f30-0+à,53"7.",*-"76;6
(Metin güncelleme Mart 2009)

N. Djakovic, Th. Lynch, L. Mart nez-Pi eiro, Y. Mor, E. Plas,
E. Serafetinides, L. Turkeri, R.A. Santucci, M. Hohenfellner
Eur Urol 2005;47(1):1-15

#zCSFLUSBWNBTÀ

Temel bilgiler
Böbrek yaralanmalar (BY) tüm travmalar n %1-5’inden sorumludur.

5BCMP#zCSFLJmJOZBSBMBONBâJEEFUTLPSV

#

Derece TanÍm
1 Kontüzyon veya geni leme göstermeyen subkapsüler
hematom, laserasyon yok
2
eni leme göstermeyen perirenal hematom, ekstravazasyonun e lik etmedi i 1 cm derin kortikal laserasyon,
3 Üriner ekstravazasyonun e lik etmedi i 1 cm kortikal laserasyon
4 Laserasyon: Kortikomedüller bile keden toplay c
sisteme veya vasküler: hematomla birlikte segmental
renal arter veya ven yaralanmas
5 Laserasyon: parçalanm böbrek veya vasküler: renal
pedikül yaralanmas veya avulsiyonu
ÝÝ !MERICANÝ!SSOCIATIONÝFORÝTHEÝ3URGERYÝOFÝ4RAUMAÝ!!34 ÝADLÍÝKAYNAKTANÝUYARLANMÍÜTÍR
ÝÝ aOÙULÝYARALANMALARDAÝDERECEÝ)))´EÝKADARÝBIRÝDERECEÝILERLETIN
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TanÍ
ykü: Olay n zaman ve olu mas , geçirilmi renal cerrahi, bilinen böbrek anormallikleri
Muayene: genitoüriner olmayan yaralanmalar için
Laboratuvar: makroskobik hematüri, dipstick idrar tahlili,
seri hematokrit ölçümü, ba lang ç serum kreatinin düzeyi.
Hasta seçimi: künt travmal makroskobik veya mikroskopik hematürisi veya hipotansiyonu olan hastalar, h zl
deselerasyon yaralanmas öyküsü ve/veya bunlarla ili kili
önemli yaralanmalar bulunan hastalar radyografik de erlendirmeden geçmelidir. Penetran abdominal veya torasik yaralardan sonra her türlü hematüri acil görüntüleme
gerektirmektedir.
örüntüleme: Hemodinamik olarak stabil hastalarda intravenöz kontrast madde kullan larak veya kullanmadan
BT çekilir. Eksplorasyon gereken hastalarda intraoperatif
bolus 2 ml/kg intravenöz kontrast madde enjeksiyonu ile
tek çekim I P yap l r. yile mekte olan hastalar n primer
de erlendirilmesi veya takibinde ultrason yararl olabilir.
Formal I P, MR ve radyografik sintigrafi ikinci basamak görüntüleme yöntemleridir. Kanayan damarlar n
tan s ve e zamanl selektif embolizasyonu için gerektiinde ise anjiyografi kullan labilir.
Tedavi
Cerrahi tedavi endikasyonlar aras nda hemodinamik instabilite, geni leyen veya pulsatil perirenal hematom ve tek böbrekte ana renal arter avulsiyonu veya tromboz yer almaktad r
( ekil 1 ve 2).
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ÛEKILÝÝ%RIÜKINLERDEÝK~NTÝByBREKÝTRAVMASÍÝDEÙERLENDIRMESI
EriÜkin künt böbrek
travmasÍ Üüphesi*
Hemodinamik stabilite tan mlan r

Stabil

Makroskopik
hematüri

Renal görüntüleme**

Derece 3-4

Stabil de il

Mikroskopik hematüri
H zl deselerasyon
yaralanmas veya
e lik eden majör
yaralanma

Derece 1-2

Gözlem

Normal IVP

Stabil

Gözlem
Yatak
istirahatÍ,
Seri Ht takibi,
Antibiyotik

ÝÝ
ÝÝ

ÝÝ

Retroperitoneal hematom

Pulsatil veya geni leyen

Derece 5
Laparotomi gerektiren e lik
eden yaralanmalar

Acil laparotomi
Tek çekimli IVP

Renal eksplorasyon***
Anormal IVP

2ENALÝ TRAVMAÝ KUÜKUSU Ý BILDIRILENÝ YARALANMAÝ MEKANIZMASÍNAÝ VEÝ FIZIKÝ
MUAYENEÝSONUlLARÍNAÝGyRE
2ENALÝGyR~NT~LEMEÝ"4ÝGyR~NT~LEMEÝSTABILÝHASTALARDAÝK~NTÝÝVEÝPENETRANÝ
RENALÝ YARALANMALARÍÝ DEÙERLENDIRMEDEÝ ALTÍNÝ STANDARTTÍRÝ "UÝ YyNTEMINÝ
BULUNMADÍÙÍÝ ORTAMDA Ý ~ROLOJIÝ UZMANÍÝ DIÙERÝ GyR~NT~LEMEÝ YyNTEMLERINEÝ
DAYANMALÍDÍRÝÝ)60 ÝANJIYOGRAFI ÝRADYOGRAFIKÝSINTIGRAFI Ý-2' 
2ENALÝ EKSPLORASYONÝ ~ROLOJIÝ UZMANÍÝ IlINÝ ByBREKÝ KURTARMAÝ PRIMERÝ
AMAlTÍR Ý ORGANÍNÝ CANLÍLÍÙÍÝ VEÝ REKONSTRUKSIYONÝ TIPINEÝ ILIÜKINÝ KARARLARÝ
AMELIYATÝSÍRASÍNDAÝVERILIRÝ

0ost-operatif bakÍm, takip ve komplikasyonlar
Tekrarlanan görüntüleme tetkiklerini rolü bilinmemektedir.
Baz uzmanlar yaralanmadan sonraki 2-4 gün içinde görüntülemenin tekrar n önermektedir. Fonksiyonel iyile meyi kan tlamak için nükleer sintigrafi yararl olabilir. Hasta takibi:
fizik muayene, idrar tahlili, ki iselle tirilmi radyolojik tetkik, seri kan bas nc ölçümü ve böbrek fonksiyonun serumda
de erlendirilmesi yap lmal d r. Uzun dönemli takip renovasküler hipertansiyon için monitorizasyonu içermelidir.
Ürolojik Travma
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ÛEKILÝÝ%RIÜKINLERDEÝPENETRANÝByBREKÝTRAVMASÍÝDEÙERLENDIRMESI
EriÜkin penetran böbrek
travmasÍ Üüphesi*
Hemodinamik stabilite tan mlan r

Stabil

Stabil de il

Acil laparotomi
Tek çekim IVP

Renal görüntüleme **

Derece 3

Derece 5

Derece 1-2

Gözlem

Stabil

Gözlem
Yatak
istirahatÍ,
Seri Ht ölçümü,
Antibiyotik

Ý
Ý

Ý

Laparotomi
gerektiren
e lik eden
yaralanmalar

Normal IVP

Retroperitoneal hematom

Pulsatil veya geni leyen
Renal eksplorasyon***
Anormal IVP

2ENALÝ TRAVMAÝ KUÜKUSU Ý BILDIRILENÝ YARALANMAÝ MEKANIZMASÍNAÝ VEÝ FIZIKÝ
MUAYENEÝSONUlLARÍNAÝGyRE
2ENALÝGyR~NT~LEMEÝ"4ÝGyR~NT~LEMEÝSTABILÝHASTALARDAÝK~NTÝVEÝPENETRANÝ
RENALÝ YARALANMALARÍÝ DEÙERLENDIRMEDEÝ ALTÍNÝ STANDARTTÍRÝ "UÝ YyNTEMINÝ
BULUNMADÍÙÍÝ ORTAMDA Ý ~ROLOJIÝ UZMANÍÝ DIÙERÝ GyR~NT~LEMEÝ YyNTEMLERINEÝ
DAYANMALÍDÍRÝÝ)60 ÝANJIYOGRAFI ÝRADYOGRAFIKÝSINTIGRAFI Ý-2' 
2ENALÝ EKSPLORASYONÝ ~ROLOJIÝ UZMANÍÝ IlINÝ ByBREKÝ KURTARMAÝ PRIMERÝ
AMAlTÍR Ý ORGANÍNÝ CANLÍLÍÙÍÝ VEÝ REKONSTRUKSIYONÝ TIPINEÝ ILIÜKINÝ KARARLARÝ
AMELIYATÝSÍRASÍNDAÝVERILIR

Komplikasyonlar (kanama, enfeksiyon, perinefrik apse,
sepsis, üriner fistül, hipertansiyon, idrar ekstravazasyonu,
ürinom, hidronefroz, ta olu umu, kronik piyelonefrit, arteriovenöz fistül ve psödoanevrizma) ayr nt l bir radyografik
de erlendirmeyi gerektirir. Medikal tedavi ve minimal invaziv teknikler ilk seçenek olmal d r. te yandan eksplorasyon
gerekli oldu unda böbrek kurtarma giri iminde bulunulmal d r. Nefrektomi gerekli olabilir.
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Temel bilgiler
Eksternal üreteral travma nadirdir. Üreteral yaralanmalar n
%75’i iyatrojeniktir. %18’i künt ve %7’si penetran travmad r,
en s k görülen yaralanma yeri alt üçte birlik bölgedir (%74).

5BCMPfSFUFSJmJOZBSBMBONBâJEEFUTLBMBTÀ 
Derece
1
2
3
4
5

TanÍm
Yaln zca hematom
evrenin %50 laserasyon
evrenin %50 laserasyon
tam y rt k, 2 cm devaskülarizasyonlu
tam y rt k, 2 cm devaskülarizasyonlu

Ý!!34´DENÝUYARLANMÍÜTÍR

TanÍ
Tan n n olmazsa olmaz radyolojik kontrast madde ekstravazasyonudur. Tan s kl kla intraoperatif tek çekimlik IVP veya
BT ile yap l r. BT tan koydurucu olmazsa, daha sonra IVP
veya retrograd piyelografi yap l r.
Tedavi
Minimal yaralanma üreteral stent veya nefrostomi tüpü
yerle tirilerek tedavi edilebilir. Vasküler greft yöntemlerini
komplike eden üreteral yaralanmalar tart mal d r: en iyi kan t titiz üreteral onar m ile böbre in kurtar lmas lehinedir
fakat eski at flar hemen nefrektomi yap lmas n önermektedir.
Tam yaralanmalarda rekonstruktif onar m i lemi yaralanman n niteli ine ve yerine ba l d r. Seçenekler unlard r:
1. Üst üçte bir: üretero-üreterostomi.
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2. Orta üçte bir: üretero-üreterostomi veya Boari flep ve reimplantasyon (a amal , akut yap lmamal d r).
3. Alt üçte bir: direk reimplantasyon veya psoas hitch veya
Blandy sistoplastisi.
4. Tam üreteral kay p: ileal interpozisyon (gecikmeli) veya
ototransplantasyon (gecikmeli). lk önce hasar kontrolü:
üreter ba lan r, perkütan nefrostomi yerle tirilir.

.FTBOFUSBWNBTÀ

Temel bilgiler
Mesane rüptürlerinin (MR) % 7-8 ’s ndan künt travmalar
sorumludur ve ba l ca nedenleri motorlu araç kazalar d r ve
ekstraperitoneal veya intraperitoneal olarak s n fland r labilir.

5BCMP.FTBOFJmJOZBSBMBONBâJEEFUTLBMBTÀ 
Derece
1
2
3

4
5

TanÍm
Hematom- Kontüzyon, intramural hematom
Laserasyon- K smi kal nl kta
Laserasyon- Ekstraperitoneal mesane duvar
laserasyonu 2 cm
Laserasyon- Ekstraperitoneal ( 2 cm) veya
intraperitoneal ( 2 cm) mesane
duvar laserasyonu
Laserasyon- ntraperitoneal mesane duvar
laserasyonu 2 cm
Laserasyon- Mesane boynuna veya üreteral
orifise (trigona) uzanan
intraperitoneal veya
ekstraperitoneal mesane
duvar laserasyonu

Ý!!34´DENÝUYARLANMÍÜTÍR
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TanÍ
En s k görülen bulgular ve semptomlar
Makroskopik hematüri, kar nda hassasiyet, i eyememe,
suprapubik morarma ve kar nda distansiyon,
Perine, skrotum ve/veya anterior kar n duvar nda i me
ile sonuçlanabilen idrar ekstravazasyonu
Pelvis k r ve makroskobik hematüri kombinasyonu sistografi endikasyonudur. Pelvis k r ve mikrohematürisi
olan hastalarda, görüntüleme anterior ramus k r klar için
(ata biner tarzda k r ) veya Malgaigne tipi pelvis halkas n n a r ayr mas için saklanmal d r ( ekil 3).
Retrograd sistografi standart tan i lemidir. Mesane 350
ml kontrast madde doldurularak mutlaka gergin hale getirilmelidir. Mutlaka bir drenaj sonras film çekilmelidir.
BT sistografisi mükemmel bir alternatiftir.
Majör jinekolojik ameliyatlar ve/veya inkontinans cerrahisinden sonra rutin sistoskopi önerilir.
Tedavi
Ekstraperitoneal rüptürler yaln zca kateter drenaj ile tedavi edilebilir.
Mesane boynu tutulumu, mesane duvar nda kemik parçac klar varl veya mesane duvar n n s k mas aç k onar m gerektirmektedir.
ntraperitoneal rüptürler cerrahi onar m ile tedavi edilir.

fSFUSBMUSBWNB

Temel bilgiler
Posterior üretra (PU) yaralanmalar ço u motorlu araç kazas sonucunda ortaya ç kan pelvis k r klar neticesinde olu ur.
Pelvis k r klar n n %4-19’unda erkeklerde PU yaralanmas ve
tüm pelvis k r klar n n %0. ’s nda kad n üretras nda yaralanma olur. Straddle (ata binme) k r klar n n sakroiliyak eklem
Ürolojik Travma
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diastaz ile kombinasyonu en yüksek üretral yaralanma riskini ta r. Yaralanmalar basit gerilme yaralanmas ndan parsiyel
kopmaya, tam kopmaya kadar de i ir. Kad nlarda üretral yaralanmalar daha enderdir. ocuklarda, üretral yaralanmalar
eri kinler ile ayn yaralanma mekanizmas n izlemektedir,
ancak prostat ve mesane boynunun yaralanmas daha s kt r.
Anterior üretra (AU) yaralanmalar cinsel birle me (penis
fraktürü), penetran travma ve penil konstriksiyon bantlar n n
yerle tirilmesi neticesinde olur.

5BCMPfSFUSBZBSBMBONBâJEEFUTLBMBTÀ 
Derece TanÍm
1
Kontüzyon
2
3

erilme
yaralanmas
Parsiyel
kopma

4

Tam
kopma

5

Tam
kopma

Ý!!34´DENÝUYARLANMÍÜTÍR
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– Üretral meatusta kan
üretrografi normal
– üretrografide ekstravazasyon
olmadan üretran n uzamas
– mesanede kontrast madde
görülürken yaralanma
bölgesinde kontrast madde
ekstravazasyonu
– mesanede kontrast madde
görülmeden yaralanma
bölgesinde kontrast madde
ekstravazasyonu 2 cm
üretral ayr lma
– 2 cm üretral ayr lma ile
birlikte tam transseksiyon
veya prostat veya vajinaya
uzanma

TanÍ
Meatusta kan veya peniste hematom yoklu unda üretra
yaralanmas daha enderdir. Bu durum sonda yoluyla ay rt
edilir. PU hasar nda hastalar n %37-93’ünde ve AU hasar bulunan hastalar n en az %75’inde meatusta kan vard r.
Yüksekte bulunmu prostat güvenilir bir bulgu de ildir.
Üretra görüntülemesi yap lana kadar üretral enstrumentasyondan kaç n lmal d r. Stabil olmayan bir hastada alternatif
olarak, bir üretral sonda geçirme giri iminde bulunulabilir
fakat herhangi bir güçlük olursa suprapubik sonda yerle tirilir ve daha sonra bir retrograd üretrografi çekilir.
Pelvis k r ve birlikte üretra yaralanmas bulunan kad n
hastalar n %80’den fazlas nda vajinal introitusta kan vard r.
Nonspesifik olmas na kar n, ilk i eme örne inde hematüri varl üretra yaralanmas n gösterir. Üretra kanamas n n miktar yaralanman n iddeti ile ba nt l de ildir.
drar yaparken a r veya i eyememe üretral kopman n
varl n dü ündürür.
Üretra yaralanmas n de erlendirmek için alt n standart
retrograd üretrografidir.
Primer onar m n geciktirilmesi planlan yorsa ve e zamanl sistografi ve üretrografide proksimal üretra görülemiyorsa, posterior üretran n anatomisini tan mlamak için
posterior üretran n manyetik rezonans görüntülemesi
(MR ) veya suprapubik yoldan endoskopi uygulanabilir.
Kad nlarda, üretra yaralanmalar n n saptanmas ve evrelendirilmesi için üretroskopi önemli bir yard mc olabilir.
Tedavi
Cerrahi giri ime klinik ko ullar k lavuzluk etmelidir ancak
erkek ve kad nlarda üretra yaralanmalar tedavisi için a a daki algoritmalar önerilebilir ( ekil 3-5).
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ÛEKILÝÝ%RKEKLERDEÝPOSTERIORÝ~RETRALÝYARALANMAÝTEDAVISI
hUHWUDO\DUDODQPDúSKHVL
5HWURJUDGUHWURJUDIL

Normal

Prostatomembranöz Kopma

Tam kopma

Üretral kontüzyon

Parsiyel kopma

Penetran

Penetran

Künt

Künt

3ULPHUDoÕNRQDUÕP
KDVWDVWDELOGH÷LOVH
YH\DHúOLNHGHQ
önemli ürolojik
olmayan yaralanma
varsa sistostomi

Suprapubik veya transüretral
kateter ile tedavi

Akut Cerrahi Endikasyonlar için
De erlendirme: Mesane boynu
yaralanmas , rektal y rt lma,
havalanm mesane

3ULPHUDoÕNRQDUÕP
KDVWDVWDELOGH÷LOVH
YH\DHúOLNHGHQ
önemli ürolojik
olmayan yaralanma
varsa sistostomi

Suprapubik
sistostomi

+D\ÕU

Evet

Suprapubik
sistostomi

Suprapubik tüp +
endoskopik yeniden
ucuca getirme, rektal
YH\DPHVDQHKDVDUÕ
YDUVDDoÕN

'DUOÕNYDU

veya

'DUOÕN\RN

Üretrotomi

'DUOÕN
Opsiyon:
KDVWDVWDELOVH JQ HQGRVNRSLN veya
yeniden ucuca getirme

*HFLNPLúUHWURSODVWL

'DUOÕNYDU

'DUOÕNNÕVD FP YH
]D\ÕILVH

*HFLNPLúHQGRVNRSLNRSWLNLQVL]\RQ

'DUOÕN

'DUOÕN\RN

Takip

'DUOÕNX]XQYHGDKD\R÷XQLVH

8]PDQODúPÕúELUPHUNH]GH
kurtarma üretroplastisi

Úyatrojenik üretral travma
En s k görülen iyatrojenik üretral travma aletlerin neden oldu u yaralanmalard r. yatrojenik travman n neden oldu u
en önemli üretra lezyonlar ço unlukla darl klard r. Bu darl klar n yeri ve iddeti farkl d r. S kl kla farkl tedavi stratejileri gerektirirler.
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ÚYATROJENIKÝ~RETRAÝYARALANMASÍÝSEMPTOMLAR
Uygunsuz sonda yerle tirme veya alet kullan m na ba l üretra yaralanmas semptomlar unlard r:
Penil ve/veya perineal a r (%100)
Üretral kanama (%8 )
Tedavi önerileri: algoritmalar (Üekil 4-6).
ÛEKILÝÝÝ5YGUNSUZÝKATETERÝYERLEÜTIRILMESINEÝBAÙLÍÝIYATROJENIKÝ~RETRAÝYARALANMASÍ
Ý
ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝIlINÝTEDAVIÝAKÍÜÝÜEMASÍ
yatrojenik üretral yaralanma üphesi
(uygunsuz sonda yerle tirme)

Üretroskopi

Yalanc yol (false pasaj)

nceden var olan darl k

Endoskopik k lavuz tel yerle tirilmesi ve
sonda tak lmas

Darl k yok

Suprapubik drenaj

Darl k

Takip

Darl k uzun ve
yo unsa

Darl k k sa ve
zay fsa

Endoskopik optik
insizyon

Ba ar s z
olursa

Üretral
rekonstruksiyon

ÛEKILÝÝ2ADIKALÝPROSTATEKTOMIDENÝSONRAÝDARLÍKÝIlINÝTEDAVIÝAKÍÜÝÜEMASÍ
yatrojenik üretral darl k
Radikal prostatektomiden
sonra anastomotik darl k

Dilatasyon

Endoskopik optik mesane
boynu insizyonu

Endoskopik mesane boynu
insizyonu

Ba ar s z olursa

Aç k cerrahi (reanastomoz)

Üriner diversiyon
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ÛEKILÝÝ-AJyRÝABDOMINALÝCERRAHIÝVEYAÝRADYOTERAPIDENÝSONRAÝDARLÍKÝTEDAVISI
Ý
ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝIlINÝAKÍÜÝÜEMASÍ
Majör abdominal cerrahi veya
radyoterapiye ba l üretral yaralanma

Konservatif tedavi
Üriner drenaj

Üriner diversiyon

Majör rekonstruksiyon

ÛEKILÝÝ%RKEKLERDEÝANTERIORÝ~RETRALÝYARALANMAÝYyNETIMI
Üretral yaralanma Üüphesi
Retrograd üretrografi

Ekstravazasyon

Ekstravazasyon yok

Tam kopma

Parsiyel kopma

Penetran

Künt

Üretral kontüzyon

Penetran

Penis rüptürü
e lik ediyorsa

Primer üretral
onar m

Primer üretral
onar m

Suprapubik sistostomi

Darl k

Darl k k sa
( 1 cm) ve zay fsa
Endoskopik optik insizyon
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Suprapubik sistostomi veya
transüretral Foley
sondas

Darl k yok

Darl k uzun veya yo unsa
Ba ar s z
olursa

Formal üretral rekonstruksiyon

Takip

ÛEKILÝÝ+ADÍNLARDAÝ~RETRAÝYARALANMALARÍNÍNÝYyNETIMI
Hematüri veya vajinal
intraoitusta kan veya
labial ÜiÜme
Üretral yaralanma üphesi

Üretroskopi

Mesane boynu veya üretrada yaralanma

Hasta stabil de il

Mesane-üretrada lezyon yok

Hasta stabil
Üst üriner sistem
de erlendirmesi

Suprapubik sistostomi

ecikmi primer rekonstruksiyon

Mesane boynu veya proksimal
üretrada yaralanma

Retropubik onar m

Distal üretrada yaralanma

Transvajinal onar m

Komplikasyonlar
ecikmeli üretroplastinin neden oldu u impotans riski yakla k %5 ve inkontinans oran yakla k %4’tür.

(FOJUBMUSBWNB

Temel bilgiler
Ereksiyon halindeki penise do rudan darbe penis fraktürüne
neden olur. Skrotumun maruz kald künt travma testis disÜrolojik Travma
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lokasyonuna, testis rüptürüne ve/veya subkutan skrotal hematoma neden olabilir. Testisin travmatik dislokasyonu s kl kla otomobil veya motorsiklet kazalar nda veya araç çarpan
yayalarda ortaya ç kar. Skrotuma do rudan künt travman n
yakla k %50’sinde testis rüptürü bulunur.
Kad nlarda, vulvaya künt travma enderdir. D genitallere penetran travma s kl kla di er organlar n hasarlar ile ili kilidir.
TanÍ
Kaza hakk ndaki bilgi unlar içermelidir: kazaya kar an
ki iler, hayvanlar, araçlar ve silahlar. D genitallerin travmas taciz içeren bir sald r sonucunda olabilir. Ku kulu
durumlarda, cinsel sald r n n ara t r ld adli muayene
gereklidir (foto rafla belgeleme).
Makro- ve/veya mikrohematüri varl retrograd üretrografi çekilmesini gerektirir kad nlarda sistoskopi önerilmektedir.
enital yaralanma ve vajinal introitusta kan olan kad nlarda, jinekolojik de erlendirme gereklidir.
Penil fraktürü bulunan hastalar ani bir çat rdama veya k r lma sesi ve bununla ili kili lokal a r ve ani detumesans
bildirirler.

5BCMP1FOJTZBSBMBONBTÀâJEEFUTLBMBTÀ 
Derece TanÍm
1
Deride laserasyon/kontüzyon
2
Doku kayb olmadan Buck’s fasya (cavernosum)
laserasyonu
3
lans/meatus/cavernosal veya 2 cm üretral
defekt yoluyla deride avulsiyon/laserasyon
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4
5

Kavernosal veya üretra defekti
penektomi
Total penektomi

2 cm /parsiyel

Ý!!34´DENÝUYARLANMÍÜTÍR

5BCMP4LSPUVNZBSBMBONBTÀâJEEFUTLBMBTÀ 
Derece
1
2
3
4
5

TanÍm
Kontüzyon
Skrotum çap n n %25 laserasyon
Skrotum çap n n %25 laserasyon
Avulsiyon %50
Avulsiyon %50

Ý!!34´DENÝUYARLANMÍÜTÍR

5BCMP5FTUJTZBSBMBONBTÀâJEEFUTLBMBTÀ +
Derece TanÍm
1
Kontüzyon veya hematom
2
Tunica albuginea’n n subklinik laserasyonu
3
%50 parenkim kayb ile birlikte tunica
albuginea laserasyonu
4
% 50 parenkim kayb ile birlikte majör laserasyon
5
Total testis harabiyeti veya avulsiyon
Ý!!34´DENÝUYARLANMÍÜTÍR
Ý$ERECEÝ´EÝKADARÝBILATERALÝLEZYONLARÝIlINÝBIRÝDERECEÝILERLETILIR

5BCMP7VMWBZBSBMBONBTÀâJEEFUTLBMBTÀ 
Derece TanÍm
1
Kontüzyon veya hematom
2
Laserasyon, yüzeyel (yaln zca deride)
Ürolojik Travma
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3
4
5

Laserasyon, derin ya veya kasta
Avulsiyon cilt, ya veya kas
Kom u organlarda yaralanma (anüs, rektum,
üretra, mesane)

Ý!!34´DENÝUYARLANMÍÜTÍR
Ý$ERECEÝ´EÝKADARÝBILATERALÝLEZYONLARÝIlINÝBIRÝDERECEÝILERLETILIR

5BCMP7BKJOBZBSBMBONBTÀâJEEFUTLBMBTÀ 
Derece
1
2
3
4
5

TanÍm
Kontüzyon veya hematom
Laserasyon, yüzeyel (yaln zca mukoza)
Laserasyon, derin ya veya kasta
Laserasyon, kompleks, serviks veya periton içine
Kom u organlarda yaralanma (anüs, rektum,
üretra, mesane)

Ý!!34´DENÝUYARLANMÍÜTÍRÝ
Ý"ILATERALÝLEZYONLARÝIlINÝ$ERECEÝ´EÝKADARÝBIRÝDERECEÝILERLETILIR

5FEBWJ

Penil travma
Kavernözal tunica albuginea rüptürü ve ereksiyon durumundaki peniste ani detumesans olmaks z n subkutan
hematom varsa non-steroidal analjezikler ve buz torbalar
ile tedavi edilebilir.
Penis fraktürü: acil tunica albuginean n cerrahi olarak kapat lmas .
Penetran penil travmas : Olgular n ço unda cerrahi eksplorasyon ve nekrotik dokunun debridman ile birlikte
primer kapatma önerilir.
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Skrotal travma
Subkutan hematoma yol açan künt travma: konservatif
tedavi.
eni hematosel veya testis rüptürü: nekrotik dokular n
eksize edildi i ve tunica albuginean n kapat ld cerrahi
eksplorasyon.
Travmatik testis dislokasyonu: manuel olarak yerle tirilebilir fakat sekonder or idopeksi önerilir (manuel repozisyon yap lamazsa, insitu or idopeksi endikedir).
Skrotum derisinin geni laserasyonu: cerrahi kapama.
Skrotumun penetran yaralanmalar : cerrahi eksplorasyon
ile birlikte cans z dokunun konservatif debridman .
Tunica albuginean n yayg n tahribat : testisi kapamak için
tunica vaginalis flepi mobilize edilebilir.
Spermatik kordonun tam kopmas : vazo-vazostomi yap lmadan yeniden ucuca getirme.
KadÍn genital travmasÍ
Vulva künt travmalar nda s kl kla hematom ortaya ç kar:
nonsteroidal antiromatizmal ilaçlar ve buz torbalar a r y
giderir
Yayg n vulva hematomu veya hemodinamik olarak stabil
olmayan hastalar: cerrahi giri im endike olabilir
Vulva laserasyonu: konservatif debridmandan sonra onar m.
Vajinal lezyon: ek yaralanmalar n d lanmas için abdominal BT

,JUMFTFMZBSBMBONBPMBZMBSÀ USJBKWFIBTBSLPOUSPM

TanÍm
Yaralanan ki i say s n n yard mc olacak sa l k çal an say s ndan fazla oldu u bir olay, kitlesel bir yaralanma olay d r.

Ürolojik Travma

191

Kitlesel yaralanma olaylarÍnÍn nedenleri
Potansiyel kitlesel yaralanma olaylar a a dakileri içerir:
Bina ve köprü çökmesi
Depremler
Seller
Tsunamiler
Tren çarp malar
Uçak kazalar
Sivil terörizm
Triaj hastalarÍ dört gruba ayÍrÍr:
1. Acil giri im gerektiren, ya am tehdit edici yaralanmalar
bulunan hastalar Hava yolu bozulmu , Solunum yetersizli i ve/veya sürmekte olan d kanamaya ba l Dola m
bozuklu u ile ba vuranlar
2. Tedavileri kabul edilebilir düzeyde ertelenebilecek, a r
fakat ya am tehdit edici olmayan yaralanmas bulunan
hastalar: büyük k r klar, ekstremitelerin damar yaralanmalar ve büyük yumu ak doku yaralar .
3. Minimal yaralanmas bulunan yürüyen yaral lar’.
4. Tedavileri kaynak ve zaman harcand takdirde di er
daha kurtar labilir hastalara zaman nda bak m engelleyecek ekilde kaynak ay rmay gerektiren çok a r yaral
hastalar. Bu hastalara minimal tedavi uygulan r veya hiç
tedavi uygulanmaz ve kaynaklar haz r hale geldi inde yeniden de erlendirilir. Bu grubun mutlak bir tan m yoktur çünkü triaj, eldeki kaynaklara oranla yaral lar n say
ve a rl na göre her bir olayda ayr ayr yap l r.
Bir kitlesel yaralanma senaryosu sÍrasÍnda ürolojik konsültasyon ilkeleri:
Sorumlu cerrah önderli inde triaj alt nda ay r c tan ve
her hastan n h zl primer taramas n yap n z.
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BT ve retrograd üretrografi gibi gereksiz görüntüleme i lemlerinden kaç n n z. Bu i lemler kitle yaralanmas protokolünden sonra yap l r.
Cerrahi uygulanacak stabil olmayan hastalar hasar kontrol ilkeleri kullan larak tedavi edilir.
Böbrek yaralanmas ndan ku ku duyulan stabil hastalar
görüntüleme tetkikleri yapmadan cerrahi servise transfer
edilebilir. Hemodinamik durumda de i iklik varsa veya
kitlesel yaralanma olay n n s n rl l klar izin verdi i ölçüde yeniden de erlendirme yap lmal d r. Bu ekilde gecikmeli tedavi edilen hastalar geleneksel travma yönetim
protokollerine göre tedavi edilmelidir.
Hastalar cerrahi servislere ta mak için kabul edilebilir
minimal’ i lemler, örn., mesane veya üretra yaralanmas ndan üphe ediliyorsa suprapubik drenaj, d genital yaralanmalar nda kanayan damarlar n klempe edilmesi ve
ligasyonu vb.
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Konservatif

Cerrahi (laparotomi vb)

Primer kapama

ÛEKILÝÝÝ+ADÍNLARDAÝGENITO~RINERÝSISTEMÝTRAVMASÍ

Minör

E lik eden yaralanma var

Konservatif

Stabil olmayan hematokrit

Abdominal BT kan
tranfüzyonu drenaj
Konservatif

Kan analizi sonda

Majör

Cerrahi

Abdominal BT

sistoskopi

Vajinal inspeksiyon

Vulva intraoitusunda kan

Stabil hematokrit

Labial hematom

Vajinal yaralanma yok

Sistoskopi

Vajinal inspeksiyon

E lik eden yaralanma yok

Abdominal BT

Vajinal yaralanma

Hematüri

ykü
drar tahlili
Kan tahlili

ykü
drar tahlili
Kan tahlili

Vulva intraoitusunda kan

Penetran

Künt

KadÍnlarda genitoüriner sistem travmasÍ
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Cerrahi

Konservatif

Konservatif

Cerrahi

Cerrahi

Sonografi,
muhtemelen skrotal MRG

Sonografi,
muhtemelen skrotal MRG

Majör intratestiküler kanama

Hematüri

Konservatif
cerrahi yeniden pozisyon verme

Sonografi,
muhtemelen abdominal BT

Dislokasyon

Üretral travma de erlendirmesi

Rüptür

Testis

Kontüzyon

Minör intratestiküler kanama

ÛEKILÝÝÝ%RKEKLERDEÝGENITO~RINERÝSISTEMÝTRAVMASÍÝ

Penil fraktür

Hematom

Sonografi, muhtemelen MRG

Penis

Künt

Öykü
drar tahlili
Kan tahlili

Erkeklerde genitoüriner sistem travmasÍ

Erke

Hasta stabil

Abdominal BT

E lik eden yaralanma yok

Konservatif debridman

Üret

E lik eden yaralanma var

Mesane drenaj
Genitoüriner ve e lik eden yaralanmalar n
debridman ve rekonstruksiyonu

Primer kapama

ÛEKILÝÝÝ%RKEKLERDEÝGENITO~RINERÝSISTEMÝTRAVMASÍÝ
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Ekstravazasyon yok

Transüretral sonda

eklerde genitoüriner sistem travmasÍ 2

Öykü
drar tahlili
Muayene
A (örn., tetanus, kuduz) endike ise

Penetran

Hasta stabil de il

trografi

Stabilize edilmeli

Ekstravazasyon var

Üretral travma k lavuzuna bak n z

BT

Stabilize edilebilir de il

Acil cerrahi
Gerekli ise rekonstruksiyon

E lik eden yaralanma var

Mesane drenaj
Genitoüriner ve e lik eden yaralanmalar n
debridman ve rekonstruksiyonu
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