


Yumurtal›k Kistleri (Over Kisti)

Over kistleri her yaflta görülse de ço¤unlukla üreme
ça¤lar›nda ortaya ç›karlar. Kistler ço¤unlukla fonksiyonel
ve zarars›zd›rlar. Yumurtal›k (over) ifllevi itibar›yla kist
üretebilir. Üreme ça¤›ndaki her kad›n her ay follikül
ad› verilen ve içinde yumurta hücresini içeren küçük
bir kist gelifltirir ve ortalama 2 cm çapa eriflen bu yap›
adet döneminin ortas›na tekabül eden günlerde çatlar.
Her ay yumurtlama dedi¤imiz bu olay olur. Ancak baz›
adet dönemlerinde folliküller yani içinde yumurta
bar›nd›ran kistler afl›r› büyüyebilir.

Yumurtal›k (over) kistlerinin tan›s›, genellikle rutin
jinekolojik muayene esnas›nda konur. Kist tan›s›n›
do¤rulamak için vajinal yolla veya kar›ndan
ultrasonografi yap›l›r. Bu flekilde kistin tipi ve kötü
huylu olup olmad›¤› hakk›nda bilgi almak mümkün
olur. Nadiren bilgisayarl› tomografi, MR gibi ek
görüntüleme tekniklerine de gerek duyulabilir. Kistin
tipinin belirlenmesine yönelik olarak tümör belirteçleri
ad› verilen kan incelemelerinin yap›lmas› gerekebilir.
Yumurtal›k kistlerinin ço¤u iyi huyludur. Bu tümör
belirteçlerinden bir tanesi CA-125 dir. Ailede yumurtal›k
kanseri öyküsü olanlarda, menopoz sonras› geliflen
kistlerde veya kanser flüphesi olan durumlarda kanda
CA-125 adl› tümör markerin seviyesine bak›labilir.
Tan› koymak veya kitlenin kötü huylu olup olmad›¤›n›n
belirlenmesi için gerekirse laparaskopi de yap›labilir.
Yumurtal›klara yak›n komflulukta oluflabilecek di¤er
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organlara ait kitleler yumurtal›k kistlerinin ay›r›c›
tan›s›nda dikkate al›nmal›d›r.

Yumurtal›k kistleri ço¤u zaman belirti vermezler.
Afla¤›daki belirtilerden herhangi biri veya birkaç› bir
arada görülebilir.

• Adet düzensizli¤i, lekelenme veya adet görememe

• A¤r›l› adet görme ve zaman içinde a¤r› fliddetinin
artmas›

• Kas›klarda a¤r›

• Kar›nda dolgunluk ve bas›nç hissi

• ‹liflki esnas›nda a¤r›

• Büyük boyutlu kistlerde ele kitle gelmesi veya
kar›nda fliflme

• Gö¤üslerde dolgunluk

• ‹drar ve barsak flikayetleri

• Kilo alma

• Bulant›, kusma

• Tüylenmede art›fl

• ‹nfertilite (K›s›rl›k)

• Kist torsiyonu (bo¤ulmas›) belirtileri

• Ani fliddetli keskin a¤r› hissedilmesi kist rüptürü
(y›rt›lmas›) belirtisi olabilir

Yumurtal›k kistleri tipleri
• Fonksiyonel (‹fllevsel) Kistler

• Folikül Kistleri

• Endometrioma (Çikolata Kisti)

• Dermoid Kist (Teratom)

• Kistadenom

Yumurtal›k kistleri kanserleflir mi?
Yumurtal›k kistlerinin ço¤u iyi huyludur (yüzde 80-85).
‹leri yafllarda ortaya ç›kan, bilateral (iki tarafl›), solid
(kat›), yap›fl›k, düzensiz yüzeyli ve h›zl› büyüme
e¤iliminde olan, birden fazla say›da, içlerinde kat›



k›s›mlar bulunan, kar›n içinde s›v› birikmesine (asit)
neden olan, belli bir süre sonunda kendili¤inden
kaybolmayan veya büyüme gösteren, tümör markeri
ad› verilen baz› kan parametrelerinde yükselmelerle
beraber olan kistik oluflumlar›n kötü huylu olabilme
ihtimalleri nedeniyle ameliyat edilmeleri önerilir.
fiüphelenmemizde muayene ve ultrasonda elde edilen
bulgular yard›mc› olur.

Yumurtal›k kistinin kanser oldu¤undan flüphelenilmesi
durumunda ameliyat s›ras›nda h›zl› doku tan›s› (Frozen
section) imkan› olan bir merkezde ve bu konuda
deneyimli bir kad›n hastal›klar› ve do¤um uzman›
taraf›ndan gecikmeden ameliyat yap›lmas› gerekir.

Yumurtal›k kistinin torsiyonu ne demektir?
Kistin kendi etraf›nda dönerek kendi kan dolafl›m›n›
bozmas›yla ortaya ç›kar. Kan dolafl›m› bozulur ve
dokular canl›l›¤›n› yitirir. Bu oldukça a¤r›l› bir durumdur.
Torsiyon riski özellikle çap› büyük kistlerde ve dermoid
kistlerde daha fazlad›r. Bu durumda operasyon için
erken davran›lmal›d›r. Ama ço¤u zaman dokular
canl›l›¤›n› tamamen yitirdi¤i için torsiyone olan
yumurtal›¤› korumak mümkün olmaz ve yumurtal›¤›n
cerrahi olarak ç›kar›lmas› gerekir.

Yumurtal›k kistleri ne zaman ameliyat edilmeli?
• Kitle solid (kat›) veya semisolid ise (yar› kat›)

• Postmenopozal (menopoz sonras›) veya
premenarfl (ilk adetten önceki) kistler

• 5 cm’den büyük ve persiste eden (gözlem veya
do¤um kontrol haplar› ile bask›lanmaya ra¤men
devam ediyorsa) kist

• Malin intiba›n› (kötü huylu veya kanser olma riski
olan kist) veren kist

• H›zl› büyüyor ise

• Pelviste asit ve metastaz belirtileri varsa

• Torsiyon durumunda



Yumurtal›k Kistlerinde Bafll›ca Cerrahi Tedaviler
Nelerdir?

Kistin boyutu, sonografik görüntüsü, iyi ya da kötü
huylu olma flüphesine göre cerrahi yöntem seçimi
yap›l›r.

Laparaskopi
Kist küçük olup iyi huylu olarak göründü ise, sadece
tan›sal bir laparaskopi ya da ek olarak küçük bir
operasyon gerekebilir. ‹nce özel cerrahi aletler
kullanarak göbe¤in hemen alt›nda ve bir iki tane
daha kar›nda küçük insizyonlarla (kesilerle) ve bu
insizyonlardan teleskopik sistemlerle bat›n içinin
görüntülenmesine dayan›r. Kistler bu yöntemle
ç›kar›labilir. Bu yöntem daha az a¤r›l› olup, hastanede
yat›fl süreleri ve ifle dönüfl süreleri daha k›sad›r.
Estetik olarak aç›k ameliyata (Laparatomiye) göre
sonuçlar› daha iyidir.

Laparatomi
Büyük kistler için ve kötü huylu olma ihtimali olan
kistlerin ç›kar›lmas› için kullan›lan yöntemdir. Ameliyat
esnas›nda kistle birlikte gerekti¤i zaman yumurtal›¤›
da ç›karmak zorunlu olabilir.

Laparaskopi
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Hastanemiz;
TBMM, Özel Sigortalar, Kurumlar,
Bankalar ve SGK ile anlaflmal›d›r.

ISO 9001:2008

•  A⁄IZ VE D‹fi SA⁄LI⁄I
•  C‹LD‹YE
•  ÇOCUK HASTALIKLARI
•  DAH‹L‹YE
•  D‹YET VE BESLENME
•  ENDOSKOP‹ MERKEZ‹
•  ESTET‹K VE PLAST‹K CERRAH‹

SAÇ EK‹M‹
•  F‹Z‹K TEDAV‹ VE REHAB‹L‹TASYON
•  GENEL CERRAH‹

MEME CERRAH‹S‹
PANKREAS HASTALIKLARI

•  GER‹ATR‹
•  GÖZ MERKEZ‹

ARGON LAZER - YA⁄ LAZER
KATARAKT - GLOKOM TEDAV‹LER‹
OPT‹K KOHERENS TOMOGRAF‹

•  KADIN HASTALIKLARI VE DO⁄UM
•  KARD‹YOLOJ‹

EKG - EKOKARD‹YOGRAF‹
EFORLU EKG - HOLTER

•  KULAK BURUN BO⁄AZ
ODYOLOJ‹

•  NÖROLOJ‹
ÇOCUK - YET‹fiK‹N
EMG - EEG - UYKU LABORATUVARI

•  ORTOPED‹ VE TRAVMATOLOJ‹
•  PATOLOJ‹ LABORATUVARI
•  PS‹KOLOJ‹

A‹LE Ç‹FT VE YET‹fiK‹N TERAP‹S‹
•  SA⁄LIKLI YAfiAM-TAMAMLAYICI TIP
•  TIBB‹ GÖRÜNTÜLEME MERKEZ‹

G‹R‹fi‹MSEL RADYOLOJ‹
MRG - MULTISLICE CT, BT
MAMOGRAF‹ - MEME US
ULTRASONOGRAF‹
 RENKL‹ DOPPLER US
D‹J‹TAL RÖNTGEN
KEM‹K YO⁄UNLU⁄U ÖLÇÜMÜ

•  TIBB‹ TAHL‹L LABORATUVARI
B‹YOK‹MYA - M‹KROB‹YOLOJ‹
HEMATOLOJ‹ - HORMONLAR

•  ÜROLOJ‹ -ANDROLOJ‹
TAfi KIRMA ÜN‹TES‹

•  YO⁄UN BAKIM ÜN‹TES‹


