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ÖZET
On bir yaþýndaki kýz hasta ateþ ve yan aðrýsý ile
baþvurdu. Üriner sistem ultrasonografisi ve
bilgisayarlý tomografi ile böbrek apsesi tanýsý kondu.
Hasta, drenaj uygulanmaksýzýn geniþ spektrumlu
antibiyotik tedavisi ile evde baþarýlý bir þekilde
tedavi edildi. Yan aðrýsý, ateþ, lökositoz ve
sedimentasyon yüksekliði olan çocuklarda böbrek
apsesi ayýrýcý tanýda düþünülmeli ve renal apsenin
drenaj uygulanmadan evde antibiyoterapi ile tedavi
edilebileceði akýlda tutulmalýdýr.
Anahtar Kelimeler: Renal apse, antibiyoterapi,
yan aðrýsý

SUMMARY
(A renal abscess case treated with antibiotic at
home)
An 11 years old girl applied for fever and flank
pain. The diagnosis of renal abscess was made by
ultrasound and computerized tomography. The
patient was treated at home with broad-spectrum
antibiotic therapy but without drainage.
Renal abscess must be suspected in the differential
diagnosis of children with fever, flank pain,
leukocytosis and elevated erythrocyte sedimentation
rate and it must be remembered that they may heal
with antibiotic therapy without drainage.
Key Words: Renal abscess, antibiotic therapy, flank
pain
Not: Bu çalýþma I. Uludað Pediatri Kýþ Kongresinde
poster olarak sunulmuþtur (20-23 Þubat 2005Bursa),

GÝRÝÞ
Böbrek apseleri çocukluk çaðýnda nadir
görülür (1). Belirtileri genellikle nonspesifik
olduðundan tanýsý zordur (2). Tanýdaki
gecikmeler böbrek hasarý ve morbiditeye
neden olabilir (2,3). Bu nedenle erken taný
ve tedavisi zorunludur. En deðerli taný
yöntemleri ultrasonografi (USG) ve bilgisayarlý
tomografi (BT)dir (4). Etyolojisinde idrar yolu
enfeksiyonu, vezikoüreteral reflü, taþ veya
bakteriyemi vardýr (5,6). Baþlýca tedavisi geniþ
spektrumlu parenteral antibiyotik ve
perkutanöz ya da açýk cerrahi drenajdýr (7,8).
Burada biz ateþ ve sol yan aðrýsý þikayetiyle
baþvurup böbrek apsesi tanýsý konulan ve
drenaj uygulanmaksýzýn ayaktan uygulanan
antibiyotik kombinasyonu ile tedavi edilen
bir olguyu sunduk.

vardý. Karaciðer ve dalak ele gelmiyordu.
Diðer sistem muayeneleri normaldi.
Laboratuvar incelemelerinde lökosit
15.800/mm³, eritrosit sedimentasyon hýzý 96
mm/saat, üre, kreatinin, glukoz, kalsiyum,
fosfor ve ürik asit deðerleri normaldi. Ýdrar
incelemesi normal, idrar ve kan kültürü
negatifti. Üriner sistem USGde sol böbrek
parenkiminde parahiler bölgede 3x3 cm
boyutunda, düzgün konturlu, içerisinde
milimetrik boyutta debrislerin izlendiði
hipoekojen lezyon saptandý (Resim 1).
Resim 1. Renal USGde sol böbrek parenkiminde
parahiler bölgede 3x3 cm boyutunda, düzgün konturlu,
içerisinde milimetrik boyutta debrislerin izlendiði
hipoekojen lezyon izlenmektedir.

OLGU
On bir yaþýndaki kýz hasta bir haftadýr
devam eden ateþ ve sol yan aðrýsý þikayetiyle
baþvurdu. Öyküsünde böbrek taþý, idrar yolu
enfeksiyonu ve vezikoüreteral reflü yoktu.
Fizik muayenesinde bilinci açýk, ateþ 38.2º
C idi. Sol kostovertebral açýda hassasiyeti
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BTde sol böbrek parenkiminde parahiler
bölgede 3x3 cm boyutunda, santrali kistiknekrotik, çepersel tarzda kontrast tutulumu
gösteren apse formasyonu gözlendi (Resim 2).
Resim 2. Renal BTde sol böbrek parenkiminde parahiler
bölgede 3x3 cm boyutunda, santrali kistik-nekrotik,
çepersel tarzda kontrast tutulumu gösteren apse
formasyonu izlenmektedir.

Hasta Çocuk Cerrahisi ile konsülte edildi ve 4
gün hastanede yatýrýlarak drenaj tedavisi
uygulanmaksýzýn intravenöz sefuroksim
sodyum ve oral ornidazol kombinasyon tedavisi
baþlandý. Klinik yakýnmalarý düzelen hastanýn
apse büyüklüðü göz önüne alýnarak, tedavisi
ayaktan oral sefuroksim aksetil ve oral ornidazol
kombinasyonu þeklinde düzenlendi. Haftalýk
USG kotrolleri yapýlan hastanýn tedavisi 1 aya
tamamlandý. Tedavi sonrasý klinik yakýnmasý
olmayan, lökosit ve sedimentasyon deðerleri
normale dönen hastanýn renal USG (Resim 3),
DMSA renal sintigrafi (Resim 4) ve iþeme
sistoüretrografisi normal bulundu .
Resim 3. Olgumuzun tedavi sonrasý çekilen normal
renal USGsi.

Resim 4. Olgumuzun tedavi sonrasý çekilen normal
renal DMSA incelemesi.
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TARTIÞMA
Ýntrarenal apseler kortikal apse ve
kortikomeduller apse olmak üzere ikiye ayrýlýr.
Renal kortikomeduller apselerin
patogenezinde vezikoüreteral reflü, intrarenal
reflü ve üriner sistem obstrüksiyonuna baðlý
asandan enfeksiyon rol oynar. Etken
mikroorganizmalar sýklýkla gram negatif
bakteriler olup, ayrýca anaerop bakteriler de
gözlenmektedir (9,10). Predispozan faktörler
böbrek taþý, böbrek yetersizliði ve diabetes
mellitustur (9,11). Olgumuzda vezikoüreteral
reflü, böbrek yetersizliði, böbrek taþý, ya da
diabetes mellitus saptanmadý.
Renal apseler ateþ, karýn aðrýsý ve yan
aðrýsý ile kendini belli eder. Akut dönemde
palpable kitle olabilir. Kan sayýmýnda
genellikle lökositoz, yüksek sedimentasyon
hýzý ve formülde sola kayma vardýr. Ýdrar ve
kan kültürü her zaman pozitif deðildir (1,
12,13). Olgumuzda da ateþ ve yan aðrýsý
þikayetleri mevcut olup, fizik muayenede sol
kostovertebral açýda hassasiyeti vardý.
Laboratuar incelemesinde lökositoz ve yüksek
sedimentasyon hýzý saptandý. Ýdrar incelemesi
normal olup, idrar ve kan kültüründe üreme
gözlenmedi.
En önemli taný yöntemi USG ve BTdir.
USGde apse, hipoekoik alanlar içeren iyi sýnýrlý
kitle görünümü verir, BTde ise iyi sýnýrlý
hipodens alanlar tipiktir. BT, sonografik
bulgularý doðrulamak için ya da sonografi tanýsý
yetersiz olduðu zaman kullanýlýr (14,15). USG
ve BT %82-90 kesinlikte bu lezyonlarýn tanýsýný
koydurur (4). Biz de tanýyý bu iki görüntüleme
yöntemi ile koyduk (Resim 1 ve 2).
Ateþli üriner sistem enfeksiyonlu
çocuklarýn yaklaþýk %50sinde
dimercaptosuccinic acid (DMSA) renal
parenkimal tutulum gösterebilir. Eðer
DMSAda akut pyelonefrit saptanmýþsa takip
eden 5 ay içinde olgularýn %50sinde bir skar
görülebilir (16). Son zamanlarda Wang ve
arkadaþlarý tarafýndan renal abseli 7 çocukta
yapýlan DMSA incelemede hastalarýn 5inde
renal skar gözlenirken 2 hastada sekelsiz
iyileþme gözlenmiþtir (17). Bizim hastamýzda
da tedavi sonrasý yapýlan DMSA incelemede
herhangi bir patolojik lezyona rastlanmadý.
Renal apselerin tedavisinde drenaj ve geniþ
spektrumlu parenteral antibiyotik
önerilmektedir (7,8). Tedavide hastaneye yatýþý
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ve drenajý belirleyen etken apsenin
büyüklüðüdür. Elli iki hastayý kapsayan bir
çalýþmada büyüklüðü< 3 cm olan renal
apselerin antibiyotik tedavisi ile etkili bir
þekilde tedavi edilebildiði, büyüklüðü 3 ile 5
cm arasýnda olan apselerde drenaj tedavisinin
hastalarýn % 92sinde baþarýlý olduðu,
büyüklüðü 5 cmin üzerindeki apselerde ise
drenaj tedavisinin baþarýsýnýn % 33 ile sýnýrlý
kaldýðý ve bu olgularýn % 37sinde açýk cerrahi
giriþimin gerekli olduðu gösterilmiþtir (18).
Üriner sistemi anatomik olarak normal olan
26 hastada yapýlan baþka bir çalýþmada, apse
büyüklüðü 3 cmin altýndaki 8 hasta drenaj
uygulanmaksýzýn sadece antibiyotik ile
baþarýlý bir þekilde tedavi edilmiþtir (19).
Molino ve arkadaþlarý da hastaneye yatýþ ve
drenaj uygulanmaksýzýn sadece antibiyoterapi
ile baþarýlý bir þekilde tedavi edilen 2 olgu
bildirmiþlerdir (11). Bizim olgumuzun apse
büyüklüðü 3 cm olup, olgumuz drenaj
uygulanmadan ayaktan antibiyotik
kombinasyonu ile tedavi edilmiþtir.
Sonuç olarak ateþ, yan aðrýsý,
kostovertebral açý hassasiyeti, lökositoz ve
yüksek sedimentasyon hýzý olan olgularda
nadir de olsa renal apse olasýlýðýnýn akýlda
tutulmasý gereklidir.
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