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GiRiŞ: 

Tanıdaki gelismeler son yıllarda teknikteki ilerlemelerle 

paraleLlik kazanmıştır ve zaman ilerledikçe daha ~üvenilir tanı 

ybtemlsri kullanılmaya ba5lamıst ır . 1960'11 yıllardan beri tanı 

ycintemleri arasına giren ultrasonografi geçen yıllar boyunca daha 

çok alanda kullanılmaya başlamıstır. Radyoloji teknik tek i 

ilerlemelerden en çok yararlanan dallardan biridir. önceleri 

tetkiki~ noninvaziv ycintemlerle imkansız olan organların 

gcirüntülenmesi bugün rutin radyolojik tetkikler arasına girmiştir. 

Ult rasonografi fiziksel bzelliQinden dolayı vücudun yumuşak doku 

içeren tüm organların gbrüntülenmesinde vazgeçilemez bir tanı 

aracı haline gelmiştir. 

Ultrasonografi tıpta ilk defa 1940 yılında Howry ve Wild 

tarafından kullanıldı. Wild ve Ried 195 de meme lezyonl arınd~ , 

1956'da Mundt gciz içi lezyonlarında ve aynı yıl Donald ve 

arkadaşları jinekoloji ve obstetrikte, 1957'de Satomuro kalp 

hastalıklarında, 1965'de Yamakawa ve arkadasları tiroid 

hastalıklarında ultrasonografiyi inceleme yöntemi olarak 

kullanmıslardır. Sonraki yıllarda batın içi organlrın en cinemli 

tetkik yöntemlerinden biri olmustur . 

Uriner sistemin sonografik muayenesi noninvaziv, hızlı sonuç 

veren, ucuz ve kolay bir ybtemdir. Fonksiyonu dısında bcireklerin 
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büyüklügünü , parenkiminin ve toplayıcı sisteminin yapısını , 

içerisindeki lezyonların boyutlarını ve sayısını, yerine göre 

üreterin patolojilerini tespit etmek mümkündür. 

Calışmamızın amacı gebelerde üst ürinar sistem 

degisiklilerini ve bu degisikliklerin ne kadarının kalıcı olduQunu 

tespit etmektir. 

Biz bu çalışmamızda 3,5 MHz'lik transdüser içeren rea l -time 

B mod scanerleri kullandık, dogum sonrası tetkiklerle 

bulgularımız ı karş ıl aştı rdık. 
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TARlHÇE: 

Neredeyse yüz yıldan beri renal kalikslerin, pelvisin ve 

proximal üreterin gebelerin% 90'ında belirgin bir sekilde 

dilatasyonu bilinmektedir. Bu fenomen sıklıkla 6 . ve 10. 

haftalardan itibaren gbzlenir ve 22-24.haftalarda pik yapar. (6) 

Gebelik sırasında üst üriner sistemdeki dilatasyon 1843 yılında 

patolojik olarak belirlenmis. 1925 yılında retrograd piyelografi 

ile, 1933 yılında intravendz ürografi ile ve yakın zamanlarda 

radyonükleer tekniklerle gbsterilmistır. (3) 



GENEL BtLGtLER: 

Normal gebelik sırasında üriner sistemde anatomik ve 

fonksiyonel degisiklikler meydana geldiQi bilinmektedir. 

ORINER TRAKTUSTA MEYDANA GELEN ANATOMiK DEG1ŞIKLIKLER 

Normal gebelik esnasında, bbbrek hacmindeki degişiklik ile 

ilgili yayınlar yeterli ol ınamdkla beraber, bdbreQin gerek vasküler 

vclümünde 1 gerekse ekstrasellüler alanında genişleme oldugu 

gbs terilmisti r C7,8) . Bailey, Rolleston ve Kaupilla tarafından 

yapı lan piyelografik incelemelerde de,erken puerperiyum dbneminde 

bbbreQin, normal standart çaplarından büyük olduqu, geç 

puerperiyum ddneminde ise büyüklügünün 0 . 8 - 1 cm kadar azaldıgı 

gbrülmüstür( 9 1 10). Radyoizotopla yap ılan incelemelerde de, 

gebeligin geç devrelerinde her iki tarafta fakat özellikle sag 

bcibrekte büyüme oldugu saptanrnı$tır(11,12). Gebelikte glomerüler 

ve tübüler yapının mikroskopik gcirünümünün aynı oldugu Pollak ve 

Nettles tarafından mikroskopik incelemelerle gdsterilmistir(13). 

Gebelikte üriner traktüste en dnemli anatomik degisiklikler 

kaliksler? bbbrek pelvisleri ve üreterlerdeki dilatasycndur(14). 

Bu dilatasyon gebeligin üçüncü ayında baslamakta ve son trimestrde 

kadınların% 90 ından fazlasında gbrülmektedir(9). Ureter 

dilatasyonunun sebebi üreterdeki hipotoni ve hipomotilitedir(15). 
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Bu dilatasyon daima sag tarafta soldan daha belirgin olarak 

gdrülmekte ve do~umdan 12 hafta sonra hemen hemen her vakada 

kaybolmaktadırC14,15> . 

Uriner traktus dllatasyonunun gebeligin başlangıcında 

lıormonal nedenlerle clustuQu ileri sürülmüştür(15). Bazı yazarlar 

progesteronun düz kas gevşetici etkisi üzerinde dururl arken 1 

bazıları da kadınlara cistrojen ve gcnadctropinler vermekle ürterde 

dilatasyon oldugunu gdstermielerdirC16). Bununla beraber 

arastırıcıların bir kısmı gerek hayvan deneylerinde, gerekse 

insanlarda hormonldrın bu tip bir etkisi oldugunu 

saptamamıel ardırC 17 ). Bciylece obstrüksiyon teorisi bn plana 

geçm ietir. GebeliQin ilerlemesiyle ayakta veya sırt üstü yatar 

pozisyonda, büyümüs olan uterusun baskısıyla, üreterlerde kısmi 

bir obstrüksiyon olusmakta ve Ureterin iliak arterle çaprazla5tıgı 

yerde yolunu degistirip dilate oldugu bildirilmektedir(18). 

Nitekim piyelografik incelemeler burada bir dolus defekti oldugunu 

göstermis ve bu da 11 :tL!AK BELtRT! 11 (1L1AK S!GN) olarctk 

isimlendirilmi&tir(9). Radyoizotopla yapılan çal ı smalar da 

11 OBSTRUKStYOl'•.1 TEORtS! "ni destekledigi gibi, gebelerde, y21n 

yatırıldıkları zaman, üreterdeki tonus ve peristaltik 

hareketlerin, gebe olmayan l arla aynı oldugu da gcisterilmiştir(11) . 

Preeklampside plasentanın kan akımının azalmiıs olması 
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nedeniyle hidroüreterin daha az gdrüldügünü sdyleyen arastırıcılar 

ise üriner traktusun dilatasyonunda plasentanın lokalizasyon v e 

kan akımının d a rol oynadıgını belirtmektedirler(lO). 

HtDRDNEFROZUN TARiFi 

Hidronefroz, aseptik idrarın, başlangıçta genisley en bcibrek 

pelvisinde meydana gelen boslukta, son r a bizzat bbbrek pelvisinde 

ve kalikslerde, nihayet geniş lemeye baslayan bbbregin kendisinde 

birikmesine den i r . CMARION) 

Co l by'e gbre ise h id r onef roz , b cib regi n obstrüksiyon neticesi 

genislemes i v e at rof i ye ugramasıdır . 

ETYOLOJl 

Genel olarak , bbbre k pel v isi ile mesane arasında her nok tada 

gbrülebilen bir obstrüksiyon hidronefrozun sebebi olabilir. Bu 

obstrüksiyon idrar yollarının herhangi bir noktasının dışarıdan 

kompresyonu veya içeriden oklüzyonudur(l). 

SINIFLANDIRMA 

Renal pelvis ve kaliksteki genislemeye pelviektazi denir . 

Birlikte renal parenkimde basınç atrofisi de varsa bu tablo 

hidronefroz olarak adlandırılır . Patolojik bir terim olan 

hidronefroz radyolojide, parenkim atrofisi olsun veya olmasın 
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toplayıcı si s tem dilatasyonu icin kullanılmaktadır. Hidronefraz, 

pel v ikaliektazinin derecesine gdre h afif , orta ve şiddetli olarak 

d egerlendi r ilir. Ddrt dereceye ayrılarakta bahsedilebili r. 

1 . derecede kalisi yel sistemde minimal küntleşme gdrülür. örne~in 

abdominal kampresyonla çekilen ü r ografide kalikslerde gdrülen 

küntlesmedir. 2.derecede kalisiyel sistemde hafif genisleme il e 

bir l ikte kalisiyel fornikslerde belirgin küntlesme vardır, fakat 

papillaların negatif gdlgeler i kaliksler içerisinde gbrülmey e 

devam eder. Papilla gdlgelerinin gbrülmedigi yuvarlaklasmıs 

kal i s iyel siste ml e r 3 . dereceye tekab ü l eder. As ı r ı derecede 

kal isiye l ba l on l aşma ise 4.dereced ir . Genelli kl e 3 . ve 4.derece 

hid ronefrczda r ena l p a r e nki md e incel me vardır ( 4) . 

GEBELlKTE AKUT HlDRONEFROZtS 

Pa t o loj i k ve fizyolo j i k o b strüksiyon arasındakı fa rka= 

oldugundan diagnozu zordur. Klinik belirtisi genellikle renal 

kolik tarzında agrıdır. Ates yükselmesi ve idrarda lcikosit 

saptanmaz . tdrarda eritrosit olabilir. Agrı sagda veya soldadır . 

Agrının oldugu tarafın ters tarafı üzerine yatmak dramatik olarak 

etkilidir.Akut hidronefrozis genellikle postüral degisiklikler 

yapmak suretiyle tedavi edilebilir(5). 
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BOBREK FONKSiYONLAR I 

Gebe lik esnasında ç e s i tli faktdrle rin bdbrek fonks iyonlarını 

e t kiledigi ve bbbrek fonksi yon l arını d l ç erke n bir takım t e kn ik 

güçl ü k l erle karsı lası l dıg ı bi li nmek t edir ( 19) . Bu neden le bbbre k 

fon ksi yonuna etkili _ f aktö rlerin b i linmesi ger e kme ktedir . 

Ge be kadınlarda, 2 0 ila 35'ci haftalar arasında zirv e 

yc:ı.pac ak s eki lde , üri n er " !jLU MESAFE " normal in iki katına 

çıkmaktadır. Bu cilü mesafenin genislemesi ve burada hapsolan 

id rarın 1 idrar volümünde, dolayısı ile klirens l erin 

hesaplanmasında, dzellikle üçüncü trimestrde yanlış 

degerlendirmel ere neden olabi l ecegi bi l inmekted ir(2O). 

Postürün de bdbrek fonksiyonları üzer i ne dneml i e t k i s i 

ol dugu bi r çok arastırıcı taraf ı ndan gds t erilmi s t i r : Nitekim 

gebelikte pozisyonun bcibrek fonksiyonların ı degisti~mediQi n i 

b i ldiren arastırıcılar mevcut olmakla beraber, daha sonra yapılan 

çalısmalarda, ikinci trimestrden sonra uterusun büyümesi ile 

birlikte late~al pozisy ondan sırt üstü yatar pozisyona 

geçi l di~inde; id r ar miktarında, RPF ( Glomerul F i ltrasycnu) ve 

elek trolitlerin ( Na,Cl , K) ekskresyonunda belirgin derecede 

azalma meydana geldi0i saptanmıstır(21) . Ba i r d ve arkadas l arı da 

gebeliQin son aylarında böbreklerden , sagda daha faz l a olmak 

üzere, idrar ekskresyonunun azaldıQını, bdbreklerin sekresyon 
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fonksiyonunda da hafif bir azalma oldugunu ve bu azalmanın sahıs 

sırt üstü yatar durumdan lateral pozisyona gectignde, kısmen 

kayboldugunu, I-Hippuran ile yaptıkları radyoizotop renografilerde 

gbstermislerdir(22>. 

Tuz ve protein basta olmak üzere diyetle alınan maddeler, 

bbbrek fonksiyonlarını etkilemektedirler: Sodyumun kısıtlanmasının 

GFR ve RPF yi azaltacagı gibi, fazla sodyumlu ve proteinli diyetin 

alınmasının ise bunun aksini yapacagı bilinmektedir(23). Gebe 

kadınlarında bu durumdan aynı sekilde etkilendikleri, bu konuda 

incelemeler yapan araştırıcılar tarafından gbsterilmiştir(24). 

Sims ve Assali'ye gbre glomeruler filtrasyonun gebeligin 

erken dcinemlerinde % 30-50 oranında arttıgını, ikinci trimestrde 

zirv e yapıp doguma kadar yüksek kaldıQını gbstermislerdir(25), 

1950 yılına kadar yapılmıs olan calısmalarda, GFR de oldugu 

gibi,normal gebeligin Ure klirensini de etkilemedigi ve gebe 

olmayanlarla aynı degerde oldugu, 1950'den bu yana yapılan 

incelemelerde ise, gebelik esnasında üre klirensinin de arttıgı, 

fakat bu artısın GFR kadar olmadıgı bildirilmistir(26). Cüre/GFR 

oranının gebelikte, gebe olmayanlarla aynı degerde oldugu da 

Lindheimer ve Weston tarafından yapı lan çalısmalarda 

gcisterilmistir(24). 
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Gebe olmayan kişilerde, Urik asit klirensinin CC Urik asit) 

5 - 15 ml/dak. veya 6 - 12 ml/dak. oldugu kabul edilmektedir(23). 

Gebelik esnasında ise ürik asit klirensinin arttQı birçok 

ara$tırıcı tarafından gbsterilmiş ve ortalama 12 - 20 ml/dak. 

olarak kabul edilmistir(13). 

Gebelik esnasında ürik asit klirensinin artması çesitli 

nedenlere baglıdır: Yukarıdaki paragrafta bahsedilen bulgunun 

aksine üratın plazma proteinine baeylı olmadıgı düsünülürse, 

gebelerde, ürik asit klirensinin artmasından sadece GFR artısının 

sorumlu olmadıQı, ürik asitin tubuler transport deQisikliklerinin 

de buna neden olabilecegi kabul edilebilir(23) . 

Gebe olmayan kişilerde Na klirensinin ( C Na) 1.6 ml/dak 

oldugunu bildiren yayınlar olmakla bırlikte, ortalama O - 3 

ml /dak. olarak kabul edilmektedir(27). Gebelik sırasında Na 

klirensinin artmıs oldugunu bildiren araştırıcılar olmasına 

ragmen, Chesley ve arkadasları kendi vakalarında bu artısın 

istatistiki olarak anlamlı olmadıgını gdstermislerdir(28) . 

Normal bir kimsede Na ekskresyonu da bircok bbbrek 

fonksiyonlarında oldugu gibi, diurnal ritm göstermektedir(29). 

Bazal sartlarda Na ekskresyonu sabah saatlerinde yükselir, öglen 

de zirve yapar, daha sonra yavas yavas azalarak gece en düsük 

degere ulaşır. Na ekskresyonu normal kislerde gUnde 80 - 200 meq 
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dır. Gebelikte ise meydana gelen birtakım hormanal ve hemodinamik 

deQişiklikler, Na ekskresyonunun artmasına neden olmaktadır(29). 

Gebelikte GFR arttıQı için, fi ltre olan Na miktarı artmakta ve 

günde total vücut Na nun 5 misline esit olmaktad ır(30). 

Sodyum ekskresyonunun artışı yanında, gebelikte, Na 

reabsorbsiyonunu da arttıran birtakım faktbrler oluşmaktadır. 

Bunlardan hormonal olanlar arsında gebelikte artan aldasteron, 

descksikortikosteron, cortikosteron ve üriner 

tetrahydrokortikosteronı bstrojen, prolaktin, koryonik 

scrnatotropin, büyüme hormonu, ACTH ve kortizol, renin -

anjiotensin sistemi sayılabilir(23l. 

Gebelikte postürün Na ekskresyonuna olan etkisinden daha 

cince bahsedilmisti(21). Gebelik esnasında üreterlerde artmıs olan 

basınç da Na ekskresyonunu azaltmaktadır. Ayrıca uteroplasental 

dolasım, arterio-ventiz t:ıir "slıunt" yeı.parak, aldesteroıı 

sekrasyonunda degişiklik yoluyla veya direkt tubuler etkiyle, Na 

retaıısiyonuna neden olmaktadır(12). 

Daha cince s~ylendiQi gibi, tüm bu faktbrlerin etkisiyle 

gebelikte Na transportunda birtakım degisiklikler olmakta fakat 

sonuc olarak Na ekskresyonu, normal şahıslara kıyasla, 

artmaktadır(29). 
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Gebelikte artmı5 olan aldesteron, K sekresyonunu arttırdıgı 

halde, endojsn olarak fazla sekrete edilen progesteron ise, K un 

bbbreklerden ekskresyonunu azalmasına neden olmakta ve bunun 

sonucu olarakda gebelikte, K kaybı bnlenmektedir(31). 

Normalde plazma osmola l itesi 280 - 300 m□sm/kg. arasında 

degişmekle birlikte, ortalama 285 m□sm/kg.dır. İdrar osmolalitesi 

ise, 50 - 1400 m□sm/kg. arasında degisebilir.Gebelikte, plazma 

osmolalitesi dnemli bir deQisiklik gbstermedigi gibi? maximal ve 

minimal idrar osmolalitesinin de gebe o lmayanla aynı olduQu 

bildirilmistirC23). 

Gebelik esnasında plazma ve idrar csmolalitesinde dnenmli 

bir degisiklik olmadıgı için 1 serbest su klirensi, gebe 

olmayanlarla aynı degerde kalmaktadır(21 ) . 

Gebelik esnasında plazma vclilmünün genislediQi bu asrın 

basından beri bilinmektedir(32). Bbylece gebeligin erken 

dcinemlerinde meydana gelen fizyolojik hipervolemi, total renal kan 

akımı, RPF ve GFR nin artmasına neden olmaktadır(33). 

Gebelikte, kalp atım sayısının artması ve kan volümünün 

genişlemesi sonucu, kardiak autputta da cinemli derecede artıs 

olmaktadır ki bunun da, bdbrek fonksiyonlarının artısından ve 

dolayısı ile toplayıcı sisteminin dilatasyonundan sorumlu oldugu 
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bilinmektedir(34). Fakat aralarındaki ilginin yeterli olmadıgı ve 

gebelikte bbbrek fonksiyonlarının artısının en bnemli sebebinin 

endokrin faktörler oldugu, postpartum ddnemde de bu faktcirlerin, 

renal fonksi yonların regresyonunda rol aldıkları sciylenmistir(35) . 

Tiroid hormonunun bbbrek fonksiyonlarını arttırdıgı 

bilinmekle beraber, insanlarda gebelik esnasında bu hormonun 

ak ti v itesinin arttı~ı hakkında herhangi bir delil saptanmamıstır. 

Prolaktin, kortizol ve plasenta! laktojenin arttıQı ve 

gebelikte, bbbrek fonksiyonl arının artısından sorumlu olabilecegi 

gcisterilmistir(30). 

Gebelikte üriner sistemde meydana ge l en histolojik 

deQisiklikler, histolojik olarakta dokumente edilmistir; Muskuler 

tabakanın liflerinde ayrılma ve yumuşama mevcuttur. Bu 

degisiklilerde hormona! faktdrlerin etkili oldugu kabul edilir(6). 

1.trimesterde üreter peristaltizminde azalma gcirülür, bu 

2. trimesterde artar ve 3. trimesterde üreterler atonik hale 

gelir (36). Uzun zamandan beri üreteral tonus azalmasında 

hormona! faktdrlerin etkili oldugu düsünülmektedir(6). 

Bir çalısmaya gdre menses sırasında kadınların% 63'ünde 

aynen gebelikte oldugu gibi dismenore ile birlik~e üreter 

dilatasyonu gcirülür (37). 
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Oral kcntraseptif ve post menapozal b s tro j en ve progesteron 

kullanan kadınlardad a üreteral dilatasyon meydana gelir (38 ) . 

Bir kolon operasy onu sırası nda hamile bir bayandan , 

kan transfüzy onu yapılan, bir hamile olmayan bayanda da üreteral 

dilatasyon tespit edilmistir (39). 

Başka blr arastırmaya g b r e de, h i pofiz arka lob hormonlarının 

postpartum üret eral dilatasyonun kaybolmasını hızlandırdıQı t espit 

ed :i l mi :;; t i ,., ( 6 ) • 

Bir yand anda gebelig i n olrnadıQı, büyük e ver tüm6r lü yada 

uterus miyom lu h a s talardad a h i drone froz is t espit e d i l mistir (6 ) . 

Bir çalışmaya gcirede fetus aQı rl ıgını n 250 0 gm ' ın üzer inde 

cld uQ u d urum l a r da ü r e t era l d il atasyon i ns i densi artmaktadır (6) . 

Benzeri bir ç~l15ma gbstermistirki, isotop renografi v e 

intravenciz piyelografilere göre , hasta supine pozisyondan pran 

pozisyona geçtiQinde, düzelme olduQndan mekanik etki esansiyel 

faktördür (6). 

Mek3nik faktörü destekleyen bir bulguda sag böbrekle sol 

böbrek arasındaki asimetridir. Bu asimetri hicbir hormonal etki 

ile açıklanamaz. Bu daha çek iki tarftaki anatomik farklarla 

ilgilidir. 

1-4 



MATERYEL VE METOD : 

Calısmalarımızda sundugumuz olgular anabilim dalımıza Kadın 

Hastalıkları ve DoQum Kliniklerinden gcinderilen hastalardan 

meydana gelmektedir. 

Klinigimize rutin ultrasonografik tetkik için gelen 

gebelerde, rutin cbstetrik tetkik yapıldıktan sonra pron 

pozisyonda bbbreklerinin longitudinal ve transvers planda tetkiki 

yapıldı. Bütün tetkiklerde Tashiba Sal 38 B ve Alaka 650 marka 

ve tipli cihazlar ve 3,5 MHz,lik problar kullanıldı . 

Hasta seçimi tamamen tesadüfi olarak yapıldı ve agrısı, 

hematürisi , üriner sisteminde obstrüksiyon ya da infeksiyon 

bulgusu olanlar çalısma dısı tutuldu.Ayrıca vaginal kanaması olan 

ve plesanta previa şüpheli hastaların pron pozisyonda yatmamaları 

gerektiginde onlarda çalısma dısı tutuldu. Kısaca bu çalısma 

tamamen normal gebeleri kapsamaktadır. 

S INI FLANDIRMA 

Her nekadar subjektif ise de, dilatasycnun derecesine gdre 

bir sınıflandırma yapılmıstır. ( 1 > normal- toplayıcı sistemde 

ayrısma yok ; ( 2 hafif- toplayıcı sistem komplexinin 

genisliginin yarısı kadar dilatasyon ( 3 > orta- bbbre~in 

antero-posterior genisli~inin yarısı kadar dilatasyon; ( 4 
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ileri - bciregin antero-postericr geni5liginden daha f a zla 

dilatasyon. Bunun yanında üreterde dilatasy on o l ur veya 

olmayabi l ir. Hastalar trimester ler ine gcire sısnf l andı r ılmı s lardır: 

( 1 ) O. - 12 . hafta, ( 2 ) 13. -- 24. h a·fta, ( 3 ) 2 5 . - doqum. 

ORINER S i STEM i N ULTRASONDGRAF IK TETK IKI 

Bcibrekler gen e ll i kle ilk cince pron pozisyond a muayene 

EıdiJ.irl er. S a g bdbre gin t et k iki s up ine poz i syondada yapı lab ilir . 

Ka raciger akus tik penc ere ol arak kullanılır . Sag bcibre k bu biçimde 

muayene edildiginde sıklıkla alt polünün anteriora d~pl ase cldug u 

gbrülür , ve seyrek olarak zayıf hastal arda sag üst kadranda 

palpabl kitle olarak tespit ed i lebi l ir. So l bdbregin a nteriorunda 

gastrointestinal gaz i h t i v a eden yap ı lar o l ması n eden i ile t etkiki 

~crdur. H~sta sag lateral dekübitus pozisyon undayken koranal 

kes itler al ı ndıgında bbbregin anatom i si net olarak gbsterilir ( 5 ) . 

Bbbregin dıs c e peri ve santral pelvikalisiyel s i stemin 

rena l sinus) akustik empedans, komsu dokulardan farklı 

oldug undan net olarak gbsterilebil i rler. Renal kortex sıklıkla 

renal medulla ve arkuat arterleri içeren kortikomeduller bileskeye 

oranla daha ekojeniktir. Uriner traktus obstrüksiyonu ve 

hidronefrczis sonografik olar ak , bbbregin merkezinde 

pel v ikalisiyel ekoların bi r birinden ayr ı lması ve bu birbirinden 

ayrılan yapılar aras ı nda sıvı birikmesi ile tespit edilir(5). 
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Uriner traktus obstrüksiyonlarında ultrasonografinin sensitivitesi 

% 98 olarak kabul edilmektedir(40). 
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TARTIŞMA: 

Gebelikte oluşan hidronefrozise sebep olan faktdrlerin en 

basta geleni mekaniktir. Ureterin büyüyen uterusla annenin pelvisi 

arasında sıkısması ve komprese olması bu fenomenin en yaygın 

olarak kabul gbren açıklamasıdır (41) . Simdiye kadar gebelik 

sırasınd~ oluşan hidronefrozisi tUm ybnleriyle inceleyen 

ultrasonografik çalisma sadece Andrew M. Fried ve arkadasları 

tarafından yapılmıstır (3). Ellenbogen ve arkadasları 

hidronefrozisin tespitinde ultrascnog~afi ve ürografinin 

karsılastırmasını yapmıslardır (6). 

Ultrasonografi son zamanlarda gebelerdeki üriner sistem 

semptomlarının arastırılmasında tek ydntemdir. Gebelik akut 

h idrone-froz isi, "abrup ti o p lacen ta", "ovar i an kist toı-~si yonu", 

"appendü: abse;;;i" gibi obstetrik yada abdominal acil durumli:\rı 

taklit eder. Standart obstetrik ultrasonografi ilk iki olayın 

diagnozunu temin eder. Uçüncüde ise ates, lbkositoz ve bdlgesel 

hassasiyet bizi tanıya gcitürür. Apendix absesi perforasyonuna 

sekonder olarak geliı;;en "Frank" abse formasyonu ise 

ultrasonografik olarak tespit edilebilir. Bunların haricindeki 

durumlarda gelişen massiv hidronefrozis ve hidroüreterin sebebi 

·obstrüktif bir fenomenle- iliskili oTmalıdır; e~er kilinik tablo 

renal kalkülü düsUndürüyorsa bir sutluk ürografi endikedir (3). 
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Eger renal kalkül tespit edilmezse, tutulan tarafın postüral 

drenaj tedavisi ve onu takip eden ultrasonografik monitbrizasyon 

uygundur(3) . 

Harris ve Dunnihoo ' nun (4) gebelikte üriner kalküllerle 

ilgili çalışmalarında, kalkülü düşündürecek bulguların sınırını 

belirlemisl2rdir; □nceden renal kalkül hikayesi, alışılmıştan sı~ 

piyelonefrit atakları, sık tekrarlayan üriner traktus 

enfeksiyonlarıdır.Calışmalarına gcire gebelikt2 kalkül insidensini 

% 0.3 olarak belirlenmiştir . 

Hereeye ragmen ultr~sonogr~fi intravenbz ilrografiye , 

gebelerdeki renal kalküllerde anatomik detayı gösterememesi 

bakımından alternatif olamaz. Ultrasonograafi ile tespit edilen 

orta derecedeki renal pelvis dilatasyonu, basit gebelik 

hidronefrozisi ilede uygunluk gcisterdiQinden, bize 5üpheli bir 

kalkülü düşündüremez. Bizim yaptıgımız çalışmanın sonuçlarına gbre 

bunun terside mümkün degildir. Toplayıcı sistemde orta ve ileri 

derecedeki dilatasycn vakaların % 45'inde saptanmıştır. Buda 

gebelerdeki renal kalkül insidensi ( % 0,3) ile uygunluk 

gbstermemektedir. 
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SONUÇ : 

Hastalar bulundukları trimestr ' e, dilatasyonun derecesine ve 

bbbreklerinin tarafına gbre degerlendirilmislerdir. 3G hastadan 

% 91'ında en azından hafif bir dilatasyon, saQda ve% 42'sinde 

solda saptanmıstır . S~Q bcibrekte, bu dilatasyon, sola gcire iki 

mislinden fazla gbrülmektedir. Dilatasyon ilk olarak birinci 

trimester'de ortaya çıkmıştır. Bu da bize hidronefroziste mekanik 

faktbrün etkinligini gbstermektedir. 

1.Trimesterde solda tutulum% 2.8, sagda % 8.5; 

2.Trimesterde solda tutulum% 17, sagda % 34; 3.Trimesterde salda 

tutulum% 23, sagda % 48.5 olarak belirlenmistir. Hastaların% 

94.3'ü dogumdan sonra ilk bir ay içinde normale dcinmüstür. 
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OZET : 

Ge~el~r d2 bbbrek deg1s 1 K l ı k lerı~i incelemek amdc ı 11~. 

ul tra soncg~afi ile bdb rekl2r ı r c2l8nmis v e trimesterlerce elde 

olmak üzere aniamlı dilatasynn tespi t edil mistiY. Postpartu~ 



KAYNA KLAR 

(1 ) Gı yas Ko r ku t Hi d r o nefroz ve Cerrahi tedavisi ? 196 0 . 

(2) Noye mi Nalbantka zarog l u Bebelikte Bbbrek fonksiyonları,1978 . 

(3) And ~ew M. F ri ed, M.D . Hyd ronefro zis of P r egnancy 
Am.J .Obstet .Gyneco l . 135: 1066,197 9. 

(4 > Ha rri s, R.E . • and Dunniho o,D.R.:The incidens and s i gnifi can ce 
o f urinary calcu li in p r egnan c y , Am . J . Obstet.Gy necol . 
-~9 : 2 37, .L 967. 

Lee B. Talne r Urinary o b s truktion 

Taylor 1 k.J . W. , and Kraus, V.: Grey s cale u ltrasaund 
imag i n g: Asesme~t o f akut hyd ronefro= i s , Br.J . Uro l. 47 :59 3, 1975 

f , •. 
' I / Chesley,L.C . : Plasma and r eci cell vo lumes during p regnancy 

hm . J.Obst et:. ı3yneco l. , 1 12 ~-440, 1972 . 

(8 ) Lambiotte-Escoffier,C.,Moore,D,B. , Tay l or . H. C. :The v ol ume of 
distr ibut ion o f inulin , an t ipyr in , and rad iosod ium during 
normal and toxemic pregnancy and during the puer perium. 
Am.J.Obstet.Gyneco l.,66: 18,1953. 

(9) Bailey , R.R.,Rclleston ,G. L . ~Kidney Lenght and uretrı c 
d ilatation in the puer peri um . Obstet . Gynaecal . Br.Commonw . , 
78: 551 197 1 . 

(10) Kaupilla,A.,Satulll,R., and Vuorinen,P.: Uret r ic dilatation 
and renal c□rtikal index a f ter normal and pre-eclamptic 
p r egnancies. Acta .Obstet.Gynecol.Sc and . , 51:147, 1972. 

(11) Fayad ~M .M.,Youss ef,A. F , ,Za hran,M. , Kamel,M. Badr , M. : Th e 
Urete r o c alyc eal system i n normal pregnancy. Acta. 
Ob s t et . Gy nec . Scand., 52 : 69, 1973. 

(12) Heckel,G.P., and Tcbin,C.E. : Areteriovenous shunts in the 
myometrium. Am.J.Obstet.Gy necol . , 71 : 199,1956. 

(13> Pollac k ,W.E. , and Nettles,J . 8.: Thee Kidney in toxemia of 
pregnancy, a clinica l a n d patol ogical stu dy based on rena l 
biops i es. Medicine, 39:469, 1960. 

43 



(14) Crabtree.E.: Changes iin urinar; tract i~ wcmen. The result 
of preqnancy. N.England.J.Med .• 205: 1048 ➔ 1931. 

Fainstat.T.: Ur8ter3l dilat~tiorı in pregnancy 
Dbstet.Gynecol.Surv□y, 18~345, 1963. 

(16• l"f;;:\ r'.,;ı•:i:"\J.1.ıS., L.yon,;İi.F'., arıd Mi,·ıkler,D.: u~-eter·2ı1 dil.i::,t,,,ıtiorı 

following U5e of contraceptives. J.A.M.A.,198:872,1966. 

(17) Corriere,J . N., et al.: Effect of anovulatory d~ugs on the 
huma:1 u;··i,;cH'Y tr-._,h:t in'fc~cti,::ms. Obst2t.Gy-n,:2col., ::~:5:21.1~ 
1. •=t"?() .. 

(18) Dure-Smlth,P.: Pregnancy dil~tati□n uf the urinary tract: 
The :Ll :i. i::,.c '.-::-ign cı.nd it~, ·::-iqni.fit:cır·,ce . F'.adiolo;~y, '?6 : 545, 1970, 

(J.·"?) Che~sl f?YıL.C.: Re:--;a]. fı ... ,nc:tional chi::'1rıces i:-ı nor·-mal precJnancy·. 
Clin.Obstct.Gynec., ~=3~9. 1960 

(20) Long□,L,D . 1 Assali,N.S.: Renal Function in human 
pregn,anc:y: I'v: the uı-·· in ,='.,1···y trac:t "de:•ad sp21c:e'' dt.lring normal 
gestati~n.Am.J.Obstet.Gynecol., 80:495,1960 . 

(21) Assali,N.S.,Dignam,W.J.,Dasgupta,K.: Renal func:tion in human 
pregnan cy II.effects of venous pooling on renal hemodynamics 
and water, electrolyte . and aldosterone excreion during 
norm3l gestat ion. J.Lab.Clin.Med., 54:394,1959. 

Baird,D.T.,Gdssun,P.w., and Doing,A.:The renogram ın 
pı···ec3 n ;:;i.ncy, 't.J.L th par c i ;.::ul ar re ference to changes p ı···,::ıduc~?d 
in posture.Am.J.Obstet.Gynecol.,95:597,1966. 

(23) Lindheimer,M.D., and Katz,A.I.:Kidney function and disease 
in pregnancy.Lea and Febiger Co.Philedelphia 1 1977. 

(24) Lindheim~r,M.D., and Weston,P.V.:Effects of Hypotonic 
expansion on sodium, water and urea excretion in late 
pregnancy:The influence of posture on these results. 
J.Clin. Invest., 48:947, 1969. 

(25) Dignam 9 W.J., Titus,P . , Assali,N.S.:Renal function in human 
pregnancy: I .Changes in glomerular filtration rate and renal 
plasma flow.Proc.Soc.Exp.Biol.Med.,97:512,1958 

(26) Bansnes,R.W.,Lange,W.A.:tnulin clearence during pregnancy. 
Fed.Proc., 9:154,1950. 



(27) Kc ç a k,N. : Renal tub uler transport v e asit-baz ayarlamasında 
bbbre gin rol ü. Türk Tıp Ce m. Mec .• 3 1 : 497 , 1 9 6 5. 

(28) Che sley ,L . C. , Re i n,H .: Extericn of sodi um load b y 
ncınp r' ec;_ı r·ı ;::ın t =•.n ,j p rc:'f c~ n ~=ın t; norm:::ı 1 , hypet' t ans ive a n d p re
ec l amp ti c wc me n . Metabc l i s mj 7 : 575 , 1958. 

( 29 ) Parboosi n g h ,J., and Doig, A.: Renal n y ctomera l exc r etory 
pat tern s of water and so l utes in normal human pregnancy. 
Am. J. Obs tet. Gynecol. , 1 16 :60 9 ,197 3. 

(30 ) Stri::i.us~::; 1 M. E::. , and ~~ız:,ıt,L . G . : Dı seases of i,· idn ı2v . 

L ittl2,Br-m,m and Co. Bo,~ t on, :i k i ci bask ı, i kinc i v olüm , 
s ~ 1 :l : )5, l 9 71 . 

( 3 1 ) Eh r lich ,E.N., and Lindheimer,M. D.: Effect of admi n i stered 
mine r alocorticoids e r ACTH i n pregnant wo me n : At t e nuati on of 
kal i uret i c influence cf mi ner alocort icoids during pregnancy . 
J.C J.in. trıve,st. , 51 : 1301.? 1972. 

(32 ) Aubert,F., Charvet,R. , e t Cr eysse l ,R .: Les epreuves d e 
clearenc e au cours de la gestatiorı nor ma l e . Rev. Lyon . d e Med., 
4: 4-67 ~ 1955. 

(33) Brandste t ter,F . , und Schül l er,E.: Ni e renc learence in d e r 
nc:ır'm :::d ı:-?n Sc hıı'P.?.rıgerscı-·ı c.d t . Zb 1. Gy nak. , 7 6 ~ :l 8 :L , 19511-. 

~34) Hami!ton, H.F.H . : Th e car d i ak output in n ormal pre gn ancy as 
d e t ermine d by t he Courd and Righ t Hear t Cathete ri z ation 
t echn ique . Obst e t.Gy necol.Br.Empire , 56:548, 19 49 . 

(35) Chesley?L.C., and Tepper,I . H.: Effects of progesterone and 
e strogen on t he sensitivity to angiotensin II . J. 
Clin.Endoc.Metab . , 27:576, 1967. 

(36) Hundley , J,M J r., Diehl , W. K. and Diggs, E.S. Hormonal 
influences upon the ureter . Am.J . Obstet.Gynecol.44: 858 : 1942 . 

(37) Saitz,O.Uber ver anderungen an den Harnleitern Wahrend der 
Menst r uasyon und Gravidat.Zentralbl Gy nak 55: 347:1931. 

(38) Guyer,P . B.,and Delaney,D.J . Over-distensibility of the female 
upper urinary tract.Clin . Radiol . 25:367:1974 . 

(39) Philipp, E . Pyelitis und pyelonephri tis in der 

45 



Schwangerschaft,Zentralb Gynak 61:1820:1937. 

(40) Ellenbogen,P . H. , Scheible,F.W.,Talner,L.B. and 
Leopold,G.R.Sensitivity of Grayscale ultrasound in detectina 
urinary tract obstruction. Am.J.Roentgenol . 130:731 : 1978 . 

(41) Houston, C.S. Diagnastic irradiaton of women during the 
reproductive period.Can.Med.Assoc.J , 117:648:1977 • 

.,_ c. 
Yübeköğııeıım ıturuıl!, 

T'ınl,f• · . ,mantasvon Merlcev.· 

.,1 ./.. ., ... 


