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TÜBAL GEBELİGİN AYRıCA TANısıNDA KREATİ:\ KİNAZ
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Kutlugül VVKSEL, Tayfun GÜNGÖR, Birgül GÜRBÜZ, Cavidan GÜLERMAN, Utku ÖZCAN
Dr,

Zekaİ

Tahir Burak Kadııı Hastanesi, Ankara

Bu prospektif çalışmayı ttibal gebeılkt!':, muhtemel bir markı!' olarctk. matemal serum kreatin kincızm
ni araştırmak için yaptık. Herbiri 20 hastayı kapsayan üç grubu
Tübal
20
çalışma grubu ile spoman abortus tanısı olan 20 hasta ve normal
20 hastadan oluşan iki kontrol grubunda
normal
serum kreatin kinaz düzeylerini karşılaştırdık. Tlibal gebelikli kadınlarda ıl1<ıternal kreatin kınaz
sınırlar
bulcluk. Bu
şüpheli tu bal
kreatin kiniızın
ucuna vardık.

HİPEREMEZİs GRA VİDARUM'U OLAN HASTALARDA TROİD FONKSİYONLARI
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Bu prospektif çalışmada hiperemezis gravidarum (HG) tanısıyla yatınlarak
edilen 50 hastanın seruın serbest T4
(FT4), serbest T3 (FT3), ve BhCG değerleri ölçüldü. 7 hastada FI'4 ve FT3
bir hastada ise tek başına FT4
seviyesi yüksek olarak saptandı. Tüm hastalara konservatif tedavi verildi. Bir
tedaviyi takiben crne,jsi halen
devam eden ve hipertroidinin klinik semptomlarının eşlik ettiği 3 hastaya anlitroid ilaç başlandı. Kalan 5 hastada hi
pertroidiye ait hiçbir bulgu mevcut olmayıp emczis konservatİf tedavi ile kontrole alındı ve tiroid hormonları llıafla
içinde lloımale döndü. Antitroid tedavi verilen 3 hastada emezis ilk hafta içinde kontrol altına alındı. Konscrvativ te
daviye dire,nçli hiperemezis gravidarum olgularında hipertroidinin klinik ve laboratuvar bulgulan araştırılmalı; anor
mal troie! fonksiyonlarının varlığında antitroid ajan kullanımı düşünülmelidir.

GEBELİK VE SEREBRAL VENÖZ TROMBOZ: OLGU SUNUMO
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* Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadlil Hastalıklan ve DO,~ılm Klil1(~i, ** Nöroloji Klil1(~i, istanhul
Gebelik ve puerperiumda serebral venöz tromboz ilk olarak Abercrombie tarafından tanımlanmıştır. Klasik tarifi baş
ağrısı, papilla ödemi, kasılmalar, fokal defısitler, koma, ölüm ve antikoagülan kullanımına kontrindike olan hemora
jik infarkııardır.
Son otuz yılda, serebral anjiografinin tanınması ve yaygın kullanımı, beyin tomografisi ve son olarak da MRl, sere
bral venöz trombozun erken tanınmasını sağlamıştır.
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği ile Nöroloji Kliniğine müracaat eden biri
20 haftalık gebe., diğeri postpartum 3. haftada iki hastada superior sagittal sinus trombozu tesbit edildi ve bu nedenle
gebelik serebral venöz tromboz ilişkisi incelendi.
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