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Antenatal diagnosis of AVSD is an important echocardiographic sign that necessities karyotyping.

a¤r› skoru 39.69 ± 12.22 iken grup II’nin (preterm) toplam UPADF a¤r› skoru 56.38 ± 10.21 idi (p<0.05).
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Sonuç: Preterm do¤um yapm›ﬂ gebelerde, gebelik ön-
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cesi dönemde kronik pelvik a¤r› skoru daha yüksek
olarak bulunmuﬂtur.
Anahtar kelimeler: Preterm eylem, kronik pelvik a¤r›,

sezaryen do¤um, inflamasyon.
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Antenatal dönemde tan› konan ve nadir
görülen bir olgu: Fetal serebellar hemoraji
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Amaç: Bu çal›ﬂmadaki temel amaç gebelik öncesi dö-
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nemde kronik pelvik a¤r›s› olan olgularda kronik pelvik a¤r› skorunun preterm eylem ve do¤um ﬂekli ile
olan iliﬂkisinin araﬂt›r›lmas›d›r.
Yöntem: Eylül 2009 - Aral›k 2010 aras›nda, Karadeniz
Teknik Üniversitesi T›p Fakültesi Kad›n Hastal›klar›
ve Do¤um Anabilim Dal› Gebe Poliklini¤i’ne baﬂvuran, gebe kalmadan önce kronik pelvik a¤r› öyküsü
veren ve görsel analog ölçe¤e (VAS) göre 6 puan ve
üzerini alan 57 olgu araﬂt›rma kapsam›nda de¤erlendirildi. Tüm olgularda total kronik pelvik a¤r› skoru
uluslararas› pelvik a¤r› de¤erlendirme formuna
(UPADF) göre hesapland›.
Bulgular: VAS’a göre ortalama pelvik a¤r› skoru term
grupta 7.33 ± 1.37, preterm grupta 7.90 ± 1.04 idi
(p>0.05). Jinekolojik nedenlere ba¤l› olarak her iki
grup aras›nda ovulasyon a¤r›s› skoru ortalamas›, dismenore, adet kramplar›n›n seviyesi skoru ortalamas›,
endometriyozis ﬂüphesi s›kl›¤› aç›s›ndan, preterm
grupta daha fazla saptand› (s›ras›yla p<0.05, p<0.05,
p<0.05 ve p<0.05). Mesane dolu iken a¤r› skoru ortalamas›, idrar yaparken a¤r› skoru ortalamas›, “Acil s›k›ﬂ›kl›¤›n›z sizi rahats›z eder mi?” ﬂeklindeki soruya
“evet” yan›t› ve interstisyel sistit ﬂüphesi s›kl›¤›, preterm grupta daha fazla saptand› (s›ras›yla p<0.05,
p<0.05 ve p<0.05). Kas-iskelet sistemine ba¤l› olarak
her iki grup aras›nda kas/eklem a¤r›s› skoru ortalamas›, bel a¤r›s› skoru ortalamas›, oturma ile a¤r› skoru ortalamas›, preterm grupta daha fazla idi (s›ras›yla
p<0.05, p<0.05 ve p<0.05). Total a¤r› skoru ortalamas›,
term grupta 38.33 ± 12.94, preterm grupta 52.43 ±
12.60 idi (p<0.01). Grup I’de olgular›n %72’si vajinal
do¤um yaparken, grup II’de olgular›n % 62’si vajinal
do¤um yapt› (p>0.05). Sadece normal do¤um yapan
olgular de¤erlendirildi¤inde, Grup I’in toplam UPADF

Giriﬂ: Serebellar hemoraji do¤um öncesi dönemde fetüste nadir görülen bir patolojidir. Fetal dönemde intrakraniyal hemorajinin muhtemel nedenleri aras›nda
travma, asfiksi, enfeksiyonlar, vasküler bozukluklar,
kanama diyatezleri, ilaç al›m›, alloimmün ve izoimmün trombositopeni gibi nedenler bulunmaktayken
serebelluma s›n›rl› hemorajili vakalarda ise etiyoloji
genellikle belirsizdir.
Olgu: Olgumuzda gebeli¤inin 29. haftas›nda yap›lan

obstetrik ultrasonografi ile fetal serebellar ekojenite
saptanan ve yap›lan fetal beyin manyetik rezonans
görüntüleme ile serebellar hematom olarak de¤erlendirilen olguyu nadir görülen bir durum olmas› nedeniyle sunmay› amaçlad›k.
Sonuç: Serebellar hemorajiye, antenatal dönemde ultrasonografi ve manyetik rezonans görüntüleme ile
tan› konulabilmektedir.
Anahtar kelimeler: Fetal serebellar hemoraji, ultraso-

nografi, MRI
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dibi bulgular› ve retina dekolman›
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Amaç: Yüzüncü Y›l Üniversitesi T›p Fakültesi Kad›n

Hastal›klar› ve Do¤um Klini¤i’nde son 5 y›lda preeklampsi tan›s›yla izlenen hastalar›n göz dibi bulgular›n›
incelemek ve retina dekolman› s›kl›¤›n› belirlemek.

