
Antenatal dönemde yüksek çözünürlü¤ü olan USG taramalar› fetal anomalilerin tan›nmas›nda yeni bir ufuk
açm›flt›r. 18-20. haftada tespit edilen anomalilerin % 20’ si böbre¤e iliflkin olanlard›r. Bu anomaliler böbre¤in
büyüklü¤ü, kistlerin ve dilatasyonun varl›¤›na göre s›n›fland›r›labilir. Rutin prenatal ultrasonografi (USG) ile
taranan genitoüriner sistem anomalilerinin insidans› 1000 canl› do¤umda 2-9’dur ve hastalar›n %50-87’sinde
hidronefroz tespit edilir. Üreteropelvik bileflke darl›¤› (UPJ) en s›k antenatal hidronefroz nedenidir, ayr›ca 
konjenital vesikoüreteral reflü (VUR), posterior uretral valv (PUV), multikistik displastik böbrek (MKDB)de
görülebilir. Prenatal dönemde hidronefroz saptanan hastalar›n tan›lar› postnatal dönemdeki sonuçlar ile
karfl›laflt›r›ld›¤›nda, %9-22 aras›nda hata pay› saptanmaktad›r. 

Antenatal dönemde renal anomali saptanan fetuslar›n do¤umu ileride yo¤un bak›m deste¤i alabilecekleri 
yerlerde yap›lmal›d›r. Özellikle erken diyaliz gerektirebilecek koflullar göz önüne al›nd›¤›nda pediatristin
yan›nda bir pediatrik nefrolog da bulunmal›d›r.

Antenatal dönemde renal anomali saptanarak MÜTF Hastanesi Çocuk Nefrolojisi Bilim Dal›’ na dan›fl›lan 
119 hastan›n izlemleri retrospektif olarak de¤erlendirildi (Tablo 1). Hastalar›n 36’s› (%30) k›z, 83’ü (%70)
erkekti. Antenatal USG’de 56 hastada tek tarafl›, 33 hastada bilateral hidronefroz, 25 hastada kistik hastal›k ve
2 hastada renal agenezi saptand›. Dört hastan›n ise antenatal çekilen USG’ de anormallik oldu¤u saptand›. Tüm
hastalara postnatal dönemde profilaktik antibiyotik baflland›. Postnatal dönemde yap›lan tetkikler sonucunda 
7 hastan›n tetkikleri normaldi ve hata pay› %6 olarak saptand›. ‹ncelenen 235 renal üniteden 138’ inde saptanan
üriner sistem anomalileri Tablo 1 de sunulmaktad›r. Bunlar 43 olguda UPJ darl›k (36 tanesi tek tarafl›-45 renal
ünite), 35’inde VUR (26 tanesi tek tarafl›- 44 renal ünite), 16’s›nda MKDB, 4’ünde PUV (8 renal unite),
7’sinde megaüreter (5 tanesi tek tarafl›- 9 renal ünite), 3’ünde renal agenezis, 2’sinde polikistik böbrek (4 renal
unite), 5’inde extra renal pelvis (3 tanesi tek tarafl›- 7 renal ünite), ve 2’sinde de üreter alt uç darl›¤› saptand›.
‹ki hastada UPJ darl›¤› ve karfl› tarafa VUR, bir hastada MKDB ve UPJ darl›¤›, bir hastada MKDB ve karfl›
tarafa VUR ve bir hastada da ureterovezikal darl›k ve karfl› tarafa VUR birlikteli¤i saptand›. On hastada ise
altta yatan bir neden saptanamad›. Antenatal dönemde kistik hastal›k tan›s› alan 25 hastan›n 15’inde (%60)
MKDB ve 2’sinde de PKB hastal›¤› saptand›. 

UPJ darl›¤› saptanan hastalar›n 15 tanesine tek tarafl›, 2 tanesine de bilateral pyeloplasti uyguland›. VUR 
saptanan hastalar›n 7 tanesine tek tarafl› aç›k operasyon (UNC), 2 tanesine de bilateral UNC uyguland›. PUV
saptanan hastalar›n 3 tanesine vezikostomi aç›ld› ve 1 tanesinde de valf ablasyonu uyguland›. Takip süresince 
2 hastaya nefrektomi uygulan›rken 3 hastaya da nefrostomi aç›ld›. PUV saptanan hastalar›n 3 tanesine, UPJ
darl›kl› hastalar›n 5 tanesine VUR efllik etmekteydi. Takip süresince hastalar›n 1 tanesinde kronik böbrek 
yetmezli¤i geliflti. Enfeksiyon oran› ise %66 olarak saptand›. 

Antenatal dönemde hidronefroz tan›s› alan hastalar›n postnatal dönemdeki takiplerinde farkl› tan›lar›n 
etiyolojiden sorumlu olduklar› görülmektedir. Bu aç›dan erken tan› bu hastalar›n ileri dönem prognozlar›n›
belirlemede çok önemli bir yere sahiptir.
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Sonuç olarak böbrekle ilgili anomalilerin prenatal dönemde belirlenebilmesi, sa¤l›kl› görünen bebeklerde
piyelonefrit ve obstrüktif üropatinin komplikasyonlar›n› önleme olana¤› sa¤lar. Antenatal tan›l› bu bebeklerde
erken nefrolojik ve ürolojik konsültasyon prognoz aç›s›ndan çok önemlidir.
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Tablo 1. Olgular›m›zda saptanan anomalilerin da¤›l›m›

Olgu say›s› Etkilenen renal ünite say›s›
(n: 119) (n: 235)

Unilateral hidronefroz 85 (%70) 89

Sol taraf 53 (%62) 56

UPJ darl›k 22 22

VUR 16 18

MKDB 8 8

Megaüreter 2 2

PUV 1 2

Ekstrarenal pelvis 1 1

Renal agenezis 2 2

Üreter alt uç darl›¤› 1 1

Sa¤ taraf 32 (%38) 33

UPJ darl›k 13 13

VUR 10 11

MKDB 6 6

Megaüreter 1 1

Ekstrarenal pelvis 1 1

Renal agenezis 1 1

Bilateral hidronefroz 36 (%30) 49

UPJ darl›k 8 10 

VUR 9 15

MKDB 2 2

Megaüreter 4 6

PUV 3 6

Ekstrarenal pelvis 3 5

PKBH 2 4

Üreter alt uç darl›¤› 1 1




