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AKSESUAR OVERDE ENDOMETR‹YOZ‹S: OLGU SUNUMU*
Dr. Yurdanur Süllü, Dr. Gamze Dönmez, Dr. Bedri Kandemir
ÖZET: Over dokusuna komﬂu veya onunla iliﬂkili fazladan bir over dokusu olarak tan›mlanan aksesuar over nadir bir jinekolojik anomalidir. Embriyogenetik anomali sonucu ya da inflamasyon veya cerrahiye sekonder olarak geliﬂti¤ine dair farkl› teoriler mevcuttur. Genelde asemptomatik oldu¤undan rastlant›sal olarak saptan›r. Bu çal›ﬂmada sol over kisti ve miyoma uteri nedeniyle histerektomi yap›lan hastada saptad›¤›m›z aksesuar overde endometriyozis, nadir görülen bir durum olmas› nedeniyle sunulmuﬂtur.
ANAHTAR KEL‹MELER: Aksesuar over, endometriyozis
SUMMARY: ENDOMETRIOSIS IN ACCESSORY OVARY: A CASE REPORT. Accessory ovary, described as extra ovary either adjacent or connected to normal
ovaries, is a rare gynecological anomaly. Accessory ovaries may develop secondary to embryogenetic abnormalities, or to damage of normal ovaries due to
inflammation or surgery. It is usually asymptomatic and defined incidentally. We report a rare case with endometriosis in accessory ovary, which was operated with diagnosis of ovarian cyst and myoma uteri.
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G‹R‹ﬁ
Aksesuar over, normal overe komﬂu ya da onunla
iliﬂkili ektopik over olarak tan›mlanan nadir bir jinekolojik
anomalidir. Tüm pelvis, retroperiton ve aort çevresinde
görülebilen ektopik overler de dahil edildi¤inde, insidans›n›n 1:29000 ile 1:700000 oran›nda oldu¤u bildirilmiﬂtir
(1-4). Aksesuar over embriyogenetik anomalilerden kaynaklanabilece¤i gibi inflamasyon ya da operasyona sekonder zedelenme sonucunda da oluﬂabilir (4). Aksesuar
overle birlikte konjenital malformasyonlar s›kt›r (2,3,5). Literatürde aksesuar overde geliﬂen dermoid kist, steroid
hücreli tümör, seröz kist adenom, müsinöz kist adenom
ve endometriyozis olgular› rapor edilmiﬂtir (6-8). Bu çal›ﬂmada, konjenital bir anomalinin eﬂlik etmedi¤i aksesuar
overde geliﬂen endometriyozis olgusu nadir görülmesi
nedeniyle sunuldu.

OLGU SUNUMU
K›rk bir yaﬂ›nda, vajinal yoldan 2 kez do¤um yapm›ﬂ,
yaﬂayan 2 çocu¤u bulunan kad›n hastaya miyoma uteri
ve over kisti tan›s›yla histerektomi yap›ld›. Hastan›n 7 y›l
önce geçirilmiﬂ over kisti operasyonu öyküsü vard›. Histerektomi materyalinin makroskopik incelemesinde; sol
tuba ve overe bitiﬂik 2x1,5x1,1 cm boyutlar›nda, kesitinde
1,5 cm çap›nda kanamal› kistik yap› izlenen ilave bir over
dokusu mevcuttu (Resim 1). Mikroskopik incelemede bu
ilave over dokusunda korpus albikanslar›n yan›s›ra endometriyozis izlendi (Resim 2). Tuba kesitlerinde, sol tuba
serozas›nda endometriyozis ve psödoksantomatöz salpenjit saptand›.

TARTIﬁMA
Wharton, aksesuar overi normal overlere komﬂu ve
onunla iliﬂkili fazladan over dokusu olarak tan›mlarken,
overlerden uzakta yerleﬂmiﬂ ve onunla iliﬂkisiz over dokusunu ise supernumerary over olarak tan›mlam›ﬂt›r (3).
Ektopik overlerin iki yoldan geliﬂebilece¤i ileri sürülmüﬂ-

tür. Embriyonik teoride, embriyogenezis s›ras›nda geliﬂen
ve göç eden ovarian primordiumun küçük bir parças›n›n
ay›r›m› sonucu oluﬂtu¤u kabul edilir (9). Bu teori aksesuar ve supernumerary overle birlikte konjenital malformasyonlar›n s›k görülmesini aç›klar. Literatürde rapor edilen
vakalar›n %23 ile %36’s›nda konjenital anomaliler bildirilmiﬂtir (1,2). Bunlar aksesuar fallopian tüp, bifid fallopian
tüp, aksesuar tubal ostium, bikornu ve unikornu uterus,
böbrek ya da üreter agenezileri, mesane divertikülü, aksesuar adrenal gland, lobüle karaci¤er gibi anomalilerdir.
Kuga ve arkadaﬂlar› (10); iki yeni do¤anda omentumda
kistik de¤iﬂiklikler gösteren embriyonik kökenli supernumerary over olgusu rapor etmiﬂlerdir. ‹kinci teoride ise ektopik overin inflamasyon veya operasyona sekonder geliﬂti¤i kabul edilir. Deneysel hayvan modellerinde normal
yerinden ayr›lm›ﬂ ve tekrar transplante edilmiﬂ over dokusunun fonksiyonunu sürdürebildi¤i görülmüﬂtür (9). Olgumuzda konjenital bir anomalinin bulunmamas› ve 7 y›l önce geçirilmiﬂ over kisti operasyonu öyküsü olmas› bu ektopik overin, operasyona sekonder geliﬂmiﬂ olabilece¤ini
düﬂündürmüﬂtür. Psödoksantomatöz salpenjitin ise endometriyozise sekonder olarak geliﬂti¤i düﬂünülmüﬂtür.
Lachman ve Berman 1991 y›l›nda, 1959’dan itibaren
aksesuar ve supernumerary over literatürünü gözden geçirmiﬂler ve olgular›n yaklaﬂ›k %50’sinde pelvik cerrahi
öyküsü oldu¤unu bildirmiﬂlerdir (4). Bu yazarlar gerçek
ekstra over tan›m› için geçirilmiﬂ pelvis cerrahisi, endometriyozis, pelvik inflamasyon, ektopik gebelik ve adezyon öyküsünün olmamas› gerekti¤ini ileri sürmüﬂlerdir.
Pelvik cerrahi ya da uzun süreli pelvik inflamatuar hastal›k sonras› geliﬂen ektopik over dokusu için, ovarian implant teriminin kullan›lmas›n› önermiﬂlerdir (4).
Aksesuar ve supernumerary overler reprodüktif ça¤daki kad›nlarda genellikle raslant›sal olarak saptan›rlar.
Ne var ki ektopik over dokusu normal over gibi fonksiyon
görerek baz› patolojilere neden olabilir. Vendeland ve ar-

Ondokuz May›s Üniversitesi T›p Fakültesi, Patoloji Anabilim Dal›, Samsun
* “XXIII. World Congress of Pathology and Laboratory Medicine Meeting” ‹stanbul, 26- 30 May›s 2005’te poster bildirisi olarak sunulmuﬂtur.

AKSESUAR OVERDE ENDOMETR‹YOZ‹S: OLGU SUNUMU*

· 71

(The Turkish Journal of Pathology)

Resim 1. Aksesuar overin makroskopik görünümü.

Resim 2. Aksesuar overde endometriyozis oda¤› (HE x200).

kadaﬂlar› (1), 16 yaﬂ›nda bir hastada sol alt kar›n a¤r›s›
nedeni ile yap›lan incelemede sol broad ligament posterior yüzeyinde aksesuar over saptam›ﬂlar ve bu olguyu literatürdeki 18 yaﬂ›n alt›ndaki üçüncü olgu olarak rapor etmiﬂlerdir. Di¤er bir olguda ise aksesuar overler, primer infertilite nedeniyle klomifen sitrat tedavisi s›ras›nda serum
estradiol seviyesi ile folliküler büyüme aras›nda uyumsuzluk gözlenmesi nedeniyle yap›lan incelemede saptanm›ﬂt›r (11). Aksesuar overler bazen 1 cm’den küçük olan boyutlar› nedeniyle lenf nodlar› ile kar›ﬂt›r›l›p saptanamayabilirler. Literatürde rapor edilen 50’den az say›da ektopik
over olgusundan sadece ikisi cerrahi öncesi tan› alm›ﬂ
olup, di¤er olgular otopsi ya da cerrahi s›ras›nda rastlant›sal olarak saptanm›ﬂt›r (9). Bizim olgumuz miyoma uteri ve over kisti ön tan›lar› ile opere edilmiﬂti.
Endometriyozis, endometrial dokunun endometriyum
ve myometriyum d›ﬂ›nda varl›¤› olarak tan›mlan›r ve en
s›k overleri tutar. Hastalar›n bir k›sm›n›n asemptomatik
olmas› nedeniyle, endometriyozisin gerçek prevalans› bilinmemektedir. Genellikle infertilite ile birlikte olup reprodüktif ça¤daki kad›nlarda %1 ile %15 oran›nda bildirilmiﬂtir (12,13). Literatürde az say›da pelvik endometriyozisle
birlikte supernumerary over olgusu ve yine az say›da supernumerary overde geliﬂmiﬂ endometriyozis olgusu bildirilmiﬂtir (8,14,15 ).
Gerçek s›kl›¤›n›n literatürdekinden çok daha fazla oldu¤u tahmin edilen ve genelde asemptomatik olan aksesuar ve supernumerary overlerin ak›lda tutulmas› ve tan›nmas›n›n siklik abdominal a¤r›lar›n ayd›nlat›lmas›nda

ve ovarian hiperstimülasyonun izleminde önemli olabilece¤i düﬂünülmektedir (11).
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