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Say›n Editör:
16 yafl›nda erkek hasta 1 saat önce futbol maç› esnas›nda düflme sonucu sol dizde a¤r›, flifllik ve sol alt ekstremite üzerine basamama
flikayeti ile baflvurdu. Gelifl an›nda hastada sol patellar bölgede hassasiyet, a¤r› ve laterale do¤ru geliflen ç›k›k mevcuttu (Resim
1). Sol dizde ›s› art›fl›, renk de¤iflikli¤i tespit edilmedi. Hastan›n öyküsünden daha önce patella ç›k›¤› ve bilinen bir kronik hastal›¤›
olmad›¤› ö¤renildi. Çekilen sol alt ekstremite direk grafisinde patella dislokasyonu d›fl›nda herhangi bir k›r›k yoktu (Resim 2).
Hastan›n analjezisi ve sedasyonu sa¤land›ktan sonra; sol dizin ekstansiyonuyla birlikte patellan›n lateralden mediale do¤ru
itilmesiyle diz normal anatomik pozisyonuna baflar›l› bir biçimde getirildi (Resim 3). Sol alt ekstremiteye alç› atel uygulayarak
taburcu edildi. Hastan›n on befl gün sonraki fiziki bak›s›nda ve direkt grafisinde anormal bir durum tespit edilmedi.

Nadir olarak karfl›lafl›lan travmatik patella ç›k›¤› genellikle uyluk adaleleri gevflek durumda iken meydana gelen fliddetli bir
yaralanma sonucunda oluflur. Ya patellan›n medial kenar› üzerine bir darbe söz konusudur, ya da tibia düflme veya sportif
aktiviteler s›ras›nda güçlü bir flekilde abduksiyona gelir ve laterale do¤ru rotasyona u¤rar. Dizin medial kapsülü y›rt›l›r veya
patellan›n medial taraf›ndan çok ince tabaka halinde kemik parçalar› ayr›larak ç›k›k oluflur. Ç›k›k ço¤unlukla laterale olur ve
patella eklem yüzü lateral femoral kondilin d›fl yan› üzerine gelecek flekilde döner (1).Ç›k›k genellikle diz ekstansiyona getirildi¤inde
redükte oldu¤u için hekimler ço¤u zaman hastan›n ç›k›kl› halini görmezler. Anamnez ve dolayl› fizik muayene bulgular› ile tan›
koyarlar. Travmatik patella ç›k›¤› nadir görülen ve ço¤unlukla da spontan olarak redükte olan bir durumdur (2,3). Biz bu yaz›m›zda
nadir olarak karfl›lafl›lan travmatik patella ç›k›¤› olgusunun acil serviste baflar›l› bir flekilde yönetimini paylaflmay› amaçlad›k.
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Resim 1: Sol dizde laterale do¤ru ç›k›k

Resim 2: Sol alt ekstremite grafisinde patella dislokasyonu

Resim 3: Kapal› reduksiyon sonras› normal anatomik pozisyondaki görünüm


