yenen M C, Dede M, Baﬂer ‹, Ergün A. Fetal
ovaryan kistlerde tan› ve takip. Perinatoloji Dergisi 2000;8:
43–5.

