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ABDOM|NAL WALL HAEMATOMA: AN UNUSUAL AND CHALLENGİNG CONDİTİON FOR EMERGENCY PHYSİCİANS
A YAMANoĞLU, z DoĞAN, B KALENDER, G YıLDIRıM,
N çELEBi, R KlLıçARSLAN

izıvıin sozynKA TRH DEpARTMENT oF EMERGENCy
MEDlclNE
Background: Abdominal

wall

haematoma(AWH) is a

rare İntity described as accumulation of blood within
layers of abdominal wall including rectus sheat. Pati-

ents can present with various symptoms and signs ,
mimicking abdominal urgent conditions. Misdiagnosis
can result in unnecessary diagnostic procedures and
surgical interventions.
Method: we presented three patients of AWH with their
demographic characteristics, medical history, presenting signs - symptoms, radiologicalfindings and treatment modalities.
Results:The results were summarized in table

1.

Conclusion: AWH is an important, potentially fatal condition for emergency phycisians that should keep alert
on elderly patients with a history of cough, and]anticoagulant medİcation.
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konan bir hastanın sunulması amaçlanmaktadır.
OLGU: 50 yaşında, erkek, herhangi bir sistemik hastalık
öyküsü olmayan hasta, AS'e ağaçtan düşme nedeniyle
getirildi. Genel durumu iyi, GKS:15, şuuru açık, koopere
ve oryante olan hastanın retrograd amnezisi mevcuttu.
Hikayesinde fenalaşma sonrası düştüğü anlaşılan has-

tanın çekilen EKG' sinde Vl-4' de bifazik T dalgaları ve

QT mesafesinde uzama saptandı. Hastanın fizik muayenesi ve çekilen direkt grafileri normaldi. Kranial bilgisayarlı tomografisi nde (BT); özell i kle bazal gangl ionlarda,
ayrıca serebellum ve serebral hemisferlerde yaygın hiperdens kalsifikiye alanlar vardı. Hastanın ayrıntılı sor-

gulamasında daha öncede kollarında geçici kasılmalarının olduğu, olay günüde benzer şikayetler sonrası
ağaçtan düştüğü öğrenildi. Laboratuar tetkiklerinde
hipokalsemisi dışında özellik saptanmadı ve kasılmaIarının hipokalsemiye sekonder olduğu düşünüldü. İstenen dahiliye ve nöroloji konsültasyonları sonrasında;
kranial BT bulguları ve hipokalsemisi olan hasta önceki
hikayesi de göz önüne alınarak"Fahr hastalığı" ön tanısıyla nöroloji kliniğine yatırıldı.
TART|ŞMA VE SONUÇ : Fahr hastalığı birçok metabolik

bozukluğa özellikle de paratiroid hasta lıklarına bağlı olarak ortaya çıkan, bilateral bazal ganglion, dentat nukleus periferal subkortikal beyaz cevherde ve
serebellumda kalsifikasyonlarla karak terize nadir biı"
durumdur. Bu tablodan sorumlu ele ment sıklıkla kalsiyumdur. Semptomların başlangıç yaşı sıklıkla 4. ve 6.,
dekatlardır. Kraniyal nl ae İıipe"rjens'oiarak görünen
,kalsifikasyonlarla kolaylıkla tanınır. Biz, de oigumuzuh
tanıgnda önceiikli traümayı ekiıfte etmek amaçlı kranial BT çektik ve beraberinde hipokalsemisi de oJan

olgumuİda idiyopatik hipokalsemiye sekonder Fahr
hastaltğı olabileceğini düşündük. Sonuç olarak. baza|
ganglionlarda, serebellumda ve derin kortikal yapılarda
kraniyal BT ile saptadığımız kalsifikasyonları herhangi

bir nedene bağlayamadığımız ve beraberinde hipoklasemisi olan olgularda Fahr hastalığını ayırıcı tanıda
düşünmeliyiz.
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CİnİŞ: Fahr hastalığı, bilateral baza| ganglionlarda kal-

sinozis tablosud u r. Kalsifikasyon iar çoğunlukla simetrik
olarak dentat çekirdek, bazal ganglion, talamus ve centru m semiovalede görül ür. Tan ıda, kalsiyu m biri kim]erini
göstermede en sık kullanılan inceleme yöntemi kranial
bilgisayarlı tomografidir. Burada yüksekten düşme nedeni ile acil servise (AS) başvuran ve Fahr hastalığ tanısı
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