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Öze t
Mezenterik kistler bat›n içinde yer kaplayan nadir bir patolojidir. Over kistleri ise mezenterik kistlere göre daha s›k karﬂ›laﬂ›lan bir patolojidir. Overin kistik lezyonlar› s›kl›kla
folikül kisti, korpus luteum kisti, endometrioid kist ve seröz kistadenom kaynakl›d›r. Bu
olguda mezenter kistiyle kar›ﬂan dev over kistinin laparoskopik yaklaﬂ›mla tan› ve tedavisi tart›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Olgu 18 yaﬂ›nda bayan ve bekard›. Yaklaﬂ›k 1 y›ld›r kar›n a¤r›s› ve kar›nda ﬂiﬂlik ﬂikayetleri olan hastan›n, fizik muayenesinde bat›nda abdominal distansiyonu ve tüm kadranlarda derin palpasyonda minimal hassasiyeti vard›. Biyokimyasal tetkiklerinde ve tümör belirteçlerinde patolojik de¤er saptanmad›. Bat›n ultrasonografisinde bat›n sa¤ kadran› dolduran ve orjini saptanamayan yaklaﬂ›k 23x9 cm boyutlar›nda kistik lezyon saptand›. Abdominal bilgisayarl› tomografide over kaynakl› olmad›¤› düﬂünülen 23x9 cm
büyüklü¤ünde mezenterik kist olarak rapor edildi. Hastaya hem diagnostik hem de tedavi amaçl› laparoskopik cerrahi planland›. Dev kistin over kaynakl› oldu¤u görüldü. Kist
içeri¤i aspire edilerek total eksizyonu yap›ld›. Postoperatif herhangi bir problemi olmayan
hasta 2. gün taburcu edildi.
Laparoskopik yaklaﬂ›m›n avantajlar› göz önünde bulundurularak, bat›n içindeki kistik
kitleler büyük boyutlarda olsa bile ay›r›c› tan› ve tedavide laparoskopi öncelikli olarak düﬂünülmesi gereken bir yöntemdir.
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Abstract
The treatment of giant ovarian cyst which mimics mesenteric cysts
with laparoscopic approach
Mesenteric cyst are rare intraabdominal pathologies when compared with over cysts that
are seen more frequently. Ovarian cystic lesions are usually originated from follicul cyst,
corpus luteum cyst, endometrium cyst and seras cystadenom. In this case report, we discussed the giant ovarian cyst which mimic mesenteric cyst and treated wtih laparoscopic
approach.
The patient was an 18 years old single woman who had an abdominal pain and distension for approximately 1 year period. The physical examination of the patient included abdominal distention and minimal tenderness with deep palpation. Biochemical
studies and tumor markers were normal. Abdominal ultrasonography revealed a 23 x
9 cm cystic lesion which located of right side of abdomen. Computerized tomography
determined a 23 x 9 cm lesion which was reported to be a mesenteric cyst and excluded ovarian pathology. For diagnostic and curative management, we planned laparoscopic surgery, the procedure revealed that the giant cyst was originated from ovary. After the aspiration of the internal components of the cyst, total excision was performed.
Patient was discharged on postoperative day 2. uneventfully.
Laparoscopic surgery should be the first step of differential diagnosis and treatment, even the intraabdominal cystic masses are large in size.
Key Words: Intraabdominal giant cyct, differential diagnosis, laparoscopic treatment.

Giriﬂ
Mezenterik kistler bat›n içinde yer kaplayan nadir bir patolojidir. ‹nsidans› 1/20000 ile
1/100.000 aras›nda de¤iﬂmektedir. Genellikle
asemptomatik seyrederler ve ço¤unlukla insidental olarak saptan›rlar. ‹leri derecede büyüdüklerinde abdominal distansiyon, kar›n a¤r›s› ve bas› semptomlar›na neden olurlar.
Over kistleri ise mezenterik kistlere göre
daha s›k karﬂ›laﬂ›lan bir patolojidir. Overin
kistik lezyonlar› s›kl›kla folikül kisti, korpus
luteum kisti, endometrioid kist ve seröz kistadenom kaynakl›d›r. Boyutlar› genellikle 4-5
cm civar›nda olsa da bazen çok daha büyük
boyutlara ulaﬂabilirler. Over kistlerinin boyutlar› büyüdükçe tan›da mezenterik kistler ile
kar›ﬂma olas›l›¤› artar.
Hem mezenterik, hem over kistlerinin tan›s›nda abdominal ultrasonografi (US), bilgisayarl› tomografi (BT) ve manyetik rezonans
görüntüleme yararl› radyolojik tetkiklerdir.
Her iki lezyonda da uygun cerrahi tedavi
komplet eksizyondur. Seçilmiﬂ vakalarda la246

paroskopik rezeksiyon günümüzde s›kça uygulanmaktad›r. Olgumuzu overdeki kistik lezyonun büyük boyutundan dolay› mezenterik
kist ile ay›r›c› tan›s›n› tart›ﬂmak ve cerrahi tedavide laparoskopik yaklaﬂ›m›n yerini irdelemek amac›yla sunduk.

Olgu
Olgu 18 yaﬂ›nda bayan, bekar ve virgoydu.
Yaklaﬂ›k bir y›ld›r kar›n a¤r›s› ve kar›nda ﬂiﬂlik ﬂikayetleri olan hasta baﬂvurdu¤u bir d›ﬂ
merkezden kar›n içi kistik lezyon ön tan›s› ile
hastanemize yönlendirildi. Hastan›n yap›lan
fizik muayenesinde bat›nda abdominal distansiyon ve tüm kadranlarda derin palpasyonda
minimal hassasiyet vard›. Periton irritasyon
bulgular› saptanmad›. Biyokimyasal tetkiklerinde ve tümör belirteçlerinde (CA 19-9, CA
125, CEA) patolojik de¤er saptanmad›.
Bat›n US’de bat›n sa¤ alt kadran› dolduran
ve orjini saptanamayan yaklaﬂ›k 23x9 cm boyutlar›nda kistik lezyon saptand›. Tüm bat›n
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Resim 1. Dev over kisti ameliyat öncesi BT
görüntüsü

Resim 2. 23 cm çap›nda içeri¤i aspire edilmiﬂ
dev over kisti

BT’de over kaynakl› olmad›¤› düﬂünülen 23x9
cm büyüklü¤ünde mezenterik kist ile uyumlu
lezyon olarak rapor edildi (Resim 1).
Hastaya genç yaﬂta olmas›, malignite bulgular›n›n olmamas› nedeniyle hem diagnostik
hem de tedavi amaçl› laparoskopik cerrahi
planland›. Bat›nda kiste en uzak oldu¤u düﬂünülen sol üst kadrandan veress i¤nesi girilerek
pnömoperitonum sa¤land›ktan sonra ayn› yerden 10 mm’lik trokar ve kamera girildi. Eksplorasyonda bat›n sa¤ alt ve üst kadranda lokalize
dev kist görüldü. Sol alt kadrandan 5 mm’lik
trokar girildi. Kist içerisinden yaklaﬂ›k 35004000 cc kadar berrak özellikte mayi aspire edildi. Kist içi tamamen boﬂalt›ld›ktan sonra kist cidar›n›n etraf dokulara yap›ﬂ›kl›¤›n›n olmad›¤›
ve sa¤ overden kaynakland›¤› gözlendi. Peroperatif Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um konsültas-

yonu istendi. Daha sonra sol üst kadrandan 5
mm ve sa¤ alt kadrandan 10 mm’lik iki trokar
daha girildi. Kist pedikülü ligasure kullan›larak
overden ayr›ld› ve total olarak bat›n d›ﬂ›na al›nd› (Resim2). Kanama kontrolünü takiben Douglus’a silikon dren yerleﬂtirilerek operasyona
son verildi. Postoperatif 1. günde dren çekilerek oral g›da baﬂland›. Hasta postoperatif 2.
günde sorunsuz bir ﬂekilde taburcu edildi. Olgunun yap›lan patolojik incelemesi seröz kistadenom olarak rapor edildi.

Tart›ﬂma
Over kistlerinin ço¤u non-neoplastik tiptedir. Over kistlerinin spontan regrese olaca¤›na
dair bir çok yay›n olsa da bu kistlerin bir k›sm› persiste kal›p büyümektedir. Over kistleri 78 cm üzeri boyutlarda mezenter kistleriyle daha
çok kar›ﬂmaktad›r. Kistin bat›n içindeki kitlesel
etkisine yönelik semptomlar ortaya ç›kabilmektedir. Over kistlerinde kist içine hemoraji geliﬂebilir ve rüptüre olup periton içine yay›l›m görülebilir. En s›k görülen kistik patolojiler folikül
kistleri, korpus luteum kistleri, endometrioma
(çukulata kisti), seröz kistadenomlar ve kistik
teratomlard›r. Over kistlerinin tedavisinde aspirasyon ve laparoskopik eksizyon son dönemlerde s›kl›kla kullan›lmaktad›r. Buradaki olgumuzda da dev bir over kisti laparoskopik yaklaﬂ›mla eksize edilmiﬂ ve patoloji sonucu seröz
kistadenom olarak gelmiﬂtir.
Kleppinger 1978’de over kistlerinin laparoskopik aspirasyonuna yönelik kriterlerini belirledi. Buna göre; 35 yaﬂ alt› asemptomatik hasta,
4-8 cm boyutunda kist, uniloküler, unilateral,
düzgün yüzeyli, ince duvarl›, laparoskopi ›ﬂ›¤›nda berrak transillüminasyon veren, görünüm
olarak benign kistlerde laparoskopik aspirasyon ve eksizyon yap›labilece¤ini bildirdi (1).
Mezenterik kistlere eriﬂkinlerde 1/100.000
oran›nda rastlan›l›r ve her yaﬂta görülse de 4.
dekatta daha s›k görülür. Yaklaﬂ›k yar›s›
asemptomatiktir. Kist çap› 5 cm’yi aﬂt›¤› taktir-
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de semptomlar›n görülmesi daha s›kt›r. En s›k
semptomlar kar›n a¤r›s›, abdominal distansiyon, bulant›, kusma ve konstipasyondur. Literatürde mezenter kistlerle ile ilgili bugüne kadar yaklaﬂ›k bine yak›n olgu bildirilmiﬂtir (2).
Mezenter kistlerin orjini lenfatik, mezotel
ve enterik kaynakl› olabilir. Basit lenfatik ve
mezotelyal kistlerin ço¤u konjenitaldir. Baz›
mezenterik kist tipleri geçirilmiﬂ pelvik cerrahi, pelvik inflamatuar hastal›k, endometriozis
gibi sebeplerle iliﬂkilendirilmiﬂtir. Mezenter
kistleri genellikle ileum mezosundan köken
alsa da mezenterin herhangi bir bölümünden
kaynaklanabilir. Mezenterik kistlerin yaklaﬂ›k
%3’ü malign olarak bildirilmiﬂtir. Malign potansiyel daha çok mezotel kaynakl› malign
kistik mezotelyomada görülür.
Mezenter ya da over kaynakl› bat›n içi büyük kistik lezyonlarda radyolojik tetkikler kistin nereden orjin ald›¤›n›n bilinmesinde faydal›d›r. Ultrasonografi ve BT tan› amaçl› kulan›lan en s›k tetkiklerdir. Ultrasonografi ile kitlenin orjini ve solid kistik ayr›m› yap›labilir.
Bilgisayarl› tomografi ise kist içeri¤inin yap›s›n›, komﬂu organlarla iliﬂkisini ve köken ald›¤›
yap›y› daha iyi belirler. Son dönemlerde manyetik rezonans görüntüleme, multipl görüntüleme kapasitesiyle yumuﬂak doku planlar›n›
daha net gösterdi¤inden BT’den daha üstündür. Özellikle boyutlar› ileri derecede büyümüﬂ kistlerde orjini saptamada radyolojik tetkikler nadiren yeterli olmayabilir. Bizim olgumuzda da tüm abdominal BT’de kistin mezenter orjinli olabilece¤i ifade edilmiﬂtir. Ancak
yap›lan explorasyonda dev kistin overden
kaynakland›¤› saptanm›ﬂt›r.
Mezenterik kistin laparoskopik cerrahi ile
eksizyonu ilk olarak 1993 y›l›nda Mackenzie ve
ark. (3) taraf›ndan baﬂar›l› bir ﬂekilde yap›lm›ﬂt›r. Bundan sonraki dönemlerde mezenter kaynakl› kistlerin tedavisinde laparoskopi giderek
yayg›nlaﬂm›ﬂt›r. Özellikle laparoskopik yaklaﬂ›248

m›n daha küçük insizyon, daha az postoperatif a¤r›, daha az analjezik ihtiyac›, daha az hospitalizasyon gereksinimi, daha çabuk iﬂe dönüﬂ
gibi avantajlar›n›n olmas› bu yaklaﬂ›m›n tercih
sebebi olmas›na neden olmuﬂtur. Laparoskopi
ile tedavi edilemeyen olgularda laparatomi ile
komplet eksizyon yap›lmal›d›r.
Bat›n içi dev kistik lezyonlar mezenter veya over kaynakl› olabilir. Radyolojik tan› metodlar› kistlerin orjinini tespit etme aç›s›ndan
yard›mc›d›r. Özellikle boyutlar› ileri derecede
büyümüﬂ kistlerde orjin belirlemede kar›ﬂ›kl›klar olabilir. Laparoskopik yaklaﬂ›m hem tan› hem de tedavi amaçl› tercih edilmelidir. Laparoskopinin yap›lamad›¤› durumlarda laparotomi ile eksizyon yap›lmal›d›r.
Biz de olgumuzda bat›n içi orjinin net belli olmamas› ve BT’de daha çok mezenterik
kaynakl› düﬂünülmesi, hastan›n bayan olmas›
nedeniyle over kaynakl› olabilece¤i düﬂüncesiyle, öncelikli olarak diagnostik amaçl› laparoskopik yaklaﬂ›m› tercih ettik. Hasta yaﬂ›n›n
genç olmas› ve öncelikli olarak benign patoloji düﬂünülmesi laparoskopik yaklaﬂ›m› tercih etmemizin sebebi olmuﬂtur. Bu tür vakalarda malignite ﬂüphesi varl›¤›nda ya da laparoskopik yaklaﬂ›m ile tan›n›n do¤rulanmas›
durumunda laparotomiye geçmekten kaç›n›lmamas› gerekti¤i kanaatindeyiz.
Sonuç olarak laparoskopik yaklaﬂ›m›n avantajlar› göz önünde bulundurularak, bat›n içindeki kistik kitleler büyük boyutlarda olsa bile
ay›r›c› tan› ve tedavide laparoskopi öncelikli
olarak düﬂünülmesi gereken bir yöntemdir.
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