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Grade 5 renal parankim hasarı ile sonuçlanan basit bir spor 
yaralanması, olgu sunumu.

Renal yaralanma, en sık görülen ürolojik organ yaralanmasıdır ve ürolojik organ yaralanmalarının % 75-80'inde gözlenir (1). Spor ile ilişkili travmalar da dahil olmak
üzere, direk darbeden kaynaklanan künt travma, tüm renal yaralanmalar için en yaygın mekanizmadır (2,3). Spor ile ilgili renal yaralanma mekanizmaları, genellikle
spor ile ilgili olmayan (yüksek enerjili trafik kazası veya delici kesici alet yaralanması gibi) yaralanmalardan daha silik ve belirsiz prezente olduğundan; öykü ve travma
şiddeti ile eşlik eden anlamlı fizik muayene (FM) bulguları göz ardı edildiğinde, kayda değer bir yaralanma kolayca atlanabilir. Travmaya sekonder renal yaralanmaların
çoğunlukla minor yaralanmalar olması beklenmekte ve konservatif tedavi önerilmekte iken; nadir gözlenen major yaralanmalara dair non-operatif tedavi stratejisi
tartışmalıdır (2,4). Sunumumuzda; spor ile ilişkili künt travma maruziyeti sonrası gözlenen, izole, grade 5 renal parankim hasarını ve non-operatif tedavi stratejimizin
sonuçlarını, klinisyenlere ve literature katkı sağlaması amacı ile paylaşmaktayız.

23 yaşında erkek hasta, futbol müsabakasında, karın sağ boşluğuna aldığı diz
darbesi sonucu gelişen izole sağ yan ağrısı şikayeti ile acil servisimize (AS)
ayaktan başvurdu. Özgeçmişinde; kronik hastalık öyküsü olmayan hasta,
apendektomi harici cerrahi operasyon geçirmemişti. Herhangi bir ilaç
kullanım öyküsü veya allerji öyküsü bulunmamaktaydı. Vital değerlerinde;
arteriyel tansiyonu 116/65 mmHg, parmak ucu oksijen satürasyonu (Spo2)
%98, kalp tepe atımı (KTA) 66 atım/dk idi. FM’de Glasgow koma skalası:15,
solunum sesleri olağan; servikal ve spinal hassasiyet yoktu. Pelvis sağ iliak
kanat anteriorda, yaklaşık 3 cm çaplı dermabrazyon gözlendi. Sağ flank
bölgesinde, pelvis sağ iliak kanatta ve batın sağ alt kadranda palpasyon ile
hassasiyet saptandı. Harici fizik muayenesinde anlamlı özellik saptanmadı.
Mesane kateterizasyonu sonrası makroskobik hematüri gözlendi.

Hastanın intravenöz (iv) kontrastlı üst batın ve pelvis bilgisayarlı tomografi
(BT) görüntülemesinde; sağ böbrek hilusunda major vaskuler hasar ve aktif
kanama düşündüren görünüm, sağ böbrek orta kesimden itibaren laserasyon
ve ayrılma izlenmekteydi (Resim1). Renal parankim hasarı, AAST grade 5
olarak değerlendirilen olgu; hemodinamik instabilite açısından takibe alındı.
Mesane irrigasyonu sonucu idrar renginin açıldığı gözlendi. 1000cc %0.9 NaCl
kristalloid, 500cc/saat infüzyon hızı ile başlandı. Hemodinamiği stabil (bilinç
açık, solunum sayısı 12-20/dk, Spo2>%94, sistolik kan basıncı
(SKB)>90mmHg, KTA 60-100 atım/dk arası) seyretti. Kan ürünleri transfüzyon
gereksinimi olmadı. Labaratuvar tetkikleri tablo 1’de özetlenmiştir.

Acil servis takibi sonrası, hasta interne edildi. Servis internasyonu süresince,
hemoglobin düzeylerinde düşüş gözlenmedi. Idrar rengi açık seyretti. Üre ve
kreatinin düzeylerinde artış olmadı (Tablo1). Taşikardi, takipne veya
hipotansiyon gelişmedi. Harici komplikasyon gelişmeyen hastada cerrahi
girişim düşünülmedi. Konservatif tedavi ile servis takibi neticesinde
olgumuzun, hastane başvurusundan 12 gün sonra taburculuğu sağlandı ve
non-operatif takip ve tedavi süreci sonunda klinik olarak tamamen iyileştiği
gözlendi.

Travmaya sekonder renal yaralanmalarda; izole hasar nadiren gözlenmekte,
vakaların %80-95’inde eşlik eden doku ve/veya organ hasarı bulunmaktadır
(5,6). Olgumuz bu hususta atipik bir vaka örneği oluşturmaktadır. Harici doku
ve/veya organ yaralanmasının bulunmaması nedeni ile sekonder semptom ve
bulguların yokluğu, izole yaralanmanın atlanması ile sonuçlanabilir. Renal
parankim hasarının şiddetine göre yapılan değerlendirmede ise, vakaların büyük
çoğunluğunu (>%80) minor yaralanmalar (AAST grade 1-2) oluşturmaktadır.
Olgumuzda gözlenen, izole, künt ve basit nitelendirilebilir bir travmaya sekonder
gelişen grade 5 renal parankim hasarının; az rastlanan bir vaka örneği olması
sebebi ile, klinisyenlere ve literature katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Renal hasara ilişkin en sık gözlenen semptom ve bulgular; flank bölgesinde ağrı,
ekimoz ve gross veya mikroskobik hematüridir. Avrupa Üroloji Derneği ve
Amerikan Üroloji Derneği (AUA) kılavuzlarınca; makroskobik hematüri veya
<90mmHg SKB ile eşlik eden mikroskobik hematüri varlığında, IV kontrastlı BT ile
görüntüleme, altın standart olarak kabul edilmektedir. BT ile görüntüleme ayrıca
renal hasara dair yüksek klinik şüphe varlığında (ani ve hızlı deselerasyon travma
öyküsü, eşlik eden kosta fraktürü, flank bölgesinde ekimoz varlığı, penetran
yaralanmalar veya anlamlı fizik muayene bulgusu) önerilmektedir (3,7).
Olgumuzda; sebat eden sağ yan ağrısı ile FM’de hassasiyet saptanması ve
gözlenen makroskobik hematürik idrar çıkışı neticesinde. Iv kontrastlı BT ile
görüntüleme yapılmış; AAST grade 5 renal parankim hasarı ile
derecelendirilmiştir.

Hemodinamisi stabil renal yaralanmalarda, non-operativ takip ve tedavi
seçenekleri çoğunlukla tercih edilmekte; hemodinamik instabilite varlığında ise
cerrahi girişim AUA ürotravma kılavuzunca önerilmektedir (3). Daha kısa yoğun
bakım takip süresi, kan ürünleri transfüzyon ihtiyacı ve komplikasyon gelişmesi;
non-operativ tedavi seçeneğinin avantajları arasında gösterilmektedir (8).
Günümüzde grade 5 renal yaralanmalar da dahil, yüksek dereceli renal
yaralanmaların non-operativ vaka yönetimi ile başarılı sonuçlar verdiği
bilinmektedir (9). Grade 4 veya 5 renal yaralanmalara dair operativ ve non-
operativ vaka yönetiminin karşılaştırıldığı çeşitli çalışmalarda; cerrahi
endikasyon harici non-operativ tedavi seçeneği sayesinde, çoğu hastada (>80%)
renal korumanın sağlandığı bildirilmiştir (4,10).
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Resim1: Üst batın ve pelvis BT
aksiyel görüntülemesi.

Tablo1: Kan ve idrar tetkikleri.

Sonuç
Sık rastlanabilir bir travma mekanizmasına ilişkin major renal parankim hasarı
gözlenebileceği, anlamlı semptom ve bulgular eşliğinde akılda tutulmalıdır. 
Hemodinamik açıdan stabil renal travma hastalarında non-operatif vaka
yönetimi, kabul edilebilir bir tedavi seçeneğidir. 

For detailed information


