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Acii seıvise karrn ağrısr başvuran hastada dev pelvik kitle: Olgu sunumu
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Giriş-Amaç: Abdominal ve pelvik kitleler karın ağrısrnın önemli nedenlerindendir. Ancak acil
serviste fizik muayenede tespit etmek çok büytlk olmadığı sürece zor olabilmektedir. Hele de
daha önceden uterus ve overleri alınmış bir hastada pelvik kitle görmek daha az bir durumdur.
Bu çalışmamud,akarın ağrısı ile acil servise başvuran over kist nedeni ile TAH ve BSO olmuş
ele gelen büyük vajen duvar kılıfi kaynaklı endometrium tiimörü sunmak istiyoruz.
Olgu: 71 yaşında bayan hasta, acil servise l haftadır artan karın ağrısı şikayeti ile başıurdu.
Bulantı, kusma yok. Fizik muayenesinde batında dört kadranda hassasiyet, sol alt kadranda
ele gelen yaklaşık l5x15 cm lik ele gelen düzgün sınırlı sert kitlesi mevcuttu. Barsak sesleri
doğal, gaz gaita deşarjı var, Hastanın tıbbi özgeçmişinde 8 yl önce postmenopozal over kisti
nedeniyle TAH-BSO operasyon öyküsü mevtut. Yapılan kan ve idrar tetkiklerinde anlamlı
özellik yoktu. Abdominal usg de sol adneksiyal loju dolduran 13xl3 cm lik sol üretere bası
yapan, sol hidronefrozayal açan kitle saptandı. Abdominopelvik tomografide pelvis
içerisinde pelvik girim düzeyinden başlayarak pelvisi doldurduğu gözlenen en geniş yerinde
aksiyel planda bolutları 13.5x|2.5 cm ölçülen yuvarlak konfigürasyonlu kitlesel lezyon
saptanmıştır (Şekil 1). Kitlenin basısına bağlı solda hidroüreteronefrozu saptandı. Hasta genel
cerrahi, üroloji, kadın doğum hastalıklarına konsülte edildi. Hasta üç bölümün ortak kararıyla
operasyon amaçlı genel cerrahi tarafindan yatırıldı. Operasyon sırasında vajen duvar
kılıfindan kaynaklı yaklaşık 15 cm'lik bir kitle rezeksiyonu yapılmış ve patolojiye
gönderilmiştir. Patoloji sonucu endometrium tümörü olarak geldi.
Tartışrna ve Sonuç: Fizik muayene sırasında pelviste palpe edilen kitle overlere, uterusa,
tubalara, barsaklara ya da üriner sisteme ait olabilir. Ancak çok önceden over ve uterusu
olmayan bir hastada vajen duvarında büyüyen endometriyal bir kitle daha az görülebilir. Bu
nedenle hasta sistematik olarak (anamnez, muayene, USG, BT, gerekirse operasyon ve
patoloji sonucu ile) değerlendirilmelidir.
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