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FARKLİ TRAVMA ŞEKLİ İLE OLUŞAN PARÇALİ
LOMBER VERTEBRA FRAKTÜRÜ VE ANTERİOR
DlSLOKASYONU: NADIR GÖRÜLEN BİR OLGU
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Giriş ve amaç:
Spinal yaralanmalar, tüm travmalara bağlı yaralan-
maiarın en yıkıcı olanlarıdır. Vakaların çoğu motorlu
araç kazalarından ve bunların ise çoğu künt travma ile
oluşmaktadır. İzole vertebra fraktürü veya dis|okasyo-
nu çeşitli travmalar sonucu görülebilmektedir. Ancak
vertebra fraktürü ve dislokasyonun birlikte görülmesi
literatürde çok nadirdir. Bu çalışmada farklı bir travma
şekline bağlı olarak nadir görülen vertebra fraktürü iIe
birlikte olan vertabra dislokasyon olgusunu tartışmayl
amaçladık.

Olgu: 50 yaşında, duvar ustası erkek hasta çömeldiği
yerde duvardan beline taş düşmesi sonucu belinde şid-
detli ağr;, yürüyememe olması üzerine acil servisimize
başvurdu. Yapılan muayenesinde vital bulguları stabil
olup 4-5. lomber vertebra üzerinde ve sol karın boşlu-
ğuna yayılan 5"2 cm'lik ciltten kabarık travmatik papil-
lamatöz lezyonu mevcut idi. Aynı lomber vertebralarda
palpasyonda hassasiyeti vardı. Her iki bacakta 4/5 kas
gücü vardı. Duyu kusuru yoktu. Batın muayenesinde
hafif hasasiyet olup rebaund, rijitide yoktu. Hastanın di-
ğer sistem muayeneieri doğaldı. Hastanın çekilen Ium-
bosakral iki yönlü grafide L5'te düzensizlik ve yükseklik
kaybı vardı. Çekilen vertabra tomografisinde L5'te par-
çalı fraktür ve disiokasyon mevcut idi. Beyin cerrahisi
tarafından değeriendirilen hastaya lomber MRG lsten-
di. Çekilen MRGda L5 vertebra korpus yükseklik kaybı,
L4-5 seviyesinde grade l1-1ll anteriora listezis ve pars ar-
tikularis defekti olarak yorumlandı. Hasta beyin cerrahi
tarafında n yatırılarak acil ameIiyata alındı.

Tartışma ve sonuç; Vakamızda olduğu gibi sırtına gelen
direk künt travma ile oluşan parçalı vertebra fraktürü ve
a nterior dislokasyonun birlikteliği literatürde çok nadir-
dir. Travma şekli ne olursa olsun bu tür yaralanmaların
olabileceği düşünülmeli ve ilgili tetkik ve konsültasyon-
lar istenmesi mortalite ve morbidite açısından son de-
rece önemlidir.
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MOKSİFLOKSAsİNE BAĞLİ GÖRSEL HALÜSİ-
NASYON: BİRVAKA SUNUMU
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Acil servise nörolojik semptomlaria başvuran bir has-
tada organik beyin hastalıkları ve psikiyatr!k nedenler
öncelikli ayırıcı tanılar olsa da, diğer metabolik neden-
ler ve ilaç yan etkileri gibi olası etkenler de göz önünde
bulundurulmalıdır. Burada acil servisimize yaklaşık 3
saat önce başlayan etrafa baktığında gözünün önünde
turuncu renkli duvar kağıdı görme ve zemine baktığın-
da yerden su kaynaması ve dalga dalga yayıiması şika-
yetiyle başvuran 65 yaşında bir bayan hastayı sunmak
istiyoruz. Kronik obstrüktlf akciğer hastalığı (KOAH) dı-
şında altta yatan bir hastalığı oİmayan hastanın düzenli
kullandığı bir iIaç da mevcut değildi. Nöropsikiyatrik
muayenesinde yer-zaman oryantasyonu yerinde olan
hastanın nörolojik defisiti yoktu. Hastanın hikayesi de-
rinleştirildiğinde bir gün önce nefes darlığı nedeniyele
göğüs hastalıkları uzman doktoruna gittiği ve hastaya
moksifloksasin 400 mg tablet ve asetil sistein efarsan
garnül başlandığı öğrenildi. Hasta moksifoksasin aldık-
tan yaklasık 2 saat sonra Iavaboya kalktığında birden
yerde su kaynıyormus gibi geldiğive daha sonra baktıgı
her yerde turuncu renkli duvar kağıdı görmeye başladı-
ğını ifade etti. Acil serviste yapılan laboratuar tetkik|e-
rinde bir patoloji saptanmayan hastanın BBT'sınde de
patolojik görünüme rastianmadı. Acil servisteki taki-
binin a|tıncı saatinde şikayetleri ortadan kalkan hasta,
Moksifloksasine bağlı görsel halusinasyon ön tanısı ile,
ilacı değiştirilerek taburcu edildi. 24 saat sonra telefon
ile görüşü len hastanın şikayetlerinin tekrarİamadığı öğ-
renildi.

Although the foremost encountered differential diag-
nosis in patients with neurological complaints in the
emergency departments (ED) are organic nervous
system diseases and psychiatric disorders, other me-
tabolic disturbances and drug related adverse effects
shall be considered as well. We present a 65 year old
female patient who attended to our ED with visual hal-
lucinations such as orange colored wailpaper, boiling
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