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MESANE YARALANMALARI
Genel Bilgi:
Alt üriner sistem yaralanmalar›, küt, delici ya da tedavi nedenli (iyatrojenik) travmalardan kaynaklan›r. Tüm travma
hastalar›n›n yaklaﬂ›k % 10’unda genitoüriner travma görülür (1). Küt travmalar›n neden oldu¤u mesane rüptürlerinin
% 90’dan fazlas›nda sebep, motorlu taﬂ›t kazalar›d›r. Mesane kemik pelvisle iyi korundu¤undan kolay kolay yaralanmaz. Yaralanman›n ﬂiddetini travman›n ﬂiddetinden ziyade
mesanenin doluluk derecesi belirler.
• Cerrahi müdahale gerektiren tüm abdominal yaralanmalar›n % 2’sinde mesane yaralanmas› da vard›r (2).
• Mesane yaralanmalar›n›n % 75’i küt travmalardan kaynaklan›r.
• En çok % 64–76 oran›nda ekstraperitoneal mesane yaralanmalar› görülürken, intraperitoneal yaralanmalar›n
oran› % 14–28 ve kombine yaralanmalar›n oran› ise %
8-10’dur (3).
• Küt travmalar›n neden oldu¤u mesane yaralanmalar›n›n
% 70–97’sinde (izole asetabular fraktürler hariç) pelvik
fraktür vard›r. Mesanedeki yaralanma rüptürse bu oran
% 85’in üstündedir. Bunlar›n da yar›dan fazlas›nda pubis
kolu da k›r›kt›r (4).
• Pelvik fraktürlü hastalar›n ise % 30’unda mesane yaralanmas› görülür. Çocuk yaﬂ gurubunda bu oran % 3,6 gibi daha düﬂük oranlardad›r.
• Erkek hastalarda küt travman›n neden oldu¤u mesane
yaralanmalar›n›n % 10–29’unda membranöz üretra yaralanmas› da vard›r.
• Esasen pelvik fraktürlü hastalar›n % 85’inden fazlas›nda
ortalama üç olmak üzere birden fazla organ yaralanmas›
vard›r. Dolay›s›yla mesanenin yaraland›¤› olgular›n büyük ço¤unlu¤unda di¤er organ yaralanmalar› da vard›r.
Bu olgularda ölüm oran› % 22–44 aras›ndad›r.
S›n›flama:
‹yi bir s›n›flama, rutin tan› yöntemleriyle tedaviyi do¤ru ve
kolay yönlendirmelidir. Bu konuyla ilgili olarak EUA rehberinde 2 farkl› s›n›flama sunulmuﬂtur (Tablo–1, Tablo–2).
Risk Faktörleri:

* ﬁiﬂli Etfal E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, 2. Üroloji Klini¤i

Baﬂta alkol kullan›m› olmak üzere motorlu taﬂ›t kazalar›na
neden olan tüm kural hatalar› ve mesane doluluk derecesi,
mesane yaralanmalar›nda en belirgin risk faktörleridir (7).
Bulgular:
Kontüzyon d›ﬂ›ndaki di¤er mesane yaralanmalar›nda, yani
ciddi mesane yaralanmalar›nda en s›k rastlanan iki bulgu
gros hematüri (% 82) ve abdominal hassasiyettir (% 62)
(4). ‹drar yapamama, suprapubik ekimoz ve abdominal distansiyon di¤er s›k görülen bulgulard›r.
1. Makroskopik (Gros) Hematüri:
Mesane rüptürü olan ve idrar ç›karabilen hastalar›n %
100’ünde gros hematüri vard›r. Üretral meada p›ht› varsa
ya da hasta idrar edememesine karﬂ›n meada kan varsa olas› üretral yaralanma dikkate al›narak, kesinlikle üretral kateter denenmemeli, öncelikle retrograd üretrogram yap›lmal›d›r (1). Rüptürlü olgular›n % 2–10’unda sadece mikroskopik hematüri olabilece¤i de unutulmamal›d›r (1, 8).
2. Mikroskopik Hematüri:
Küçük yaralanmalarda mikrohematüri görülebilir ancak
hangi düzeydeki mikroskopik hematürinin major travmay›
ekarte edece¤i tart›ﬂmal›d›r. Morgan ve arkadaﬂlar› 25 eritrosit/HPF’de major travma görmediklerini, Werkman ve arkadaﬂlar› sistografi’nin 35–50 eritrosit/HPF üstünde yap›lmas›n›n yeterli oldu¤unu belirtmiﬂlerdir (9).
Tan› Yöntemleri:
Mesane travmas›ndan ﬂüphe ediliyorsa görüntüleme yöntemlerinin kullan›lmas› için önerilen endikasyonlar pelvik
fraktür ve makroskopk hematüridir. Günümüzde yap›lan bir
çal›ﬂmada Iverson ve Morey görünütüleme yöntemlerinin
kullan›lmas› için mutlak endikasyon olarak makroskopik hematüri ile pelvik fraktür birlikteli¤ini önermektedirler. Bu
iki bulgudan sadece birinin varl›¤›nda ise suprapubik a¤r›,
idrar yapamama, idrarda p›ht› görülmesi, idrar ç›k›ﬂ›nda
azalma, intoksikasyon veya tepkisizlik, nörolojik bozukluklar ve daha önceden ürolojik cerrahi anamnezi gibi potansiyel travmay› düﬂündürecek klinik indikatörlerin olmas›n›
önermektedirler (10). Fakat Morgan ve arkadaﬂlar›n›n yapt›¤› bir çal›ﬂmada hemodinamik olarak stabil 157 hematürili hastan›n 12’sinde BT?sistografide mesane travmas› tes-
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Tablo–1: Mesane duvar›ndaki yaralanman›n yeri ve derecesine göre s›n›flama (5, 6).
Tip
1
2
3
4

5

Tan›mlama
Mesane Kontüzyonu
‹ntraperitoneal Rüptür
‹nterstisyel Yaralanma
Ekstraperitoneal Rüptür
a. Basit
b. Kompleks
Kombine Yaralanma

Bulgular
Normal bulgular
Periton içi boﬂluk ve k›vr›mlarda kontrast madde ekstravazasyonu var.
Kontrast madde mesane ile s›n›rl›, submukozal kontrast madde ekstravazasyonu var
Kontrast madde sadece perivezikal alanda yay›lm›ﬂ.
Kontrast madde perivezikal alan›n ötesine de yay›lm›ﬂ.
‹ntra ve ekstraperitoneal yaralanma bulgular› var.

Tablo–2: Travman›n tipine göre s›n›flama (7).
S›n›flama
Küt Travma

Ekstraperitoneal
Intraperitoneal

Delici Travma

Yaralanma Mekanizmas›
• Kemik parçalar›yla mesanenin yaralanmas›
• Ligament gerilme ve kopmalar› ile yaralanma
• Alt abdomene yüksek h›zda küt travma
• Yüksek intravezikal bas›nç
• Mesane duvar›na direk batma

pit edilmiﬂtir. 12 hastan›n 8’inde makroskopik hematüri,
4’ünde ise 25 eritrosit/HPF’den fazla olacak ﬂekilde mikroskopik hematüri tespit edilmiﬂtir (9).
1. Retrograd Sistografi:
Mesane, ortalama 40 cm H2O bas›nç ak›m›yla en az 350 ml
opak s›v› ile doldurulur. Bu koﬂullarla doldurulmuﬂ mesanenin sistogram›ndan önce ve drenajdan sonra direkt filmler
çekilmelidir. Bu tarz elde edilen retrogradt sistografilerle
mesane rüptürü tan›s›, % 85–100 do¤rulukla konur (8, 11).
Bu koﬂullarla yap›lmayan tetkikler yanl›ﬂ negatif tan›ya neden olur. Yar› dolu ve oblik filmler tercihe ba¤l›d›r. Özellikle delici?kesici aletlerle meydana gelen yaralanmalarda tetkik yeterli olsa bile rüptür tesbit edilemeyebilir. Zaten bu nedenle delici?kesici aletlerle yaralanmalarda mutlaka eksplorasyon yap›lmal›d›r.
2. IVP:
Yanl›ﬂ negatiflik oran› % 64–84 oldu¤undan, mesane yaralanmalar›n›n tan›s›nda IVP’nin tan› de¤eri yoktur.
3. Ultrasonografi:
Güvenilir, rutin bir tetkik yöntemi de¤ildir.
4. Bilgisayarl› Tomografi (BT):
Rutin BT’nin güvenirlili¤i yoktur. Mesanenin ortalama 40
cm H2O bas›nçla en az 350 ml dilüe kontrast madde ile doldurulmas›n› takiben yap›lan BT–sistografinin do¤ru tan› de¤eri en az konvansiyonal sistografi kadard›r (% 95 sensitif,
% 100 spesifik) (3). BT–sistografinin yaralanman›n en do¤ru tan› ve s›n›flamas› yan›nda di¤er organ yaralanmalar›n›
da göstererek etkin tedavinin en k›sa sürede yap›labilmesi
aç›s›ndan üstünlü¤ü vard›r (ﬁekil–1). ‹ntravenöz kontrastl›
BT ile elde edilen sistogramlar, hastalardaki hemodinamik

Ortak Yaralanma
• Pelvis k›r›klar›
• Di¤er uzun kemik k›r›klar›
• Di¤er kar›n içi organ yaralanmalar›
• Yüksek mortalite
• S›kl›kla di¤er organlar da yaral›

de¤iﬂiklikler nedeniyle mesanenin yeterince dolamamas› yada kontrastla yeterince görüntülenememesi olas›l›¤› nedeniyle yanl›ﬂ negatif sonuçlara sebep olabilir (ﬁekil–2). Bu nedenle ilk defa Lowe ve arkadaﬂlar› taraf›ndan 1989’da mesaneye retrograt kontrast infüzyonu kullan›m› ile konvansiyonel sistografilerde kaç›r›labilecek ekstraperitoneal mesane rüptürlerinin saptanabilece¤i ileri sürülmüﬂtür (12). ‹ntraperitoneal rüptürlerde yanl›ﬂ negatif çal›ﬂmalar, geniﬂ
ekstraperitoneal laserasyon ve bunun sonucu olarak da yeterli mesane distansiyonu sa¤lanamamas› durumunda ortaya
ç›kar.
7. Anjiografi:
Çok nadiren okült kanamalar›n tesbitinde ve ayn› zamanda
embolizasyonunda gerekebilir.
8. Manyetik Rezonans Görüntüleme:
Güçlü manyetik alan ortam›nda böylesine ciddi yaralanmalar›n doku ve ortam de¤iﬂikli¤ini monitorize etme ve de¤erlendirmenin güçlü¤ü nedeniyle ﬂimdilik tan› de¤eri bulunmamaktad›r.
Tedavi:
Mesanenin yaraland›¤› olgular›n büyük ço¤unlu¤unda di¤er
organ yaralanmalar›n›n da oldu¤u ve hastalar›n hayati fonksiyonlar aç›s›ndan stabilize edilmesinin öncelikli oldu¤u aﬂikard›r.
1. Küt Travma ve Ektraperitoneal Rüptür:
Cass ve Luxenberg, olgular›n ço¤unun (% 93) sadece daimi
mesane sondas›yla tedavi edilebildi¤ini bildirdi (8). Bu olgular, en çok 20 gün içinde iyileﬂirler. Ancak mesane boynunda yaralanma varsa ve kemik fragmanlar› mesane duvar›nda gömük ve travmatik etkisini devam ettiriyorsa cerrahi tedavi gerekir.
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2. Küt Travma ve ‹ntraperitoneal Rüptür:
Daima cerrahi eksplorasyon gerekir. Ölüm riski % 20–40 gibi yüksek oranlardad›r (14).
3. Kesici, delici travmalara ba¤l› mesane yaralanmalar›nda
acil cerrahi eksplorasyon ﬂartt›r.

ﬁekil 1: BT–sistografi. (a): Preperitoneal alan›n süperior
marjini ile s›n›rl› perivezikal alana kontrast ekstravazasyonu, ekstraperitoneal mesane yaralanmas› için klasik bulgudur. (b ve c): Tam distansiyonda normal mesane s›n›rlar›,
kontrast materyalin rektumun önünde retrovezikal alanda
göllenmesi ve pelvik fraktürün ard›ndan ince ba¤›rsak loplar›n›n etraf›nda kontrast madde toplanmas› (13).

Özet:
1. Acil Yaklaﬂ›m:
Hastalar, genellikle birden fazla travmatik organ yaralanmas› olan hastalard›r. Bu nedenle ilk yap›lmas› gereken,
hastan›n stabilize edilmesi ve hayati tehdidin ortadan kald›r›lmas›d›r.
2. Tan›:
• Hematüri ve pelvik fraktür varsa derhal sistografi yap›lmal›d›r.
• Retrograt sistografi için en az 350 ml kontrastl› s›v› yer
çekimi ak›m›yla doldurulmal›d›r.
• Mutlaka direkt film, dolu film ve drenaj sonras› film çekilmelidir. Yar› dolu ve oblik filmler opsiyoneldir.
• E¤er di¤er organ yaralanmalar› için BT yap›lacaksa BT,
sistografi tercih edilir.
3. Tedavi:
• E¤er mesane boynunda y›rt›lma yoksa ve di¤er organlarda travma tesbit edilmemiﬂse, küt travmaya ba¤l› ekstraperitoneal rüptürler sadece kateter drenaj›yla konservatif
tedavi edilebilir.
• Küt travmaya ba¤l› intraperitoneal rüptür varsa ya da delici, kesici cisimlerle yaralanma olmuﬂsa derhal eksplorasyon gerekir.
• Mesanenin tamirindeki cerrahi teknik cerrah›n tercihine
b›rak›lmal›d›r. Ancak mesanenin 2 tabaka halinde emilebilir dikiﬂle kapat›lmas› tercih edilen güvenli bir tedavidir.

Üretra Yaralanmalar›:
Genel Bilgi:
Üretra yaralanmalar›, uygun tedavi edilmedikleri durumda
yaﬂam boyu inkontinans, impotans ve tekrarlayan striktürler
gibi anlaml› morbiditelere neden olabilmektedir. Tedavinin
erken ve geç dönemde yap›lmas› konusunda tart›ﬂmalar bulunmaktad›r. Erken dönem tedavilerin geç dönemde görülebilecek komplikasyonlara neden olabilece¤ini iddia edenler
oldu¤u gibi üretral devaml›l›¤›n sa¤lanmas›nda gerekebilecek cerrahi giriﬂimlerin say›s›n› ve boyutunu azaltabilece¤ini de ileri sürenler bulunmaktad›r.
Ürogenital diyafram üretray› posterior ve anterior olarak
ikiye böler. Posterior üretra prostatik ve membranöz üretradan, anterior üretra da bulber ve penil üretradan müteﬂekkildir (ﬁekil 3). Kad›nlarda sadece posterior üretra vard›r.
Anterior üretra labia minörlere tekabül eder.

Posterior Üretra Yaralanmalar›:
Genel Bilgi:
% 75’i motorlu taﬂ›t kazas› ve % 25’i yüksekten düﬂme olmak
üzere yaralanmalar›n % 90’dan fazlas› küt travmalardan sonra oluﬂur (16). Ata biner tarzda (straddle) travma ve buna eﬂlik eden sakroiliak bileﬂke diastaz› en s›k neden olup bunu sadece straddle, ve Malgaigne fraktürü nedenli travmalar izler.
Pelvisteki k›r›¤›n stabil veya anstabil oluﬂu tan› ve tedavi
aç›s›ndan önemlidir. Stabil pelvis k›r›klar›nda pelvis kemik
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Tablo 4: Posterior ve anterior üretra yaralanmalar› s›n›flamas› (EAU Rehberi).
Tip
I Gerilme

Tan›mlama
Kontrast ekstravazasyonu olmaks›z›n
üretrada uzama tesbit edilir
II Kontüzyon
Meada kan var; üretrografide kontrast ekstravazasyonu yok
III Anterior veya posterior üretrada k›smi kopma.
Hem proksimal üretrada hem de mesanede kontrast madde geçiﬂi ile
beraber yaralanma yerinde ekstravazasyon var
IV Anterior üretrada tam kopma
Proksimal üretra ve mesanenin görüntülenememesi ve yaralanma
yerinde kontrast ekstravazasyonu
V Posterior üretrada tam kopma
Yaralanma yerinde kontrast ekstravazasyonu var ve mesane
görüntülenemiyor
VI Posterior üretrada tam veya k›smi kopma ile mesane boynunda veya vajinada y›rt›lma var
Tablo 5: Posterior ve anterior üretra yaralanmalar› s›n›flamas› (ASSR).
Tip
I
II
III
IV
V

Tan›mlama
Kontüzyon
Gerilme yaralanmas›
K›smi kopma
Tam kopma
Tam kopma

Bulgu
Üretral meada kan, üretrogram normal
Üretrografide ekstravazasyon olmaks›z›n üretrada elongasyon
Lezyon yerinde ekstravazasyon, mesane doluyor
Lezyon terinde ekstravazasyon, mesane görüntülenemiyor Üretral separasyon 2 cm’den k›sa
Üretral seperasyon 2 cm’den uzun veya erkekte prostat, kad›nda vajina y›rt›lm›ﬂ.

bütünlü¤ü bozulmam›ﬂt›r. Straddle travmaya ba¤l› k›r›klar
bu tiptedir. ‹skion ve pubis kollar› k›r›kt›r ama pelvik bütünlük bozulmam›ﬂt›r.
Anstabil pelvis k›r›klar›nda horizontal vaya vertikal planda
kemik pelvis k›smen yer de¤iﬂtirmiﬂ ve k›r›k komplike hale
gelmiﬂtir. Buna iyi bir önek de, pubis kollar›yla beraber sakroiliak eklemde masif posterior ayr›lma ve ileumda k›r›kla
tan›mlanan Malgaigne k›r›¤›d›r. Bu gibi çeﬂitli pelvis k›r›klarda posterior üretra yaralanma “ihtimal oran›” (Odds Ratio) birbirinden farkl›d›r (Tablo–3).
Tablo 3: Çeﬂitli pelvis k›r›klar›nda üretra yaralanmas›n›n
“ihtimal oran›” (Odds Ratio) (17).
K›r›k tipi
• Tek ramus
• Tek tarafl› iskion ve pubis kollar›
• Malgaigne k›r›¤›
• Straddle tipte k›r›k
• Straddle tip ile sakroiliak k›r›k

Odds Ratio (OR)
0.64
0.76
3.40
3.85
24.02

• Delici-Kesici Travmalar: Ateﬂli silah, b›çak ve delici alet,
köpek ›s›rmas›, penil amputasyonla oluﬂur.
• Üretray› Daralt›c›, T›kay›c› Etki: Örne¤in paraplejiklerin
kulland›klar› bantlar›n kronik bas›nç etkisi.
• Tedavi Amaçl› (‹yatrojenik) Yaralanmalar: Endoskopik
aletlerle, üretral kateter ve dilatörlerle oluﬂur.
Üretra Yaralanmalar›nda S›n›flama:
Avrupa tan› ve tedavi rehberindeki s›n›flama (2003) ön ve
arka üretray› kapsar ve tedavi seçimini daha iyi belirler
(Tablo–4). Asl›nda literatürdeki di¤er s›n›flamalar dikkate
al›narak haz›rlanm›ﬂt›r.
Bu s›n›flama yard›m›yla tedavi planlamas› ﬂöyle yap›labilir:
• Tip I’de tedavi gerekmez.
• Tip II ve III, suprapubik sistostomi tüpü veya üretral kateterizasyonla tedavi edilebilir.
• Tip IV ve V, erken ya da geç aç›k veya endoskopik tedavi
gerektirir.
• TipVI, aç›k cerrahi gerektirir.
Amerikan Travma Cerrahisi Birli¤i (AASR) biraz daha farkl› tan›mlama yapar (Tablo–5).

Anterior Üretra Yaralanmalar›:
Genel Bilgi:
Anterior üretral yaralanmalar da delici?kesici travmalardan
ziyade küt travmalarla meydana gelir.
• Küt Travmalar: S›kl›kla motorlu araç kazalar›, bacak
aras›na darbe ve düﬂme tarz›ndad›r.
• Cinsel ‹liﬂki: Penil fraktürleri (% 20 üretra yaralan›r) veya intraüretral stimülasyonlar› takiben oluﬂur.

Çocuklarda Üretra Yaralanmalar›n›n Özellikleri:
Eriﬂkin erkeklerde arka üretran›n ço¤unlukla membranöz
üretra parças› yaralan›rken çocuklarda membranöz üretra
yan›nda henüz geliﬂmemiﬂ prostat nedeniyle, prostatik üretra ve mesane boynu yaralanmalar› da olaya iﬂtirak eder. Bu
nedenle arka üretran›n tam rüptürü çocuklarda daha s›kt›r
(% 69’a % 42).
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ﬁekil 2: Penetran travmadan sonraki 10. dakikada çekilen
BT-IVP’de periüretral kontrast ekstravazasyonu görülmektedir (13).

Üretra Yaralanmalar›nda Bulgular:
1. Klinik Muayene:
a. Eksternal meada kan ya da p›ht› olmas› üretra yaralanmas›nda en önemli bulgudur. Üretra posterior yaralanmalar›nda % 37–93, anterior yaralanmalarda %
75 meada kan vard›r (18, 19). Bu hastalar, retrograt
üretrografi yap›lmadan asla kateterize edilmemelidirler. Stabil olmayan acil durumdaki hastalarda kateter
zorlamadan denenir, geçirilemiyorsa suprapubik kateter yerleﬂtirilir.
b. Politravmatik hastalarda hayat› tehdit eden bulgular
araﬂt›r›l›p önlemler al›n›r ancak di¤er hastalarda da peniste, perinede ve pelviste travma iﬂaretleri aranmal›d›r.
c. Vajina giriﬂinde kan mevcutsa % 80 ihtimalle pelvis k›r›¤›yla beraber üretral yaralanma var demektir (20).
2. Hematüri:
Nonspesifik olmakla beraber iﬂeme s›ras›nda sadece ilk idrar örne¤inde hematüri olmas› üretra yaralanmas›n› iﬂaret
edebilir. Üretral kanaman›n ﬂiddeti ile yaralanman›n ciddiyeti aras›nda da bir iliﬂki yoktur.
3. ‹drar Yapamama:
Tam üretral kopmay› düﬂündürmelidir.
4. Hematom ve ﬁiﬂlik:
Mevcudiyeti ve lokalizasyonu teﬂhis ve tedavi aç›s›ndan çok
önemlidir. Perinede hematom ve hatta bu hematomun ve idrar ekstravazasyonunun klavikula seviyesine kadar uzanmas›
ön üretra yaralanmas›n› iﬂaret eder. Buck fasyas›nda rüptür
yoksa penis ﬂaft› ile s›n›rl› bir hematom ve ﬂiﬂlik olur. Ama
Buck fasyas› y›rt›lm›ﬂsa hematom ve ﬂiﬂlik, Colles fasyas› ile
s›n›rlan›r ve onun yukar›ya devam› olan korakoklavikular fasyan›n (Scarpa) yap›ﬂt›¤› klavikula hizas›na, aﬂa¤›da yap›ﬂt›¤›
trianguler ligamanla s›n›rla perineye ve yanlarda yap›ﬂt›¤›
uylu¤un fasya latas› ile s›n›rl› alanda yay›l›r. Perinede “kelebek ﬂekli görünümlü” (Butterfly) hematom ve ekimoz görünümü Buck fasyas›n›n y›rt›ld›¤›n›n karakteristik bulgusudur.
5. Rektal Muayenede Yüksek Prostat:
Çok güvenilir bir bulgu de¤ildir ama bu muyene rektal yaralanman›n tespiti aç›s›ndan önemlidir.

ﬁekil 3: Erkek üretras› (15).

Tan› Yöntemleri:
1. Retrograt Üretrografi:
Üretra yaralanmalar›n›n tan›s›nda “alt›n standart” olarak kabul edilir. Direkt filmi takiben 30 derece oblik pozisyonda, fossa navikülarise yerleﬂtirilen kateterden 20–30 ml suland›r›lmam›ﬂ opak madde verilir (ﬁekil–4). E¤er posterior üretra rüptürü düﬂünülüyorsa simultan yap›lacak sistogram ve assendan
üretrogram için suprapubik kateter yerleﬂtirilir. Simultan tetkikte proksimal üretra görüntülenemiyorsa, MRI yada sistostomi yoluyla endoskopi arka üretran›n durumunu ayd›nlatabilir.
2. Üretroskopi:
Erkeklerde diagnostik de¤eri yoktur. Ancak kad›nlarda k›sa
üretra nedeniyle retrograt üretrografi yap›lamayaca¤›ndan
üretroskopi fizik muayeneye yard›mc› olur.
Üretra Yaralanmalar›nda Tedavi:
Üretra yaralanmalar› tedavisinde görüﬂ birli¤i yoktur. Bunun nedenleri;
• Birbirinden farkl› yaralanma tiplerine özellikle komﬂu kemik yap›lar›n da farkl› ﬂekillerde kar›ﬂmas› tedavi seçeneklerinde tart›ﬂmaya neden olur.
• Üretra yaralanmalar› nispeten nadir görüldü¤ünden tecrübeli hekim say›s› çok azd›r.
• Ayn› nedenle randomize prospektif çal›ﬂmalar da yoktur.
1. Posterior Üretra Yaralanmalar›nda Tedavi:
Olgular›n % 90’dan fazlas› küt travmay› takiben pelvis k›r›klar›yla beraber politravmatik hastalar oldu¤undan, önce-
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ﬁekil 4: Retrograd üretrografi. Bulbomembranöz bileﬂkede
kontrast madde ekstravazasyonu (13).

•

lilkle hastan›n hayati fonksiyonlar›n›n stabilize edilmesi için
gerekli tüm t›bbi, cerrahi giriﬂimler öncelikle yap›l›r.

•
•

Travman›n hem kendisinden hem de tedaviden kaynaklanabilen üç önemli sorun vard›r:
• Üretra darl›¤›
• ‹nkontinas
• Erektil disfonksiyon
1.1. K›smi Üretral Rüptür:
• Suprapubik kateter veya zorlanmadan yerleﬂtirilen üretral kateterle ço¤unlukla darl›k geliﬂmeden ﬂifa mümkündür. Mitchell ve arkadaﬂlar›n›n (1968,1971) iddia etti¤i
inkomplet rüptürün bu manüplasyonla komplete dönüﬂtü¤ü görüﬂüne son y›llarda McAnninch ve Santucci (2002)
gibi pekçok araﬂt›r›c› kat›lmamakta ve hatta en iyi tedavi yolunun kateter konarak sa¤land›¤›n› belirtmektedirler. Belki ﬂöyle bir s›ralama do¤ru olur: Önce çok dikkatli, zorlamadan kateter denenmesi, baﬂar›s›zl›kta endoskopik deneme ve e¤er bu da baﬂar›s›z olursa suprapubik kateter yerleﬂtirilmesi.
1.2. Tam Üretral Rüptür:
1.2.1. Primer Uç Uca Yaklaﬂt›rmak (Realignment):
Üretral devaml›l›¤›n stent olarak amaçlanan bir üretral kateter ile sa¤lanmas› demektir.
• Eski anlam›yla, travmadan sonraki ilk saatler ve günler
içinde hematomun temizlenmesini takiben dokular›n disseke edilerek ortaya konmas› ve mümkün oldu¤unca üretran›n karﬂ›l›kl› dikilmesiydi. Hematomun temizlenmesi s›ras›nda meydana gelen kanama sonucu doku planlar›n›n
eksplorasyonunda zorluklar, nörovasküler yap›lar›n hasarlanmas›, üretral uçlar›n mobilizasyonu ve debride edilmesi esnas›nda eksternal sfinkterin zarar görmesi baﬂl›ca
problemlerdi (21). Üretra uçlar›n›n yaklaﬂmas› için de
yerleﬂtirilen Foley sondaya ciddi traksiyon uygulan›rd›.
Bu iﬂlemler sonucu primer onar›m, kavernöz sinirin yara-

•

•

•
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lanma olas›l›¤›n› art›rd›¤›ndan artm›ﬂ erektil disfonksiyon; eksternal sfinkter hasar›na ve mesane boynu nekrozuna ba¤l› olarak da artm›ﬂ inkontinans oranlar›ndan sorumlu tutuldu.
Bugünkü anlamda, mesane aç›ld›ktan sonra, özelikle disseksiyon yapmamaya özen göstererek silikon kateterin
üretra uçlar›na sütür koyma giriﬂiminde bulunmadan do¤ru yoldan (ço¤unlukla endoskopi yard›m›yla) mesaneye
traksiyon yapmadan yerleﬂtirilmesidir. Bir baﬂka deyiﬂle
primer uç uca yaklaﬂt›rmak (primary realignment) üretra
lümenine travmas›z, traksiyonsuz bir “köprüleme” iﬂlemidir.
Uç uca getirme yöntemlerindeki önemli farkl›l›klar nedeniyle elde edilen sonuçlar›n sistostomi sonras› geciktirilmiﬂ rekonstriksiyon sonuçlar›yla karﬂ›laﬂt›r›lmas› mümkün de¤ildir. Literatürde uygulanan yöntemler ﬂöyle özetlenebilir:
Sade bir iﬂlem olarak kateterin defektten basitçe geçirilmesi.
Kateterin fleksibl ve rijid endoskoplar ve floroskopi yard›m›yla yerleﬂtirilmesi.
Birbirine kenetlenen sondalarla (railroading) ya da m›knat›sl› kateterler yard›m›yla kal›c› kateterin yerleﬂtirilmesi (ﬁekil–5 ve ﬁekil–6).
Pelvik hematomun boﬂalt›lmas› ve prostatik apikal disseksiyonu takiben kateter yerleﬂtirilmesi ve bazen sütürle
anostomoz yap›lmas›.
Kateter yerleﬂtirildikten sonra traksiyon ya da perineal
traksiyon sütürleriyle prostat›n normal lokalizasyonuna
çekilmesi.

Komplikasyonlar:
Primer uç uca yaklaﬂt›rma yöntemiyle literatürdeki toplu sonuçlara bakt›¤›m›zda;
• ‹mpotans oran›n›n % 35,
• ‹nkontinans oran›n›n % 2,9 ve
• Darl›k oran›n›n da % 62 oldu¤unu görürüz (EAU Rehber
çal›ﬂmas›).
1.2.2. Suprapubik Sistostomi
Esasen bu yöntem kopmuﬂ üretra tedavisinin ertelenmesi ve
idrar yolunun geçici sapt›r›lmas› yöntemidir. Son y›llarda
ortopedistler pelvis k›r›klar› nedeniyle kanamay› azaltmak,
iyileﬂmeyi h›zland›rmak ve hastay› erkenden aya¤a kald›rmak için erken reduksiyonu tercih etmektedirler.
Stabil olmad›klar› için bu giriﬂimin yap›lamad›¤› hastalara
perkütan suprapubik sistostomi kateteri yerleﬂtirilir. Dikkat
edilmesi gereken husus; ilk f›rsatta ortopedistler k›r›k pelvis
için fiksasyon yapacaklar›ndan ve olgular›n ço¤unda simfiz
pubiste iﬂlem yap›laca¤›ndan suprapubik kateter mümkün
oldu¤u kadar kranyelden yani simfizden uza¤a konmal›d›r.
Sistostomi sonras› ya ertelenmiﬂ primer tedavi yap›l›r ya da
geç rekonstriksiyon planlan›r.
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ﬁekil 5: Uç uca yaklaﬂt›rma. A: Üretraya aç›lan küçük bir sistosmiden geçirilen parmak yard›m› ile erkek ucun yerleﬂtirilmesi. B: diﬂi ucun sistostomiden geçirilip erkek uçla birleﬂtirilmesi (22).

ﬁekil 6: Üretradan geçirilen m›knat›sl› katetarler ile posterior üretral disrupsiyon. A: Mesaneden boynundan suprapubik olarak
m›knat›sl› kateterin geçirilmesi. B: Z›t kutup kateterin üretradan geçirilip disrupsiyon alan›nda iki ucun buluﬂturulmas› (22).

1.2.2.1. Ertelenmiﬂ Primer Tedavi
EAU rehberinde “delayed primary uretroplasty” ad› alt›nda
bahsedilir. Son y›llarda ortopedistlerin pelvis fraktürlerinde
daha aktif davranarak eksternal ve internal fiksasyonlar› erkenden yapma e¤ilimlerine paralel olarak üretra yaralanmalar›n›n erken tedavisi bir alternatif haline gelmiﬂtir.
Acil eksplorasyon indikasyonu yoksa yukar›da bahsedildi¤i
ﬂekilde ilk müdahele olarak sistostomi kateteri yerleﬂtirilir.
Pelvik kanamalar durduktan ve hasta stabilize olduktan genellikle 10–14 gün sonra primer tedavi uygulan›r. Primer tedavi esasen gene üretran›n uç uca yakalaﬂt›r›lmas›d›r. Bu ertelenmiﬂ primer tedavideki as›l amaç üretra darl›¤›n› önle-

mekten ziyade ciddi olarak sapm›ﬂ üretray› yoluna koymak ve
sonunda darl›ks›z ﬂifa olas›¤› olmakla beraber oluﬂabilecek
darl›¤› kolay tedavi edilebilir hale getirmektir. Bu tedavi endoskopik, abdominal veya perineal yaklaﬂ›mla yap›labilir.
1.2.2.2. Geç Rekonstriksiyon
• Subprostatik üretral yaralanmalarda suprapubik sistostomiyi takiben geç rekonstriksiyon planlanan hastalarda yaralanma bölgesindeki son durum üretral defekttir (üretral
gap). Bu durumdan skar dokusunun geliﬂmesi sorumludur.
• Yaralanman›n bölgesindeki skar dokusu, geliﬂimini üçüncü ayda tamamlar. Bu süre rekonstriktif cerrahinin güvenle yap›labilmesi için yeterlidir. Di¤er organ yaralan-
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malar› da iyileﬂmiﬂ ve hasta ayakta ve aktif hale gelmiﬂ
olmal›d›r.
• Rekonstriktif giriﬂimden evvel travmatik bölgenin tüm ayr›nt›lar›n›n yeniden belirlenmesi gerekir. Bu husustaki en
önemli bilgi üretral uçlar aras›ndaki mesafenin yani
“rüptür defektinin” bilinmesidir. Bunu belirlenmesi için
pasif ve aktif sistogram ile ayn› anda retrograt üretrogram çekilir, e¤er mesane boynu aç›lam›yor ve bu nedenle
rüptür defekti belirlenemiyorsa defekt üç boyutlu MRI ile
net olarak saptanabilir.
• Pasif sistogramda mesane boynunun aç›k görülmesi internal sifinkter mekanizmas›n›n olas› bir yetersizli¤ini ve rekonstriksiyondan sonra inkontinans riskini (% 53) akla
getirmelidir.
Geç rekonstriksiyon ya endoskopik ya da aç›k cerrahi yöntemlerle olarak yap›l›r.
1.2.2.2.1. Endoskopik Rekonstriksiyon
(Endoskopik Optik ‹nsizyon):
Endoskopik tedavi, ya sistostomi sonras› geç rekonstriksiyon
amac›yla ya da primer uç uca yaklaﬂt›rma sonras› oluﬂan
üretral striktürlerde (darl›k) uygulan›r.
Skar dokusu ile üretra darl›¤›n› birbirinden ay›rmak gerekir.
Kesik üretra uçlar› aras›nda skar dokusunun geliﬂmesi üretra epitelinin o bölgede yok olmas›na ve üretral devaml›l›¤›n
kaybolmas›na neden olur ve üretroskopide lümen görülemez.
Darl›kta ise epitel devaml›l›¤› vard›r.
• Darl›¤›n tedavisi do¤rudan endoskopik görüﬂle uygulanan
internal üretrotomi’dir.
• Skar 1 cm’den uzun de¤ilse ve üretra uçlar›nda ciddi dislokasyon yoksa C-arm floroskopi rehberli¤inde üretrotom
ile “cut-to-the-light” prosedür uygulan›r (sistostomi yolundan yerleﬂtirilen endoskop ve hatta metal buji görülene kadar skar dokusu kesilir). Silikon sonda 3 hafta b›rak›l›r ve sistotomi kateteri norma iﬂmeyi takiben al›n›r. ‹lk
y›l içinde % 80 olguda ikinci bir müdahele gerekir.
1.2.2.2.2. Cerrahi Rekonstriksiyon (Anastomotik Üretroplasti):
• Yüksek litotomi pozisyonunda perineal insizyonla bulbarüretra serbestleﬂtirilir, skar dokusu rezeke edildikten
sonra prostat apeksinde lokalize edilen prostatik üretraya
anostomoz yap›l›r.
• Olgular›n % 10–30’unda gerekli olan daha geniﬂ bir çal›ﬂma alan› sa¤lanmas› için pubektomi yapmak gerekir.
• Pubektomi için 2 indikasyon vard›r:
a. Uzun üretral defekt (üretral gap),
b. Ç›kart›lmas› gereken üretro–kutanöz veya geniﬂ üretral
divertikül.
• Kad›nlarda, proksimal k›sa darl›klarda yukar›da bahsedilen endoskopik tedavi genellikle yeterlidir. Distal darl›klarda mean›n anterior vajina duvar›na hipospadiak aç›l›ﬂ›n› sa¤lamak iyi bir seçenektir. Üretran›n boydan boya
dar oldu¤u olgularda da retropubik yoldan mesane flebi
ile yeni üretra veya vajinal yoldan iki safhal› üretraplasti
yöntemleri seçilebilir.
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• Komplikasyonlar: Suprapubik sistostomiyi takiben geç
rekonstriksiyonla tedavi edilen hastalarda:
o ‹mpotans % 13–30,
o ‹nkontinans % 2–4 ve
o Darl›k % 12–15 oranlar›nda görülür.
2. Anterior Üretra Yaralanmalar›nda Tedavi:
2.1. Küt Travmalar:
2.1.1. Parsiyel Y›rt›klar:
• Parsiyel yaralanmalar suprapubik kateter vaya üretral
kateter ile tedavi edilebilir. Suprapubik sistostomi manuplatif bir travman›n önlenmesi aç›s›ndan tercih edilmelidir. Asl›nda üretral yaralanma ile birlikte spongiosal
rüptür de varsa üretral yaralanman›n ciddiyetini tayin etmekte de güçlük olur. Bu nedenle de surapubik sistostomi
daha uygun olur. Sistostomi kateteri dört hafta tutulduktan sonra voiding sistoüretrografi yap›l›p ekstravazasyon
yoksa al›n›r.
• Olgular›n % 50’sinde darl›k geliﬂmez (21, 22). Büyük ço¤unlu¤undaki k›sa darl›klar optik internal üretrotom ile
tedavi edilir. Bir cm civar›ndaki k›sa darl›klarda uç uca
anostomoz yap›l›r ama daha uzun darl›klarda ventral kurvatürü engellemek için flap üretroplasti gerekir.
• Akut üretral yaralanmalar›n potansiyel komplikasyonlar›
darl›k ve infeksiyondur. Enfeksiyon, üretrokutanöz fistül,
periüretral divertikül ve nadiren de olsa nekrotizan fasiitise sebep olabilir. Bu durumlarda hastaya derhal sistostomi yerleﬂtirilip uygun antibiyotikler baﬂlanmal›d›r.
2.1.2. Tam Kopmalar:
• Korpus kavernozum rüptürü ile beraber de¤ilse sistostomi
kateteri yerleﬂtrilir ve 3 ay sonra üretroplasti yap›l›r.
Korpus kavernozum rüptürü ile beraberse penis fraktürü
tedavisi s›ras›nda üretral anostomoz da tap›l›r.
2.2. Kesici Delici Travmalar
• Acil eksplorasyon ve gerekiyorsa üretral tamir yap›l›r. Tedavi sonras› darl›k olas›l›¤› % 15 civar›ndad›r. Eksplorasyon s›ras›nda defekt 1–1,5 cm’nin üzerindeyse suprapubik sistostomi kateteri konur ve tedavi ikinci seansa b›rak›l›r.
• Hiçbir üretra yaralanmas›nda ilk tedavi olarak greft ya da
fleplerle üretral substutisyon yap›lmamal›d›r. Kontaminasyon ve kanlanma yetersizli¤i tedaviyi baﬂar›s›z k›lar
(23).
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