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Bilateral korpus hemorajikum kist rüptürüne baðlý
Akut batýn: olgu sunumu
Hasan Þahiner*, Okan Özkaya*, Mekin Sezik*,
Nermin Karahan**, Hakan Kaya*
* Süleyman Demirel Üniversitesi Týp Fakültesi Kadýn Hast. ve Doðum AD, Isparta
** Süleyman Demirel Üniversitesi Týp Fakültesi Patoloji AD, Isparta

Özet
Korpus hemorajikum kisti corpus luteum veya ovaryan follikül kisti içine kanama olmasý sonunda oluþur.
Birçok hasta asemptomatik olsa da özellikle kist rüptürü sonunda akut batýn tablosu geliþebilir. Özellikle
antikoagülan kullanan, konjenital kanama diatezi olan veya ovülasyon indüksiyonu yapýlan hastalarda
reprodüktif dönemleri süresince korpus hemorajikum kist rüptürü sýklýðý fazladýr. Literatürde þu ana kadar
spontan sikluslarda bilateral korpus hemorajikum kist rüptürü vakasý bulunmamaktadýr Biz bilateral korpus
hemorajikum kist rüptürü nedeniyle opere edilen bir hastayý literatür verileri ýþýðý altýnda sunduk.
Anahtar kelimeler: Korpus hemorajikum kisti, Akut batýn, Ultrasonografi
Abstract
Acute Abdomene due to bilateral corpus hemorragicum cyst rupture: A case report
Corpus hemorrhagicum cysts are caused by the bleeding inside the corpus luteum or the ovarian follicle
cyst. Although many of the patients are asymptomatic, acute abdomen can happen especially due to the cyst
rupture. Corpus hemorragicum cyst rupture is seen frequently in patients on anticoagulant treatment, having
hemorrhagic diatheses or taking ovulation induction during their reproductive periods. There are no case
reports regarding bilateral corpus hemorrhagicum cyst rupture in the literature up to the present time. In
this report, we presented a case of a patient operated with a diagnosis of bilateral corpus hemorrhagicum
cyst rupture in the light of the literature.
Key words: Corpus hemorrhagicum cyst, Acut abdomen, Ultrasonography

Giriþ
Korpus hemorajikum kisti corpus luteum veya
ovaryan follikül kisti içine kanama olmasý sonucunda
oluþur. Birçok hasta asemptomatik olsa da özellikle
kist rüptürü sonunda akut batýn tablosu oluþabilir (1).
Normal saðlýklý kadýnlarda korpus hemorajikum kist
rüptürüne baðlý akut batýn tablosu nadir görülürken,
çeþitli nedenlerle antikoagülan tedavi alan hastalarda
veya konjenital pýhtýlaþma bozukluðu olanlarda
kanama ve akut batýn tablosu sýk görülmektedir (2).
Non-invaziv metodlarla taný koyulmasý oldukça zordur
ve tanýda ovaryan tümör oluþumundan ektopik
gebeliðe kadar geniþ bir yelpazede ayýrýcý taný
yapýlmalýdýr.
Ovülasyon sýrasýnda batýna minimal kanama olup
bazý hastalarda bu kanama bile peritoneal irritasyona
neden olabilir. Eðer rüptür daha geniþ bir damar
bölgesinden olmuþ veya hastada pýhtýlaþmayý
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engelleyen bir durum varsa hemoperiteneum tablosu
geliþebilir (3).
Spontan siklularda her iki overden ayný anda
ovülasyon seyrek olduðundan, ayný anda bilateral
korpus hemorajikum kisti oluþumu nadirdir. Þu ana
kadar literatürde ayný siklusta rüptüre olmuþ ve bu
nedenle akut batýn tablosu oluþturmuþ bilateral korpus
hemorajikum kistine rastlanmamýþtýr. Acil taný ve
tedavisinin önemli olmasý ve þu ana kadar literatürde
yayýnlanmýþ vaka bulunmamasý nedeniyle bu vakamýz
literatür verileri ýþýðý altýnda tartýþýlarak sunulmuþtur.
Olgu Sunumu
Gravida1, parite1 olan 30 yaþýndaki hasta hastanemiz
acil servisine akut batýn bulgularý ile baþvurdu. Son
adeti 16 gün önce baþlayan hastanýn anamnezinde 18
yýldýr ½ paket/gün sigara kullanýmý dýþýnda bir özellik
yoktu. Bilinen bir sistemik hastalýðý, kanama diatezi,
devamlý kullandýðý ilaç ve geçirilmiþ operasyon
öyküsü bulunmuyordu. Yapýlan fizik muayenesinde
genel durumu orta, arteriyal kan basýncý 90/50 mmHg,
nabýz 100/dk, solunumu takipneik olan hastanýn batýn
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muayenesinde yaygýn hassasiyet ve defans saptandý.
Jinekolojik muayenede hassasiyet ve douglas
boþluðunu doldurmuþ kitle hissi vardý.
Yapýlan pelvik ve transvajinal ultrasonografide sol
overde 60x40 mm ebatlarýnda heterojen iç ekolu,
septalý kitle görüntüsü ile sað overde 47x47 mm
ebatlarýnda heterojen yapýda kitle oluþumu izlendi.
Douglas boþluðunda parakolik alanlarda, perihepatik
ve perisplenik alanlarda serbest sývý görüntüsü ile
yer yer organize olmuþ kanama ile uyumlu lezyonlar
izlendi (Þekil 1 ve 2).

olarak bulundu. Hastaya hemorajik korpus luteum
kist rüptürüne baðlý akut batýn ön tanýsý ile laparotomi
uygulandý. Laparotomi de batýn içinde yaklaþýk 1500
ml kadar serbest ve organize olmuþ kan ile her iki
overde 4 ve 5 cm çaplarýnda bir poluslarýndan aktif
kanamalý korpus hemorajikum ile uyumlu kistik
oluþumlar saptandý. Her iki overdeki kistik yapýlar
overler korunarak çýkartýldý. Alýnan materyal inceleme
amacýyla patolojiye gönderildi. Her iki over
dokusundan alýnan örneklerin patolojik incelemesinde,
fibrovasküler over stromasý içinde santralinde bol
serbest kanama içeren etrafý luteal hücre tabakasý ile
örtülü, içerisinde kan ve fibrin çevresinde luteal hücre
gruplarýnýn olduðu kistik oluþumlar izlendi (Þekil 3
ve 4).

Þekil 3. Sað overdeki kistik doku mikroskopisi (yüzeyi luteal hücrelerle
örtülü kistik doku, HE-40X)

Hastada kanama diatezi araþtýrýlmasý için çalýþýlan
kan pýhtýlaþma faktörleri, fibrinojen, protein C, protein
S, antitrombin III ve von Willebrand faktör düzeyleri
normal olarak bulundu .
Operasyondan sonraki ikinci aydaki kontrolde
ultrasonografide sað overin normal, sol overde 17x20
mm bir adet korpus luteum ile uyumlu kistik görüntü
olduðu saptandý. Takip eden 6 ay süresince hastada
tekrarlayan korpus hemorajikum kisti oluþmadý.

Þekil 1. Sað overde korpus hemorajikum kisti

Tartýþma

Þekil 2. Sol overde korpus hemorajikum kisti

Yapýlan laboratuar incelmesinde hemoglobin 9gr/dl,
hematokrit %26.8, trombosit sayýsý 180 000/ml,
protrombin zamaný 12.4 saniye, aktive parsiyel
tromboplastin zamaný 32.1 saniye, -hCG deðeri 0

Korpus hemorajikum kisti follikül veya korpus luteum
kisti içine kanama olmasýyla meydana gelen,
abdominal bir kitledir (1). Ovülasyon anýnda follikül
rüptürü olur olmaz, follikül içerisine kan dolmasýyla
korpus hemorajikum oluþur. Bizim vakamýzda taný
konulma zamaný hastanýn son adet tarihine göre
ovülasyon sonrasý döneme uymaktaydý. Ovülasyon
anýndaki minimal kanama genellikle hiç klinik bulgu
oluþturmazken, bazý hastalarda peritoneal irritasyona
bile neden olabilir (3). Saðlýklý kadýnlarda ovülasyon
sýrasýnda veya sonunda oluþan korpus hemorajikuma
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Þekil 4. Sol overdeki kistik doku mikroskopisi (Lümende fibrin ve
eritrositler bulunan yüzeyi luteal hücrelerle örtülü kistik doku, HE-40X)

baðlý kanama riski çok az iken, özellikle konjenital
pýhtýlaþma bozukluðu olanlarda veya antikoagülan
tedavi alanlarda bu durum önem taþýmaktadýr (3,4).
Hemorajik ovaryan kist ayýrýcý tanýsýnda geniþ bir
yelpazede deðerlendirme yapýlmalýdýr. Ayýrýcý tanýda
ovaryan tümörlerden ektopik gebeliðe kadar geniþ
bir hastalýk grubu göz önünde bulundurulmalýdýr.
Abdominal hassasiyet ve akut batýný oluþturan ovaryan
torsiyon, apendisit, endometriyozis, pelvik
inflamatuvar hastalýk, tümörler ve ektopik gebelik
ön tanýda düþünülmelidir. Transvajinal ultrasonografi,
tomografi ve magnetik rezonans görüntüleme de
tanýda kullanýlabilir (5,6). Biz hastamýzýn klinik
durumunun kötü olmasýndan dolayý tomografi ve
magnetik rezonans görüntüleme yöntemlerini
kullanamadýk. Ultrasonografide çok tipik bir görüntü
olmamasýna raðmen en sýk anekoik ve hipoekoik
kýsmýn aðýr bastýðý hetorejen kitle olarak veya
tamamýyla homojen kitle olarak görülebilir (7). Bizim
vakamýzda da bilateral overlerde korpus hemorajikum
görüntüsü; heterojen görünümde, hipoekoik alanlarýn
aðýr bastýðý septalý lezyonlar þeklindeydi. Bu görüntü
literatürde belirtilen görüntülerle benzerlik
gösteriyordu. Sýklýkla ultrasonografide kist ile beraber

uterus ve adneksleri kaplamýþ hemoperitoneum
görüntüsü vardýr (8). Sunduðumuz vakada da,
literatürde belirtildiði gibi abdominal kavitede yaygýn
sývý ekosu ile uyumlu görünüm izleniyordu.
Laparoskopi hem taný hem de tedavi açýsýndan önem
taþýyan bir uygulamadýr (9). Hemoperitoneumu olan
nonrandomize 60 kiþiyi kapsayan bir çalýþmada
hastalarýn yarýsýna laparotomi, diðer yarýsýna
laparoskopi yapýlmýþ, laparoskopi yapýlan hastalarda
operasyon süresi, hastanýn taburculuk süresi ve yara
iyileþme süresi açýsýndan ve post operatif aðrýnýn az
olmasý açýsýndan laparoskopi laparatomiye üstün
bulunmuþtur. Bu çalýþmada hem taný hem de tedavi
açýsýndan laparoskopinin üstünlüðü vurgulanmýþtýr
(9). Literatürde her ne kadar laparoskopinin üstünlüðü
vurgulansa da bizim vakamýzda olduðu gibi genel
durumu stabil olmayan hastalarda acil yaklaþým
saðlamasýndan dolayý laparotomi tercih edilmelidir.
Korpus hemorajikum kisti daha çok korpus luteum
ve daha az follikül veya korpus albikans içine kanama
sonrasý oluþtuðundan, yani ovülasyon olan kadýnlarda
olduðundan reprodüktif yaþlarýn hastalýðýdýr. Özellikle
ovülasyon indüksiyonu yapýlan hastalarda fazla
follikül geliþmesi ve antikoagülan kullanan veya
konjenital kanama diatezi olan hastalarda korpus
hemorajikum kisti kanamasý önem taþýmaktadýr.
Özellikle konjenital kanama diatezi veya antikoagülan
kullanýmý olan hastalarda tekrarlayan korpus
hamorajikum kist rüptürü olabilir. Bu hastalarda
çocuk isteði yoksa ooferektomi veya ovülasyonu
önlemek amacýyla oral kontraseptif kullanýlmasý
önerilebilir (3,10). Bottini (3) ve Wong (10) un
çalýþmalarýnda konjenital kanama diyatezi veya
antikoagülan kullanýmý öyküsü olan hastalarda
tekrarlayan korpus hamorajikum kist oluþumunu
engellemek için oral kontraseptif kullanýmý önerilmiþ
olsa da, bizim vakamýzda böyle bir öykü ve bulgu
saptamadýðýmýz için sadece gözlem tedavisi önerildi.
Korpus hemorajikum kist rüptürü ovülasyon
indüksiyonu ile fazla sayýda follikül geliþen sikluslarda
bilateral olarak görülebilmesine karþýn, literatürde
bizim vakamýzda olduðu gibi spontan sikluslarda
bilateral olarak görüldüðü hiç bildirilmemiþtir. Bizim
vakamýz literatür vakalarýndan farklý olarak, ilaç
kullanýmý veya herhangi bir hastalýk öyküsü olmayan
saðlýklý bir kadýnda, ayný siklusta bilateral korpus
hemorajikum kist rüptürü saptanmasý açýsýndan
orijinaldir.
Özellikle antikoagülan kullanan, konjenital kanama
diatezi olan veya ovülasyon indüksiyonu yapýlan
hastalar reprodüktif dönemleri süresinde korpus
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hemorajikum kist rüptürü açýsýndan yakýn takip
edilmelidir. Bu yaþtaki fertil hastalarda çocuk isteði
varsa cerrahide overin korunmasý esas amaç olmalýdýr.
Tekrarlayan korpus hemorajikum kist rüptürü
vakalarýnda oral kontraseptifler kullanýlabilir veya
çocuk isteði olmayan hastalarda olarak ooferektomi
yapýlabilir.
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