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Böbrek Travmalar›
Böbrekler retroperitoneal boﬂlu¤un üst k›sm›nda, travmalardan iyi korunan bir alandad›r. Arka tarafta Ouadratus
Lumborum ve Psoas adeleleri, ön tarafta da abdominal organlar ve peritoneum taraf›ndan korunurlar. Ayr›ca etraf›n›
saran perinefrik ya¤ dokusu, gerota fasyas› ve birkaç vertebra boyunda yukar› ve aﬂa¤› hareket edebilmesi de korunmas›nda yard›mc› olur.

Epidemiyoloji
‹nsidans
Toplum bazl› bir çal›ﬂmada renal yaralanma insidans› 4,9 /
100.000 olarak saptanm›ﬂt›r1. Geliﬂmiﬂ ve geliﬂmekte olan
ülkelerdeki farkl›laﬂan mekanizmalar sebebiyle tüm dünyadaki renal yaralanma say›s›n› belirlemek güçtür. Gene de
ABD verileri incelendip tüm dünyaya uyarland›¤›nda y›ll›k
yaklaﬂ›k 245.000 renal yaralanma vakas›n›n görüldü¤ü tahmin edilmektedir.
Demografik Bulgular
Renal travma daha çok genç eriﬂkin hastal›¤› olup ortalama
20 - 30 yaﬂ grubunda daha s›k görülmektedir. Toplum bazl› çal›ﬂmalarda renal yaralanmalar›n yaklaﬂ›k % 70-80'inin
44 yaﬂ alt› grupta rastlan›ld›¤› saptanm›ﬂt›r(1).
Renal travmalar genellikle erkeklerde görülmektedir. Her
ne kadar bu farkl›l›k erkeklerin yüksek riskli aktivitelerde
(yüksek h›zl› motorlu taﬂ›t kazalar›, yak›n do¤uﬂ sporlar› vb)
bulunmas›ndan kaynaklan›yor gibi düﬂünülse de travman›n
oluﬂ mekanizmas›, yaﬂ ve travma ﬂiddeti skorlamas› yap›larak incelendi¤inde de, travma erkeklerde kad›nlardan daha
s›k görülmektedir.
Aorta, vena cava inferior, pankreas, kolon, karaci¤er ve dalak ile yak›n komﬂulu¤u dolay›s› ile travmalarda bu organlar da birlikte yaralanabilirler. Tüm abdominal travmalarda
% 10 oran›nda renal yaralanma görülür. Böbrekler, parankimatöz bir organ olmalar› nedeni ile travmalarda ürogenital sistemin en çok yaralanan organlard›r(2).
Patofizyoloji

* ﬁiﬂli Etfal E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, 1.Üroloji Klini¤i

Genel olarak künt böbrek yaralanmalar› (% 80 - 90) ve penetran (delici) böbrek yaralanmalar› (%10) olarak s›n›fland›r›rlar. Künt renal yaralanmalar, genellikle trafik kazalar›, yüksekten düﬂmeler gibi ani çarpmalar (deselerasyon) veya ani h›zlanmalar (akselerasyon) sonucu olabilece¤i gibi
spor yaralanmalar›, endüstriyel kazalar, ev kazalar›, darplar gibi eksternal cisimlerin lomber bölgeye veya abdomene
direkt çarpmalar› ile de olabilir(3).
Ani duruﬂ ve h›zlanmalarda böbre¤in, kostalar veya vertebralara çarpmas› sonucu kontüzyon, laserasyon veya avulsiyonlar oluﬂabilir. Bö¤ür veya abdomene direkt darbeler di¤er künt travmalar›n en s›k sebepleridir. Ani duruﬂlar veya
h›zlanmalar renal arterin ani gerilmelerine ve intima y›rt›lmalar›na, subintimal laserasyonlara, renal arter trombozislerine neden olabilir.
Bu tür yaralanmalarda böbrekte radyal tarzda da¤›l›m gösteren parankima! hasar yan›nda komﬂu organ (kas, iskelet
sistemi, karaci¤er, dalak) yaralanmalar› da oluﬂabilir.
Penetran yaralanmalar delici-kesici cisimlerin parankimi,
toplay›c› sistem ve damarlar› yaralamas› ile ortaya ç›kar.
Penetran yaralanmalar çok daha ciddi seyirlidir. % 80 oran›nda intraabdominal organ hasar› da vard›r ve dolay›s›yla
genellikle daha fazla oranda nefrektomi ile sonuçlan›r
(%25-33). Ateﬂli silah yaralanma vakalar›n›n de¤erlendirilmesinde en önemli nokta silah›n karakteristi¤i ve merminin
balisti¤inin belirlenmesidir. Merminin h›z›, yumuﬂak doku
hasarlanmas› üzerine en önemli etkiyi yapar. Dokuya giren
merminin sahip oldu¤u kinetik enerji, dokuda sürtünme
enerjisine dönüﬂür ve doku destrüksiyonuna neden olur.
Merminin giriﬂ deli¤i küçük olmakla birlikte s›kl›kla ç›k›ﬂ
deli¤i çok daha büyüktür. Mermi nadiren giriﬂ noktas›ndan
ç›k›ﬂa kadar direkt bir yol izler. Yumuﬂak doku ve kemik,
rotay› de¤iﬂtirebilir. Ayr›ca merminin fragmante olmas›yla
oluﬂan sekonder mermi çekirdekleri vücuda da¤›l›p multipl
ç›k›ﬂ delikleri oluﬂturabilir.
S›n›flama
American Association for Surgery of Trauma (AAST) renal
travmalar› 5 dereceye ay›rm›ﬂt›r. (Tablo 1)
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Tablo 1. American Association for Surgery of Trauma (AAST) derne¤inin renal travma s›n›flamas›
Grade 1
Grade 2
Grade 3
Grade 4
Grade 5

Renal kontüzyon veya geniﬂlemeyen subkapsüler hematom.
Laserasyon yok (%75-80)
<1 cm derinlikte, medullar ve toplay›c› sistemi tutmayan ve ekstravazasyon göstermeyen minör
laserasyon. Geniﬂlemeyen perirenal hematom.
Üriner ekstravazasyon göstermeyen, toplay›c› sistemi tutmayan >1cm kortikal laserasyon
Kortiko-meduller bölgeyi tutan, toplay›c› sisteme ulaﬂan parankimal. Laserasyon, hematom içeren
segmental renal arter veya ven yaralanmas›
Parçalanm›ﬂ böbrek, renal pedikül yaralanmas› veya avulsiyonu

Renal Yaralanman›n Tan›s›;
• Anamnez
• Fizik muayene
• Laboratuar tetkikleri
• Radyolojik görüntüleme yöntemleri ile konulur.
Anamnezde;
• Travman›n niteli¤i (künt - penetran)
• Trafik kazas› (akselerasyon-deselerasyon)
• Ateﬂli silah yaralanmas› (merminin kalibresi, h›z›)
• Delici cismin boyu
• Lomber veya abdominal a¤r› varl›¤›
• Makroskopik hematüri varl›¤›
• Travma öncesi eﬂlik eden renal hastal›k ve kitle araﬂt›r›l›r
• Eﬂlik eden renal anomali varl›¤› travma sonras› renal yaralanma ihtimalini artt›r›r
Fizik muayenede;
• Lomber bölgede ekimoz varl›¤›
• Kaburga k›r›¤› (özellikle 10-11-12)
• Ani deselerasyon yaralanmalar› ile oluﬂan künt travma
bölgesi varl›¤›
• Penetran (delici) abdominal veya flank yaralanmalardaki
yara bölgesi ve trasesi
• Retroperitoneal kitle
• Bat›nda kitle
• Retroperitoneal bölgede hassasiyet araﬂt›r›l›r.
Laboratuar tetkiklerinde, ‹lk istenecek olan tam idrar tahlilidir (dipstick veya mikroskopik analiz). ‹ﬂenen ilk idrar veya kateterizasyonla al›nan ilk idrar analizi gereklidir. Daha
sonra al›nacak örnekler, hastaya verilen resusitasyon amaçl› s›v›lar›n yapm›ﬂ oldu¤u dilüsyona ba¤l› do¤ru sonuç vermeyebilir. Hematürinin derecesi ile renal travman›n ﬂiddeti
arasinda her zaman korelasyon yoktur. Renal vasküler yaralanmalar›n % 36's›nda hematüri saptanmayabilece¤i gibi renal kontüzyon gibi basit yaralanmalarda makroskopik hematüri görülebilir, (Cass ve ark. 1989) Hematokrit takibi
olay›n ciddiyetini gösterebilir.
E¤er fizik muayene ve anamnez, renal travma belirliyorsa
evreleme çal›ﬂmalar› için görüntüleme yöntemleri yap›lmal›d›r. Görüntüleme yöntemleri;
• BT
• IVP

•
•
•
•

Arteriografi
USG+Doppler
MR
Retrograd Pyelografidir

Ani akselerasyon-deselerasyon ile geliﬂen künt travmalarda
(yüksekten düﬂme, h›zl› motorlu taﬂ›t kazalar›) hastalar renal vasküler yaralanma aç›s›ndan risk alt›nda oldu¤undan
hematüri olmasa bile görüntülenmelidir. Derecesi ne olursa
olsun hematüri ile seyreden penetran yaralanmalarda da görüntüleme yap›lmal›d›r. ﬁok bulgular›n›n varl›¤›nda hematürinin derecesi, yara lokalizasyonu ve yaralanma tipi renal
yaralanma derecelendirilmesi için yeterince güvenilir bilgi
vermedi¤inden hastalara görüntüleme uygulanmal›d›r. Pediatrik yaﬂ grubunda kunt travmalarda hematürinin derecesi
önemsenmeden görüntülenme uygulanmal›d›r.
Tüm yaﬂ grubu travmal› hastalarda önerilen görüntüleme
yöntemi kontrastl› BT'dir. Yüksek sensivite ve spesifite oran›na sahiptir. Parankimal yaralanmalar› aç›kça ortaya koyan ekstravazasyon, rahatça görülür. Di¤er organ yaralanmalar›n› belirlemede avantajlar› mevcuttur(4).
Retroperitoneal hematom boyutlar›n› gösterir. Parankimin
kontrast tutmamas› arteryel bir yaralanmay›, böbre¤in medialinde lokalize ve renal vasküler yap›lan iten büyük bir hematom ise venöz yaralanmay› düﬂündürür.
BT'de majör yaralanmay› düﬂündürecek bulgular:
• Medial hematom (vasküler yaralanmayi düﬂündürür)
• Medial üriner ekstravazasyon (renal parankim ve UPJ
yaralanmas›n› düﬂündürür)
• Parankimin kontrast tutmamas› (renal arter yaralanmas›n› düﬂündürür)
BT'deki majör dezavantaj zaman zaman renal venöz yaralanmalar› gözden kaç›rmas›d›r. Spiral BT ile çok daha k›sa
zamanda çekim yap›labilmesi önemli bir avantaj olmakla
birlikte erken dönem renal toplay›c› sisteme ait yaralanma
gözden kaç›r›labilinir, dolay›s›yla geç dönemde üriner ekstravazasyonu ekarte etmek için ikinci bir çekim gerekebilir.
Geçmiﬂte kullan›lan ‹VP'nin günümüzde kullan›m alan›, intraoperatif yap›lacak olan single shot IVU (tek doz ‹VP) ile
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s›n›rl›d›r. 2 m l/kg kontrast madde i.v. bolus tarz›nda verildikten 10 dakika sonra direkt grafi çekilir ve hem ﬂüpheli
travmatize böbrek de¤erlendirilmiﬂ hem de fonksiyone konturlateral böbrek görüntülenmiﬂ olur. Endikasyonlar› keskin
s›n›rlarla belirlenmemiﬂ olsa da genelde cerrah perop beklenmedik retroperitoneal hematom ile karﬂ›laﬂ›r ise uygulanabilir. Bu arada böbrek fonksiyonlar› aç›s›ndan da bilgi verebilir. Eksplorasyona tercih edilmesinin nedeni önemli bilgiler vermesi ve k›sa zaman almas›d›r. Morey ve ark.
1999'da 50 vakal›k serilerinde intraoperatif ‹VP'nin %32
vakada renal eksplorasyonu önledi¤ini göstermiﬂlerdir.
MR, travma hastalar›n›n birço¤unda ilk kullan›lan görüntüleme yöntemi de¤ildir. Perirenal hematomu, renal fragmanlar›n viabilitesini ve eﬂlik eden renal anomalileri göstermede
etkin olsa da ilk de¤erlendirmede üriner ekstravazasyonu
saptamada yetersiz kalabilmesi, görüntüleme zaman›n›n
uzunlu¤u, maaliyet yüksekli¤i ve hasta uyumunun azl›¤›ndan
dolay› MR travma hastalar›n› de¤erlendirmede ilk seçenek
olarak kullan›lmamaktad›r. MR sadece BT'nin olmad›¤›
merkezlerde, ‹odine allerjisi olan hastalarda ve BT ile ay›r›c› tan›s› tam yap›lamayan vakalarda endikedir. Arteriografi, hem BT'de ﬂüphelenilen arteryel kanaman›n ortaya konmas› hem de embolizasyon veya gerekti¤inde stent uygulanmas› aç›s›ndan faydal›d›r.
USG, travmal› hastalarda çabuk yap›labilmesi, non-invazif
ve düﬂük maaliyetli olmas›, peritoneal s›v› kolleksiyonunu
belirleyebilmesi, radyasyon veya kontrast madde geriktirmemesi gibi avantajlar› sebebiyle öncelikle ve en s›k kullan›lan
görüntüleme yöntemidir. Buna ra¤men travma hastalar›nda
renal yaralanma d›ﬂ›nda eﬂlik edebilecek yaralanmalar›n görüntülemeyi bozmas›, yüksek oranda operatöre ba¤›ml› olmas›, renal laserasyonlar› belirlemesine karﬂ›l›k laserasyonun derinli¤i ve yayg›nl›¤› konusunda yetersiz kalmas›, üriner kaça¤› belirlemede s›n›rl› rolü olmas› ve böbrek fonksiyonlar› konusunda bilgi vermemesi gibi dezavantajlar› sebebiyle tan› ve s›n›flamadaki rolü tart›ﬂmal›d›r. USG hemodinamik stabil hastalarda ürinoma ve retroperitoneal hematomlar›n rezolüsyonunu takip etmede kullan›labilece¤i gibi
yo¤un bak›m ünitesindeki hastalar›n parankimal lezyonlar›n›n ve hematomlar›n›n rutin takibinde de uygulanabilir.
Tedavi yaklaﬂ›mlar›
Konservatif ve cerrahi yaklaﬂ›mlar olmak üzere iki ﬂekildedir. Renal travmalar›n sadece % 4-5'inde anlaml› yaralanma
tespit edilmiﬂtir, Mc Annich ve Miller 1995'te BT ile do¤ru
evrelendirilmiﬂ hastalar›n hemodinamik aç›dan stabil ise
konservatif takip edilebilece¤ini bildirmiﬂlerdir. Renal yaralanmalar›n %98'i non-operatif tedavi edilebilirken grade 45 yaralanmalar s›kl›kla operasyon gerektirebilir. ‹yi evrelendirilmiﬂ ve iyi seçilmiﬂ vakalar renal operasyon uygulanmadan da tedavi edilebilirler. Konservatif tedavide, yatak istirahat›', hidrasyon, analjezi ve profilaktik antibioterapi vardir. Stabil hastalarda destekleyici tedavi ile konservatif tedavi, düﬂük nefrektomi oran›, düﬂük ( %5) yetmezlik oran›
ve k›sa-uzun dönem morbiditelerinde art›ﬂ gözlenmemesi se-
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bebiyle tercih edilen baﬂlang›ç yaklaﬂ›m›d›r. Tüm Grade 1 ve
2 renal yaralanmalar non-operatif tedavi edilebilirler. Son
dönemlerdeki çal›ﬂmalar Grade 3 yaralanmalarda da konservatif yaklaﬂ›m› desteklemektedir. Cerrahi yaklaﬂ›m için
mutlak ve rölatif endikasyonlar mevcuttur(5).
Mutlak endikasyonlar:
• Renal hemoraji sebebiyle yaﬂam› tehdit eden hemodinamik instabilite
• Büyüyen perirenai hematom
• Pulsatil perirenal hematom
• Grade 5 böbrek travmas›
Rölatif Endikasyonlar:
• Üriner ekstravazasyon
• Hemodinami¤i bozmayan inatç› kanama
• Doku kayb›
• Tan›s› gecikmiﬂ arteryel yaralanma
• Segmental arteryel yaralanma
• Yetersiz evrelemedir.
Cerrahi tedavide esas; hayati tehlikeyi ortadan kald›rmak,
mümkün oldu¤unca travmatize böbre¤i korumak ve retroperitoneal hematom ve ekstravazasyonfar›n›n drenaj›n› sa¤lamakt›r. Doku kaybi %20'nin üzerinde, parankimal laserasyon ve/veya üriner ekstravazasyon, komplikasyon riskini artt›raca¤›ndan cerrahi yaklaﬂ›m uygun olacakt›r. Transperitoneal yaklaﬂ›mla Gerota fasyas› aç›lmadan önce geçici vasküler oklüzyon önerilmektedir4. Renorafi en s›k kullan›lan rekonstruktif teknik olmakla birlikte polar yaralanmalarda
parsiyei nefrektomi de uygulanabilir. Toplay›c› sistemin ya
direkt olarak ya da parankim ile birlikte sütüre edilmesi
mecburidir. Gerekli durumlarda omental pedikül flep de kullan›labilir. ‹psilateral retroperitoneumun drenaj› önerilmektedir. Renovasküler yaralanmada ilk basamak, etkilenen damarlar›n vasküler klemp ile tutulmas›d›r. Daha sonra etkilenen damarlar duruma göre 5/0 non-absorbabl materyel ile
sütüre edilir veya ligasyon uygulan›r. E¤er soliter böbrek ya
da bilateral yaralanma ﬂüphesi yok ise renovasküler yaralanma durumunda nefrektomi tedavi alternatifi olabilir(6).
Renal rekonstrüksiyonda;
• Komplet renal exposure sa¤lan›r.
• Non-fonksiyone dokular debride edilir
• Hemostaz sa¤lan›r.
• Toplay›c› sistem vvatertight (su s›zd›rmaz) kapat›l›r.
• Parankimal defekt kapat›l›r.
• Rekonstrükte edilemeyen polar yaralanmalarda parsiyel
nefrektomi uygulanabilir.
Ancak hastan›n genel durumu iyi de¤ilse ve kontrlateral böbrek dokusu sa¤lam ise, zaman kazanmak için nefrektomi uygulanabilir. Ayr›ca yayg›n böbrek yaralanmas› varsa hastan›n hayat›n› kurtarmak için nefrektomi uygulanabilir.
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Post-operatif Takip
Hastalar geç kanama epizodlar› aç›s›ndan 1 ay içinde yeniden de¤erlendirilmelidir. Renovasküler HT aç›s›ndan hastalar en az 1 y›l boyunca takip edilmelidirler. Takiplerde
BT'nin kullan›m› ise tart›ﬂmal›d›r. Her ne kadar literatürde
standardize edilmemiﬂse de ateﬂ, artan lomber a¤r› ve persistan hemprajisi olan hastalar BT ile yeniden de¤erlendirilmeleri uygun olabilir. Rekonstruktif cerrahi uygulanan hastalarda fonksiyonel düzelmenin gösterilmesi aç›s›ndan renal
sintigrafi de kullan›labilir.
Komplikasyonlar
Erken komplikasyonlar yaralanmadan sonraki 30 gün içinde ortaya ç›kabilirken hemoraji gibi geç dönem komplikasyonlar ise hayat› tehdit edebilirler. (Tablo 2). Hemoraji durumunda selektif. angiografik embolizasyon tercih edilebilecek bir tedavi modalitesidir. Perinefrik abseler en iyi perkütan olarak drene edilebilirken gene de eksplorasyon gerektirebilirler. Hipertansiyon oluﬂumunda; renal arter trombozisi, segmental arter trombozisi, devitalize segmentler ve A-V
fistüller (<%5) rol oynamaktad›r. Bu durumda BT ve arteriografi bilgilendiricidir, HT tedavisi medikal olmakla birlikte gerekli durumlarda cerrahi de olabilir. Rekonstruksiyon sonras› üriner ekstravazasyon, üreteral obstruksiyon ya
da infeksiyon görülmedi¤i sürece, s›kl›kla geriler. Retrograd
üreteral stent yerleﬂtirilmesi drenaj› sa¤lar ve iyileﬂmeye
olanak sa¤lar. Kalan mermilere ba¤l› posttravmatik dönemde duodenal obstruksiyon ya da akut renai kolik ataklar› nadir görülen di¤er komplikasyonlard›r(7).
Tablo 2. Böbrek travmalar›n›n erken ve geç komplikasyonlar›
Erken komplikasyonlar
Hemoraji
Enfeksiyon
Perinefrik abse
Sepsis
Üriner fistül
Hipertansiyon
Üriner ekstravazasyon
Ürinoma

Geç komplikasyonlar
Hemoraji
Hidronefrozis
Kalkül oluﬂumu
Kronik pyelonefrit
Hipertansiyon
A-V fistül
Psödoanevrizma
UPJ darl›¤›

Üreter Travmalar›
Üreter çevre organlar ile iyi korunan lokalizasyonu, küçük
boyutu ve mobilitesi sebebiyle travmaya böbre¤e oranla çok
daha nadir olarak maruz kalmaktad›r.Tüm ürogenital sistem travmalar›n›n yaklaﬂ›k % 1'ini üreter travmalar› oluﬂturmaktad›r.
Etyopatogenez
Üreter yaralanmalar›n›n % 75'ini iyatrojenik, % 18'ini künt
travma ve sadece % 7'sini penetran yaralanmalar oluﬂturmaktad›r. ‹yatrojenik yaralanmalar da kendi içerisinde incelendi¤inde jinekolojik operasyonlar›n % 71, bat›n içi giri-

ﬂimlerin (genel cerrahi) % 15 ve ürolojik giriﬂimlerin ise %
14 üreter yaralanmalara sebep oldu¤u görülmüﬂtür. Eksternal üreteral yaralanma türleri; kontüzyon, transseksiyon
(komplet-inkomplet), avulsiyon, ezilme ve devaskülarizasyondur. External üreter yaralanmalar›n›n ço¤u ateﬂli silah
yaralanmas›na ba¤l› oluﬂmaktad›r. Merminin izledi¤i trase
üretere yak›n seyretmese bile geç dönemde anlaml› doku
destrüksiyonuna sebebiyet verebilir. Bu tür yaralanmalar›n
erken dönemde teﬂhisi zorluk gösterebilir ve s›kl›kla geç dönemde kendini belli ederler. Penetran üreter yaralanmalar›
hemen her zaman multipl intraabdominal (‹ncebarsak, Kolon, Karaci¤er ve ‹liak damarlar) yaralanmalar ile iliﬂkilidir
ve bu îhtraabdominal yaralanmalar çok daha belirgin olduklar›ndan üreter yaralanmas›n› maskeleyebilirler. Künt travmaya ba¤l› üreter yaralanmas› ise nadir görülür. Genellikle
çocukluk ça¤›nda ani deselerasyona ba¤l› geliﬂen aﬂ›r› hiperekstansiyon ve UPJ'nin avulsiyonu ile ortaya ç›kar. Bu tür
hastalar genellikle politravmatizedirler ve beraberinde multipl organ yaralanmalar› (s›kl›kla karaci¤er, dalak ve iskelet
sistemi) ile görülürler(8).
S›n›flama
Amerikan Travma Cerrahisi Derne¤i'nin (AAST) haz›rlam›ﬂ
oldu¤u üreter travmas› derecelendirmesi Tablo 3'de görülmektedir.
Tablo 3. Üreter travmas› evrelemesi
Grade Yaralanman›n tan›m›
1
Sadece hematom
2
Laserasyon üreter çap›n›n <% 50 olmas›
3
Laserasyon üreter çap›n›n >% 50 olmas›
4
Komplet kontüzyonun <2cm olmas›
5
Komplet kontüzyonun >2cm olmas›
Semptom ve Bulgular
Üreter yaralanmas›na özgü bir klinik bulgu ve semptom bulunmamaktad›r. Gecikmiﬂ vakalarda lomber a¤r›, ateﬂ, lökositoz ve lokal periton irritasyon bulgular› görülebilir.
Tan›
Zaman›nda ve do¤ru tan›ya ulaﬂmak ço¤u zaman zordur. Bu
nedenle üreteral yaralanmalarda ancak ciddi ﬂekilde ﬂüphelenilerek tan›ya gidilir. Tan›da gecikme s›kt›r. Hastalar›n
%57'sinde görülür. Sepsis, renal fonksiyon kayb› gibi morbidite ve hatta mortaliteye neden olabilir.
Hematüri
Hematüri üreter yaralanmas›nda güvenilir bulgu de¤ildir.Travma literatüründe izole üreter yaralanmalar›nda hematüri oranlan % 40-70 oran›nda bildirilmiﬂtir. Silah ya da
delici kesici alet yaralanmalar›na ba¤l› üreter travmalar›nda %25-45 mikroskopik hematüri dahi gözlenmez.
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‹ntraoperatif Tan›
Armenakas ve arkadaﬂlar›n›n, üreter yaralanmal› 5 seriden
yapm›ﬂ oldu¤u meta-analizinde %57 ‹ntraoperatif olmak
üzere toplam %93 olgu'ya hemen tan› konuldu¤unu bildirmiﬂtir. Birçok vakada üreter yaralanmas› teﬂhisi exploratif
laparotomi esnas›nda koyulmaya çal›ﬂ›lmaktad›r. Tüm potansiyel hastalarda kurﬂun ve b›çak seyir traseleri dikkatle
takip edilmeli ve üreteral explorasyon yap›lmal›d›r. ﬁüpheli
vakalarda ‹ntraoperatif tek doz IVP tan›da yard›mc› olabilir(9).
Metilen Mavisi
E¤er üreteral ya da renal pelvis yaralanmas› ﬂüphesi varsa
peroperatif 1 veya 2ml metilen mavisi, 27 gauge i¤ne ile renal pelvise verilmelidir. Fazla boya lokal dokulara yay›l›p boyayarak kaçak noktas›n›n tespitini imkans›z hale getirebilir.
Görüntüleme Yöntemleri
‹VP: Üreter yaralanmas› tan›s›nda en s›k kullan›lan görüntüleme yöntemi ‹VP'dir. Bu yöntemin avantaj›, her iki böbre¤in fonksiyonunu büyük ölçüde gösterebilmesi, travman›n
derecesi ve ekstravazasyonu de¤erlendirebilmesidir.Üreter
yaralanmalar›nda tipik bulgular hidronefrozla birlikte ekstravazasyon, üreterin vizualize olmamas›, kontrast maddenin vajina içinde görülmesidir. Eksternal travmalarda ‹VP
yüksek derecede güvenilir bulunmam›ﬂt›r (tan› güvenirlili¤i
%14-33) Bununla birlikte multi organ yaralanmal› hastada
preoperatif al›nan tek doz ‹VP, renal ve üreter yaralanmas›
tan›s›nda son derece önem taﬂ›maktad›r(10).
BT: Acil servise travma hikayesi ile gelen hastalar›n primer
de¤erlendirmesinde son dönemlerde BT ve spiral BT daha
s›kl›kla kullan›lmaya baﬂlansa da üreter travmas›n›n tan›s›nda henüz yeterli yay›n deste¤ini bulamam›ﬂt›r.Böbrekler,
üreterler,ayn› zamanda mevcut s›v› birikimleri ve di¤er abdominal yaralanmalar›n de¤erlendirilmesinde etkilidir.Geç
görüntülerde üreterin boylu boyunca görüntülenmesini sa¤lar. Kunt travmalarda UPJ yaralanmalar›n›n tan›s›nda oldukça faydal›d›r.Böyle bir yaralanmada kontrast maddenin
medialden ekstravaze olmas› veya çevresel ürinoma oluﬂumu
tipiktir(10).
USG: Non-invaziftir ve emniyetle kullan›labilir.Operasyon
sonras› hidronefroz saptan›rsa ilave tetkikler gereklidir(11)
Retrograd pyelogram ve perkütan antegrad pyelogram: ‹VP
yaralanmay› tam olarak tan›mlayam›yorsa retrograd pyelografi mükemmel di¤er bir tan› yöntemidir. Yaralanmay› en
do¤ru ﬂekilde gösterir ve üreter kateteri koyma f›rsat› oluﬂturur.Perkütan antegrad pyelogram da di¤er bir görüntüleme yöntemidir.Bu testler, definitif tedavi planmadan önce
fonksiyon testleri ile birlikte de¤erlendirilmelidir. Akut travma durumlar›nda bu tetkikler ne kadar do¤ru olursa da yap›lamayabilirler. Ürinoma veya izah edilemeyen obstruksiyon durumlar›nda oldukça faydal› yöntemlerdir. Ancak tek
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doz ‹VP've BT gibi di¤er noninvazif yöntemlerin yap›labildi¤i durumlarda retrograd görüntüleme yöntemleri tan› amaçl› de¤il hasarlanman›n derecesinin belirlenmesi amac›yla yap›lmaktad›r(10).
Nükleer böbrek sintigrafisi: Renal fonksiyon, obstruksiyon
ve ekstravazasyonun de¤erlendirilmesinde çok güvenilir bir
tan› yöntemidir.Böbre¤in fonksiyonunun korunmaya de¤er
olup olmad›¤›n› göstermesi aç›s›ndan önemlidir.Yaralanma
yeri hakk›nda bilgi vermedi¤i için travmalarda kullan›m› s›n›rl›d›r(10).
Voiding Sistoüretrogram: Üreterovaginal fistül olgular›nda
beraberinde vezikovaginal fistül olup olmad›¤›n› tespit
amaçl› faydal›d›r(10).
MR: Kontrast madde allerjisi ve zay›f böbrek fonksiyonu
olan baz› özel durumlarda kullan›labilir. Ancak travma olgular›nda kullan›m› s›n›rl›d›r(10).
Tedavi
Parsiyel ve Komplet Transeksiyon (Avulsiyon)
Parsiyel kontüzyonlar üreteral stent konulmas› yada Perkütan Nefrostomi kateteri yerleﬂtirilerek tedavi edilebilirken
laparotomi esnas›nda farkedilen iyatrojenik yaralanmaya
ba¤l› Grade 2-3 yaralanmalarda üreter uçlar›n›n stent konularak primer kapat›lmas› uygulanabilir. Grade 3-5 üreter
yaralanmalar›n›n tedavisinde ise aﬂa¤›daki prensipler uygulan›r(12).
• Dikkatli bir ﬂekilde üreter mobilize edilir (adventisya tabakas›n›n korunmas›na özen gösterilerek)
• Üreter uçlar› canl› dokuya ulaﬂana kadar debride edilir
• Üreter uçlar› spatule edilir
• ‹nternal stent yerleﬂtirilir
• Rekonstrukte üreter absorbabl sütürleri ile vvaterthight
kapat›l›r
• Eksternal vakumsuz (non-suction) dren konulur
• Yaralanman›n peritoneum ve omentumdan izolasyonu yap›l›r
Rekonstruktif onar›m prosedürü ise yaralanman›n tipi ve lokalizasyonuna göre de¤iﬂmektedir. (Tablo 4) Per-op yüksek
dereceli bir üreter yaralanmas› fark edilirse fakat hasta unstabl, so¤uk, asidotik yada hastan›n koagülopatisi mevcutsa
üreter rekonstruksiyonu sürvi'yi etkileyebilece¤inden hasta
resusite edilip stabl hale gelene kadar operasyon ertelenebilir. Üreterin a¤›zlaﬂt›r›lmas› yada perkütan nefrostomi tübünün yerleﬂtirilmesinden sonra hastaya uygun tedavi seçilir.
Uygun üreter rekonstruksiyonu operasyonu da fonksiyonel ve
anatomik radyografiler elde edildikten sonra planlan›r.
Cerrahi Yaralanma
Ligasyon
Ligasyon,cerrahi klip yada sütürü çözüp gözlemleme ile tedavi edilir.Bu durumlarda e¤er erken dönemde tan› konulabilirse üreter hasar› minimaldir.Anlaml› bir üreter yaralanmas›n›
ekarte etmek amac›yla dikkatli bir üreter inspeksiyonu zo-
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Tablo 4. Üreter travmas› lokalizasyonuna göre tedavi alternatifleri
1/3 üst üreter yaralanmas›
Üreteroüreterostomi
Transüreteroüreterostomi
Üreterokalikostomi

Orta Üreter yaralanmas›
Üreteroüreterostomi
Transüreteroüreterostomi
Boari flep reimplantasyon

runludur. Her ne kadar üreteral viabilite bu ﬂekilde sa¤lanabilirse de bu hastalarda mesaneyi açarak üretere ‹nternal
stent yerleﬂtirilmesi tavsiye edilir.Üreterin viabilitesinden
ﬂüphe ediliyorsa üretero-üreterostomi yap›lmal›d›r. Cerrahi
sonras› üreteri ask›ya alan emilebilir b-ir sütür belirlenirse,
perkütan nefrostomi tübünün yerleﬂtirilmesi ve sütürün emilmesinin beklendi¤i konservatif yaklaﬂ›m›n sonuçlar›n›n baﬂar›l› oldu¤unu bildiren yay›nlar mevcuttur. Tüm vaginal histerektomiler, Grade 4 sistosel onar›m›, enterosel tamiri ve mesane boynu süspansiyonu operasyonlar›ndan sonra i.v. indigo
carmine verilerek üreter devaml›l›¤› de¤erlendirilmelidir.E¤er sistoskopik olarak üreter orifislerinden indigo carmine gözlenmez ise üreter stenti yerleﬂtirilmelidir. E¤er sistosel, enterosel ve mesane boynu süspansiyon ameliyatlar› s›ras›nda komplet bir üreter obstruksiyonu meydana gelmiﬂse
buna yol açan sütür ç›kar›lmal›d›r.Oysa vaginal histerektomi
sonras› sütür ç›kar›lmadan üreter reimplante edilir(13).
Crush (Ezilme) Yaralanmas›
E¤er üreter klemp ile ezilmiﬂ ise anlaml› bir yaralanma olma olas›l›¤› artm›ﬂt›r.Genel olarak bu durum kanama kontrolü esnas›nda yada pelvik vaskuler yap›lar›n klempe edilip
ayr›lmas› s›ras›nda olur. ‹skemik yaralanmalar›n kendisini
belli etmesi günler alabildi¤inden üreter adventisyas› dikkatle incelenmelidir.Üreter yaralanmas›n›n ﬂiddeti klempin boyutu, uygulanma süresi ve travmaya maruz kalan dokunun
miktar›na ba¤l›d›r.Eldeki veriler ›ﬂ›¤›nda minör yarlanmalarda üreterin kateterize edilmesi ve drenaj› yeterli olsa da
ciddi kontüzyonlarda veya üreterik dokunun canl›l›¤›ndan
ﬂüphe duyuldu¤unda etkilenen üreter dokusu rezeksiyonu yap›lmal›, debride edilmeli ve D-J stent üzerinden reanastomoze edilmelidir.Üreter onar›m› ﬂekli yaralanman›n yerleﬂim
yerine ve büyüklü¤üne göre de¤iﬂir(14).
Devaskularizasyon
Devaskularizasyon yaralanmalar› tipik olarak geç döneme
kadar fark edilmez ve cerrahiden günler/haftalar sonra idrar
ekstravazasyonu veya üreter darl›¤› ile kendini belli eder.‹ntraoperatif fark edilirse üreter canl› doku görülene kadar1
eksize edilmeli ve yaralanma yerine göre tedavi edilmelidir.Bununla birlikte üreter canl›l›¤›n› de¤erlendirmek de güç
oldu¤undan ﬂüpheli durumlarda üreter kateterinin konulmas› ile tedbir elden b›rak›lmam›ﬂ olur.Gecikmiﬂ vakalarda
üreter, omental veya peritoneal flep ile onar›labilir(15).

1/3 alt üreter yaralanmas›
Direkt implantasyon
Psoas hitch
Blandy sistoplasti
Komplet üreter defekti
‹leal interpozisyon
Ototransplantasyon

Üreteroskopik Yaralanma
Rijid üreteroskopun yayg›n kullan›ma girmesi ile 1980'li y›llarda, perforasyondan komplet avulsiyona kadar de¤iﬂen derecede üreter yaralanmas› ile ilgili çok say›da makaleler yay›nlanm›ﬂt›r.Zaman içerisinde cerrahlar›n tecrübesinin artmas›,daha küçük kalibreli ve flexibl üreteroskoplar›n devreye girmesi, safety guide'lar›n rutin kullan›lmaya baﬂlanmas›
ve optik kalitesindeki art›ﬂla birlikte komplikasyon oranlar›
da azalmaya baﬂlam›ﬂt›r. Üreter perforasyonu stent ile
komplikasyonsuz onar›l›rken avulsiyonlar t›pk› transeksiyon
yaralanmalar›ndaki gibi tedavi edilebilir(16).
Laparoskopik Yaralanma
1970'li y›llar›n ilk yans›ndan sonra Laparoskopik cerrahinin
popüler olmas› ile birlikte literatürde üreter yaralanmas› ile
ilgili yay›nlarda yer bulmaya baﬂlam›ﬂt›r. Laparoskopik cerrahi s›ras›nda oluﬂan üreter yaralanmalar› da genellikle jinekolojik operasyonlar esnas›nda meydana gelmektedir.
Parsiyel üreter laserasyonlar› veya termal yaralanmalar
e¤er intraoperatif tan›nabilirse endoskopik stent konulmas›
ile baﬂar›l› bir ﬂekilde tedavi edilebilirse de lasere olmuﬂ üreteri laparoskopik olarak sütüre etmeyi öneren yay›nlar da
mevcuttur.E¤er komplet üreter transeksiyonu söz konusu ise
acil cerrahi giriﬂim ile onar›m gerekmektedir. Bununla birlikte ço¤u laparoskopik üreter yaralanmalar› geç dönemde
tan›nmaktad›r(17).
Üriner Diversiyon
Tan›da geç kal›nm›ﬂ üreter yaralanmalar› en iyi Perkütan
Nefrostomi yada endoskopik üreter stent konulmas› ile tedavi' edilir.Perkütan Nefrostomi yerleﬂtirilmesi daha güvenilir
ve tüm dünyada kabul görmüﬂ bir metottur.Retrograd kateter konulmas› %50-95 oranrnda baﬂar›s›z kal›r ve sadece
kesin olarak düﬂük dereceli yaralanmas› oldu¤u bilinen vakalarda denenmelidir.Antegrad stent konulmas› s›kl›kla baﬂar›l› bir ﬂekilde uygulanabilir.E¤er stent konulabilmiﬂse
aç›k cerrahi sadece persistan üriner ekstravazasyon veya
üreter darl›¤› için gereklidir. Ürinoma vakalar›nda Perkütan
Nefrostomi yap›lmal›d›r.E¤er ürinoma drene olmazsa ekstravaze idrar retroperitoneal fibrozise ve üreter obstruksiyonuna sebep olabilir.Cerrahi sonras› ilk- 2-3 haftada, inflamasyon, fibrozis, adhezyonlar, hematoma ve bozulmuﬂ anatomi sebebiyle re-operasyon oldukça zordur.Definitif tedavi
ertelenmelidir.
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Üreter travmas›n›n tan› ve tedavisi

Geç Dönem Üreter Yaralanmas› Komplikasyonlar›
Fistül
Üreter onar›m› sonras› fistül (özellikle üreterovaginal ve
üretero-uterine) oldukça nadirdir. Bu durum genellikle Üreter yaralanmas›n›n intraoperatif olarak tan›namad›¤› ve
üreterin gecikmiﬂ bir nekroz ve/veya darl›k oluﬂumuna u¤rad›¤› durumlarda oluﬂur.Fistül oluﬂumuna zemin haz›rlayan
di¤er risk faktörleri infeksiyon (abse, peritonit), inflamasyon, yabanc› cisim ve neoplazilerdir.Önceden geçirilmiﬂ pelvik radyoterapi, pelvik cerrahi sonras› fistül oluﬂumu riskini
artt›r›r ve fistül onar›m›n› zorlaﬂt›r›r.Üreter fistülleri genellikle aç›k cerrahi giriﬂime gerek kalmadan uygun drenaj ve
Üreter stentinin yerleﬂtirilmesi ile spontan kapan›r. E¤er
üriner diversiyon ve stent konulmas› ile baﬂar›s›z kal›n›rsa
Üreteroüreterostomi veya Üreter reimplantasyonu ile olumlu sonuçlar bildirilmiﬂtir.
Darl›k
Darl›k, iskemik üreterin; özellikle adventisyan›n aﬂ›r› disseksiyonu sonucu, radyasyon veya ateﬂli silah yaralanmas›n› takiben, skar oluﬂumu ile iyileﬂti¤i durumlarda meydana gelir.Klinik olarak s›kl›kla lomber-abdominal a¤r› ve idrar yolu enfeksiyonu-pyelonefrit ile kendini belli eder.E¤er Üreter
darl›¤›na erken dönemde tan› konulursa, distal yerleﬂimli ve
k›sa bir darl›k ise antegrad dilatasyon veya endoskopik insizyon ve stent konulmas› gibi endoürolojik prosedürler ile baﬂar›l› bir ﬂekilde (%50-80) tedavi edilebilir. Endoskopik tedavi baﬂar›s›z kal›rsa yada geç dönemde tan› konulmuﬂ,
uzun darl›¤› olan veya radyoterapi de geçirmiﬂ hastalarda
aç›k segmental eksizyon ve onar›m s›kl›kla gereklidir.
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