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TANINIZ NEDİR?

Tuba Çerçi TUNCEL
Esra Arun ÖZER
Meral TÜRKER
Ali Rahmi BAKiLER
OLGUSUNUMU
Bir hafta önce huzursuzluk, emmede azalma, solukluk yakınınaları ile bölge SSK Hastanesine başvuran 35 günlük kız olgu, yapılan tetkiklerinde ağır anemi, protrombin
zamanında uzama ve bilgisayarlı beyin tomografisinde kafa içi kanama saptanması nedeni
ile transfüze edilerek ileri tetkik ve tedavi amacı ile kliniğiınize sevk edildi.
Ailesinden alınan öyküde sorunsuz bir gebelikten, zamanında, normal vajinal yolla, güç
bir doğum sonrasında mor olarak doğduğu öğrenilen olgunun, ilk 25 gün anne sütü, daha
sonra formula ile beslendiği belirtildi. Anne ve baba arasında 1. derece akraba evliliği bulunan olgunun, aile bireylerinde herhangi bir kanama bozukluğu öyküsü tanımlanınadı.
Fizik bakıda ağırlık ve boyu 10-25. persentil kanalında, baş çevresi 97 persentilin
üzerinde bulundu. Vital bulguları normal sınırlarda idi. Sağ koltuk altından sırta uzanıın
gösteren 10x10 cm. boyutlarında ekimoz saptandı. Ön fatanel 3x3 cm. çapında, gergin, kraniyal sütürler arasında, yaklaşık 1 cm. açıklık vardı. Diğer sistem bakılannda patolojik
bulgu saptanmadı.
Laboratuvar incelemelerinde tam kan sayımı, yayma, eritrosit sedimantasyon hızı rutin
idrar ve kan biyokimyası normal sınırlarda bulundu. PZ 30 saniye (Normal değeri: 10-14.3
saniye) olup, diğer kanama ve pıhtılaşma testleri normal sınırlarda bulundu. Kraniyal
manyetik rezonans görüntülernede (MRG) her iki serballar hamisferi çevreleyen, yaklaşık 6
mm kalınlıkta, subakut dönemde subdural hematom, pons düzeyinden başlayarak servikal
spinal kordmı anterioruna uzanan subakut subaralmoid kanama, 3. ve lateral ventriküllerde
hidosefalik dilatasyon ile periventriküoler alanda hidrosefaliye sekonder intarstisyel ödem
saptandı. PZ uzunluğu nedeni ile 8 saat ara ile taze donmuş plazma (TDP) infüzyonu
başlanan olgunun kontrollerinde, tedaviye rağmen PZ uzunluğunun devam ettiği tespit
edildi.
Tanınız nedir? Tanıyı kesinleştirınek için hangi tetkik istenınelidir?
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Not: Bu olgunun tanısına ait yorum ve çözüm sayfa~~::~
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