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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
İnsan vücudundaki bütün organların kendisine has görevleri vardır. Yaşamın sağlıklı
olarak devam etmesi için bu organların görevlerini tam olarak yerine getirmeleri gereklidir.
En küçük bir doku zedelenmesi bile insan hayatında olumsuzluklara yol açmaktadır.
Yaşamsal organlar olarak bildiğimiz kalp ve beyinde oluşan hasarlar dakikalar içinde hayatı
sona erdirebilmektedir. Vücudun arıtma tesisi olan böbreklerde oluşan hasarlar ise geri
dönüşü olmayan, kişisel ve sosyal hayatı felç eden aynı zamanda diğer organlar üzerinde de
olumsuz etkiler yaratan sonuçlara neden olabilmektedir.
Sistem hastalıklarının erken tanımlanarak tedavi edilmesi meydana gelen organ
hasarlarını en aza indirilebilmekte veya tamamen ortadan da kaldırılabilmektedir. Tanı ve
tedavinin doğru yapılabilmesi için doğru teşhis yöntemlerinin ve doğru tedavi
protokollerinin yapılması gerekmektedir.
Anestezi teknisyenleri; sistem hastalıkları, teşhis ve tedavi yöntemleri hakkında yeterli
bilgi ve beceriye sahip olduklarında, yapacakları anestezi uygulamalarında hastalara doğru
yaklaşımda bulunabileceklerdir. Böylelikle ürolojik ve diğer girişimlerde uygulayacakları
ilaçların etkilerinden haberdar olacaklardır. Hasta takiplerinde ilaçların sistemlere etkilerini
görebileceklerdir.
Bu modülde üriner sistem hastalıklarını ve üriner sisteme etkili ilaçları öğreneceksiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
Üriner sistem hastalıklarını doğru şekilde ayırt edebileceksiniz.

ARAŞTIRMA



Yakınınızdaki hastaneye giderek üroloji kliniğindeki hastaların teşhislerini,
beslenme ve yaşam standartlarını araştırıp elde ettiğiniz bilgileri sınıfta
arkadaşlarınızla paylaşınız.
Diğer sistem hastalıklarının üriner sisteme etkilerini kaynaklardan araştırarak
sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. ÜRİNER SİSTEM HASTALIKLARI
Hayatın devamı için organizmanın iç ortam dengesinin korunması gereklidir. Bu
dengenin korunmasında metebolizma faaliyetleri sonucu ortaya çıkan atık maddelerin
zamanında organizmadan uzaklaştırılması önemlidir. Atık maddeler vücuttan
uzaklaştırılmadığı zaman birikir ve toksik etkiler oluşturur. Oluşan bu toksik etkili
maddelerin en önemlileri; üre, ürik asit, kreatinin gibi nitrojen içeren bileşiklerdir. İç ortam
dengesinin korunması için oluşan toksik maddeleri vücuttan uzaklaştıran sistemlerin başında
üriner sistem gelir.
Vücudun %50-70 kadarını su oluşturur. Vücutta bulunan su ve tuz dengesinin
korunması, hücrelerin yaşamsal faaliyetleri için çok önemlidir.
Hemeostatik (iç) dengenin korunmasında en önemli bileşen olan üriner veya boşaltım
sistemi, karın arka ve yan duvarında bulunan böbrekler, üreterler (idrar kanalları), mesane
(idrar kesesi), ve üretradan oluşur. Böbreklerin işlevsel ve yapısal en küçük bölümü
nefrondur. Nefronların içerisinde; bowman kapsülü, glomerüller ve tubuluslar yer alır (Şekil
1.1).
Nefronlarda idrar oluşumu;




Glomerüler filtrasyon,
Tübüler geri emilim,
Tübüler sekresyon şeklinde olur.
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Şekil 1.1: Üriner sistem

Kalp atım hacminin yaklaşık %20- 22 ‘si böbreklere gelir. Renal kan akımı 1lt/ dk’dır.
Bir gün boyunca böbreklerden süzülen plazma miktarı 180 lt’ yi bulur. Bu miktarın %99,2’si
geri emilerek dolaşıma tekrar katılır. Bir günde yaklaşık 1,5 lt idrar oluşarak dışarı atılır.
Üriner sistem veya boşaltım sistemi olarak bilinen sistem;







Vücut sıvılarının içeriğinin ve hacminin düzenlenmesinde,
Kan basıncının düzenlenmesinde (renin angiotensin ile),
Kanın pH’sının düzenlenmesinde,
Sıvı elektrolit dengesinin düzenlenmesinde,
Metebolizma atıklarının uzaklaştırılmasında,
Eritropoetin (eritrosit yapımını uyarır), dihidro kolekalsiferol (D vitamininin
kullanılabilmesi ve kalsiyum metebolizması için), aldesteron (hücre içi sodyum
taşınması için gerekli protein sentezini artırır) gibi hormanlar, kinin
prostaglandin gibi vazoaktif maddelerin üretilmesinde rol oynar.

Daha detaylı bilgi için Boşaltım Sistemi Anatomi ve Fizyolojisini tekrar ediniz.

1.1. Üriner Sistem Hastalıklarında Genel Belirtiler
Üriner sistem hastalıkları, konjenital, enfeksiyon kaynaklı, travmatik etki sonucu veya
başka bir hastalığın komplikasyonu olarak ortaya çıkabilir. Birçoğunda belirtiler birbirine
benzemekte olup ancak, ayırıcı tanı yöntemleri ile teşhis edilebilir.
Böbrek hastalıklarının başlangıcında ve seyri esnasında hasta; böğür (kosta lomber
bölge) ağrısı, poliüri, noktüri, disüri, sık idrara çıkma, hematüri, ödem, hipertansiyon, idrarda
renk değişikliği, oligüri, anüri, üremik semptomlar ve batında kitle hissetmesi gibi
şikâyetlerle doktora başvurabilir.
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Ayrıca proteinüri sıvı-elektrolit metabolizması bozuklukları, asit-baz metabolizması
bozuklukları ve piyüri (idrarda bol miktarda lokosit olması) de izlenebilir.
Genel belirtiler şu şekilde sıralanabilir;


Ağrı: Akut ve nöbetler halinde (renal kolik) veya lomber bölgede yerleşik şekilde
olabilir. Genellikle yan taraflarda, bazen epigastriuma yayılan ağrı hissedilir.
Parankim şişmesine ve gerilmesine yol açan böbrek hastalıklarında bu bölgede
ağrı ve hassasiyet vardır. Bazı böbrek hastalıkları yavaş ilerlediğinden ağrı
görülmeyebilir (Kronik Glomerulonefrit). Mesane ağrısı pubisin üst kısmında
hissedilebir. Böbreğin ateşli hastalıklarında ateşle birlikte künt bir ağrıda
olabilir.

Akut nefritler, piyelonefrit, üriner sistem tıkanması, renal kanser, renal ven trombozu,
perinefritik enflamasyon gibi hastalıklar, böbrek kaynaklı yan ağrısı nedenleridir. Nefritlerde
ağrı yan tarafta lokalizedir. Üreterin orta kısmındaki tıkanmalarda, ağrı, önce yan tarafta
veya karın üst kısmında başlar, aşağıya ve yan tarafa doğru yayılır. Üreter üst ucundan
aşağıya doğru inen ve üreter alt kısmında tıkanma yapan taş; karın alt ön-yan duvarında,
kasıkta, testiste veya vulvada ağrıya neden olur.


Poliüri: Yetişkin bir insanın 3 lt’nin üzerinde idrara çıkmasına “poliüri” denir.
Poliüri yapan nedenler ise santral veya nefrolojik diabetes insipitus ve
psikolojik polidipsidir (çok su içme).

Kronik böbrek yetmezliğinde sağlam nefron azaldığı için poliüri görülmez; fakat
noktirü görülebilir. Bazı tübüler hastalıklarda (kistik hastalık, obstriküf üropati, gut
nefropatisi) böbrekten poliüri görülebilir.


Oligüri ve Anüri: Günlük idrar miktarının 400-500 ml’nin altında olması
“oligüri” ve 50-100 ml’nin altında olması da “anüri” olarak tanımlanır.
Oligürinin diğer tanımı idrar miktarının saatte 20 ml’nin altında olmasıdır.

Çocuklarda, idrar miktarının saatte 0.8 ml/kg’ın altında olması oligüri olarak
tanımlanır. Oligüri, vücutta üre gibi toksik madde birikimine yol açar. Akut böbrek
yetmezliği yapan tüm nedenler oligüriye yol açabilir. Akut böbrek yetmezliği ve anürinin
birlikte olduğu hastalarda bilateral kortikal nekroz, akut glomerülonefrit, vasküler tıkanma
veya üriner obstrüksiyon düşündürebilir.
Akut tübüler nekrozda da nadiren anüri olabilir. Başlangıçta akut tübüler nekroz
düşünülen hastalarda oligürik dönem bir ayı geçerse diffüz (yaygın) kortikal nekroz, renal
vaskülit, interstisiyel nefrit veya renal arter tıkanması araştırılmalıdır. Günlük idrar
miktarının azalıp çoğaldığı hastalarda kısmi üriner tıkanma düşünülebilmektedir.


Disüri ve sık idrara çıkma (pollaküri): Ağrılı ve zor idrar yapmaya, disüri
denir. İdrar yaparken veya sonrasında üretrada yakıcı ağrı oluşur. Sık idrar
yapma ihtiyacı vardır. Sistit, üretrit, bakteriyel enfeksiyonlar, taşlar, diabetes
mellitus ve tümöral nedenlerden dolayı görülebilmektedir.
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Nocturia (noktüri): Geceleri şiddetli idrar yapma isteği ile uyanmaya nocturia
denir. Kronik böbrek yetmezliğinde, prostat hipertrofisi, üriner enfeksiyonlar ve
diüretik alınımında görülebilmektedir.
Hematüri: İdrarın mikroskobik incelemesinde 3-4 eritrositten fazla eritrosit
bulunmasına hematüri denir. Hematüri mikroskopik veya makroskopik
incelemelerde görülebilir. Hematüri böbreklerden veya üriner sistemin herhangi
bir yerinden oluşabileceği gibi sistemik bir hastalık veya pıhtılaşma
bozukluklarına bağlı kanama sonucu da olabilir. İdrarda hematüri ile birlikte
silendir veya proteinüri varsa parankimal böbrek hastalığı düşünülebilir.

Ağrısız hematüri; tümör, polikistik böbrek hastalığı, yoğun egzersiz, tüberküloz
varlığında görülür. Nefrolitiyazis (böbrek taşı) veya idrar yolu infeksiyonunda hematüriye
ağrı eşlik eder.
Hematüriye piyüri ve bakteriüri eşlik ediyorsa idrar yolu infeksiyonu düşünülmelidir.
Kadınlarda akut sistit veya üretrit makroskopik, hematüriye yol açabilir.
Antikoagülan alan hastalarda da hematüri izlenebilir. İdrar yapmanın başlangıcındaki
kanama üretra, sonundaki kanama ise prostat veya mesaneden kaynaklanıyor olabilir.


İdrarda renk değişikliği: İdrarın normal rengi içerdiği ürokrom nedeni ile
saman sarısıdır. Günlük alınan sıvı miktarına göre açık-koyu sarı arasında
değişebilmektedir.

Hastalık durumlarında da idrarın renginde değişiklik meydana gelebilmektedir.
Hematüri, hemoglobinüri ve myoglobinüride kırmızı, porfiriada kırmızı-mor, safra veya
psödomonas infeksiyonunda yeşil, melanin pigmentinde mavi-siyah, piyüri, fosfat
kristalürisi ve şilüride (chyluri) süt beyazı, iltihap, oksalat veya ürat kristalleri varlığında
bulanık idrar oluşur.
Rifampisin, metilen mavisi, indometazin, metildopa, metronidazol gibi ilaçlar da
idrarda renk değişikliğine neden olabilir.



Hipertansiyon: Böbrek damarlarındaki daralma veya böbrek parankiminin
çeşitli hastalıkları, sekonder hipertansiyonun sık nedenlerindendir. Glomerüler
hastalıklarda hipertansiyon, tübüler hastalıklardan daha sık görülebilmektedir.
Ödem: Ekstraselüler sıvı hacminin artmasıdır. Her zaman sodyum birikimi ile
birlikte görülür. Doku ve organların şişmesine neden olur. Kapiller arter
uçlarından hücreler arasına sızan sıvının kapiller ven uçlarından emilememesi
ve hücreler arasında bu sıvının artmasıyla meydana gelir.

Ödem, böbrek hastalığının ilk belirtisi olabileceği gibi hastalığın seyrinde de ortaya
çıkabilir. Akut glomerülonefrit, akut böbrek yetmezliği, kronik böbrek yetmezliği ve nefrotik
sendrom ödeme neden olabilir.
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Nefrotik sendrom, karaciğer hastalığı gibi hipoalbüminemik durumlarda plazma
onkotik basıncı azalır ve intravasküler sıvı interstisiyel aralığa geçer. Artmış tuz tutulumu da
söz konusudur. Konjestif kalp yetmezliğinde renal perfüzyon azaldığı için böbrekten tuz
tutulumu artar ve ödem oluşur. Hipotiroidi, lenfatik tıkanma ve venöz dolaşımın
engellenmesi de ödeme yol açabilir. Sıklıkla orta yaşlı bayanlarda görülen idiyopatik ödem
diğer bir ödem tipidir; nedeni kesin olarak bilinmemektedir. Ödemin ayırıcı tanısında
yardımcı faktörlerden bir tanesi ödemin üzerine parmakla basıldığında iz (gode)kalıp
kalmamasıdır.
Nefrotik sendromda yumuşak iz bırakan ödem görülür. Sadece hipervolemi nedeni ile
oluşan ödem üzerine basmakla iz bırakmayabilir. Nefrotik sendromda ödem ayak sırtında,
bacaklarda, ileri vakalarda yüz, karın derisi, sakral bölgede, dış genital organlarda görülür.
Bu yaygın ödeme “anazarka” ödem denir.
Akut gromerulonefritte “Bifisür Ödem” denilen göz kapaklarında görülen ödem
hastalığın tipik belirtisidir.

Resim 1.1: Bifisür ödem



Üremik belirtiler: Üremi, kanda üre miktarının artması sonucu oluşan patolojik
durumdur. Üremiden etkilenmeyen organ veya sistem yoktur. Üremi, çok
değişik belirtilere yol açabilir.

Üremi; ensefalopati, konsantrasyon bozuklukları, perikardit, anemi, plevral sıvı,
kemik hastalığı, bulantı, kusma, iştahsızlık, kilo kaybı gibi çok değişik belirti ve bulgulara
yol açabileceği gibi birçok hastalığı taklit edebilir.




Karında kitle: Büyümüş böbrekler karında kitle olarak ele gelebilir. Böbrekte
kitle her yaşta izlenebilir ama ilk 10 yaş ve 40 yaşın üzerinde daha sıktır.
Hastalar bazen hidronefroz, polikistik böbrek hastalığı veya böbrek
tümörlerinde karında bir kitle hissedebilirler. Bazen normal böbrekler de palpe
edilebilir.
Diğer belirtiler: İdrar inkontinansı, (idrar kaçırma) idrar retansiyonu, (idrarın
tam olarak boşaltılamaması) idrar yaparken çatallanma, uzağa atamama, damla
şeklinde idrar yapma gibi semptomlar görülebilir.
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1.2. Üriner Sistem Hastalıkları İle İlgili Genel Teşhis Yöntemleri
Üriner sistem hastalıklarının erken tanısında, hastalığın nedenin ve hastalığın
şiddetinin saptanmasında, prognozu hakkında bilgi edinmede, tedaviye yanıtın
değerlendirilmesinde doğru teşhis yöntemlerinin uygulanması önemlidir.
Hastalar, yukarıda bahsedilen üriner sistem hastalıklarında görülen genel belirtilerin
birçoğu ile kliniğe başvurmaktadır. Üriner sistem hastalıklarının teşhisi için yapılması
gereken işlemlerin başında fizik muayene yöntemleri gelir.
Fizik muayenede;







Anemnez alınması,
İnspeksiyonla; ödem, cilt rengi, siyanoz, yapısal anormalliklerin
değerlendirilmesi,
Vital bulguların incelenmesi (TA, nabız, solunumun değerlendirilmesi),
Oskültasyonla kalp ve diğer organların dinlenmesi,
Perküsyonla organların değerlendirilmesi,
Palpasyonla ödemin ve kitle varlığının değerlendirilmesi yapılır.

Hastanın anamnezi ve fizik muayene bulguları sonucuna göre ileri tetkik işlemleri
yapılabilmektedir. Günümüzde bunların birçoğu rutin yapılır hale gelmiştir.

1.2.1. İdrar Tetkiki








İdrar miktarı: Yetişkin bir insanda ortalama idrar miktarı 1-1,5 lt kadardır.
Sıvı alımına göre bu oran değişebilir. Kistik hastalık, obstrüktif üropati, gut
nefropatisi gibi durumlarda poliüri görülebilir. Bilateral kortikal nekroz, akut
glomerülonefrit, vasküler tıkanma veya üriner obstrüksiyon gibi hastalıklarda
oligüri veya anirü görülebilir.
İdrar rengi: Normalde açık sarı ve berraktır (üriner sistem hastalıklarında genel
belirtilerde bahsedilmiştir. Bakınız).
Koku: Taze idrar amonyak gibi kokar. İlaç kullanımında, enfeksiyonlarda koku
değişir. Beklemiş idrar veya E. Coli enfeksiyonlarında balık kokusu hissedilir.
İdrar dansitesi (yoğunluk) ve ozmolalitesi (1kg suda çözünmüş partikül
sayısı): Böbreğin idrarı konsantre etme ve süzme yeteneğini ölçmek için idrar
dansitesi kullanılır. Normal değeri, 1015-1025 arasındadır. İdrarın konsantre
etme yeteneğini ölçmek için kullanılan esas test su kısıtlaması ile birlikte ADH
(antidiüretik hormon) uygulamasıdır. Nefrojenik diabet insiputusda ozmalilite
değişmemektedir. İdrarın dilüe etme yeteneğini ölçmede ise su yükleme testi
kullanılır.
İdrar pH’si: İdrarın pH’si 4-8 arasında değişir. İdrar pH’si, asit baz
metebolizması hakkında bilgiler verebilir. Fakat kan pH’si ile birlikte
değerlendirilmesi gereklidir. Asidik fonksiyon göstergesinin asıl testi
asidifakasyon testi ile yapılır.
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İdrar glikozu: Normalde idrarda glikoz bulunmaz. İdrarda glukoz varlığı,
tübüler hasar varlığını gösterir.
İdrarda keton: Normalde idrarda keton bulunmaz. İdrarda keton, uzamış açlık
ve diabetik ketoasidozda görülebilir.
Bilirubin pozitifliği: Normalde negatiftir. Tıkanma sarılığında negatif, diğer
sarılıklarda pozitiftir.
İdrarda kan (hematüri): Mikroskobik bir sahada bayanlarda 5, erkeklerde
3’ten fazla eritrosit olması hematüridir. En sık nedeni üriner enfeksiyonlardır.
Üriner sistemde var olan taşlardan, üretra ve mesaneye ait üretal lezyona bağlı
olarak makroskobik veya mikroskobik olarak görülebilir.
İdrarda protein/ albümin: Glomerüllerden az miktarda protein geçebilir.
Ancak tama yakını tübüllerden tekrar absorbe olur. Albümin ise geçmez.
Yetişkin bir insanda 24 saatlik protein atılımı 150 mgr’dır. 150 mgr’ın üzeri ise
patolojiktir. Esbach yöntemi ile 24 saatlik idrarda protein bakılmasında
kullanılan bir yöntemdir. Dipstic yöntemi ile idrarda albümin bakılır.

İdrarda protein ve albümin, tübüler hastalıklarda, obstrüktif nefropati, pyolonefrit,
idrar yolları enfeksiyonları, diabetik nefropati, glomerüler hastalıklar gibi durumlarda artış
gösterir.







Pnömatüri: İdrarda hava olmasıdır. En sık nedeni fistüldür.
İdrarda silendirler: Henle kulpunun çıkan kolundan salgılanan Tamm-Horsfall
proteini tarafından oluşturulan silindir şeklinde mukoprotein kitleleridir.
Mikroskobik olarak görülmesi var olan bir üriner sistem hastalığına nefronların
katıldığını gösterir. Glomerülonefritlerin alevlenme dönemlerinde de
görülebilir.
Kristaller: Klinik bulgularla birlikte taş hastalığının teşhisinde bakılır. En çok
sodyum oksalat, fosfat ve ürat kristalleri görülür.
Lökositüri: Mikroskobik olarak her alanda 3-5’den fazla lökosit olmasıdır.
Lökositürisi olanlarda idrar kültürüne bakılır. Renal tüberküloz, klamidya
enfeksiyonlarında pyüri (iltihaplı idrar) görülür.
Glomerüler filtrasyon değerinin (GFR) ölçülmesi: Üriner sistem
patolojilerinde en çok kullanılan testlerden biridir.




Böbrek yetmezliğinin derecesinin belirlenmesinde,
İlaç dozlarının ayarlanmasında,
Böbrek hastalıklarının tedaviye cevabının değerlendirilmesinde sıklıkla
kullanılır.

Normal GFR değeri 80- 120 ml/dk’dır. Yaşla birlikte azalır. GFR’nin ölçülmesinde
kullanılan test, glomerüllerden geçen fakat tübülüslerden geri emilmeyen, sekresyona
uğramayan ve filtre edilerek idrara geçen kısmı inülin ve kreatinindir. GFR’de kreatinin
klirensine bakılır. 24 saatlik idrar toplanarak kan kreatini ve idrar kreatin değerleri temel
alınarak ölçülür.


Kreatinin klirensi: İdrar kreatini (ml/dk) x idrar volümü (ml/dk) plasma
kreatini (ml/dl) x 24 saatlik idrar volümü / plasma kreatinini x 1440
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İdrar elektrolitleri: İdrarda sodyum, kalsiyum, fosfor düzeyleri ölçülebilir. En
sık sodyum ve klor düzeyine bakılmaktadır. Diüretik kullanımı ve renal
patolojilerde idrar elektrolitleri yükselir.

1.2.2. Kan Tetkiki





Üre (BUN): Protin metebolizmsının son ürünü üredir. Kan üre nitrojeni (BUN)
ölçülerek değeri tespit edilir. BUN karaciğerden sentezlenip böbrekler yoluyla
atılır. Artmış protein alımı, aminoasit infüzyonu, tetrasiklin ve kortikosteroid
ilaç kullanımı, GİS kanaması gibi durumlarda seviyesi yükselir. Protein
eksikliği nefrotik sendrom ve karaciğer hastalıklarında düşer.
Kreatinin: Kas metobolizması sonucu ortaya çıkan üründür. Normal kişide
kreatinin böbrekler yoluyla %10-15’i atılır. Ciddi böbrek hastalıklarında bu oran
% 40’lara kadar çıkar.
Prostat spesifik antijen düzeyi (PSA): Prostat hastalıklarında kandaki
düzeyine bakılır.

1.2.3. Radyolojik Tetkikler





Direkt üriner sistem grafisi: Böbrek boyutlarınn, yerleşim yerlerinin, üriner
taşlarının tespitinde kullanılır.
İntravenöz piyelografi (İVP): Böbrek ve üriner sistem fonksiyonu ve
anatomik yapısı hakkında bilgi verir. Renal skar, kist, anatomik bozukluklar,
deformiteler, taş, üreter darlıkları, dilatasyonu ve mesane hastalıklarına tanı
koymak amacıyla kullanılır.
Renal ultrasonografi (USG): Günümüzde sık kullanılan tanı yöntemidir.
Böbreğin fonksiyonu hakkında çok az bilgi verir. Böbrek boyutları (10- 12cm),
kitle lezyonlarının ayrımı konusunda, toplayıcı sistemin dilatasyonunu ve
taşların görüntülenmesinde kullanılır.

Doppler USG ise damarsal patolojilerin değerlendirilmesinde kullanılır.
Retrograd pyelografi, antegrad pyelografi, üretrografi ve retrogad sistografi gerekli
endikasyonlarda tanı amacı ile kullanılır.







Renal Bilgisayarlı Tomografi (BT): Renal kitlelerin değerlendirilmesinde ve
biyopsi ile birlikte değerlendirmede kullanılır.
Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR, MRG, MRI): BT ile belirlenemeyen
oluşumların tespitinde kullanılır.
Renal Arteriografi (anjiyografi): Renal arter darlıklarının ve vasküler
patolojilerin ayırıcı tanısında kullanılır. Renal ven trombozunu değerlendirmek
için venografiden yararlanılır.
Renal Sintigrafi (Nükleer sintigrafik değerlendirme): Böbreğin yapısal ve
fonksiyonel durumu, böbrek kanamaları, her iki böbreğin GFR’leri hakkında
bilgi verir. ACE inhibitörü verilerek arter stenozu tanısının konulmasında
kullanılır.
Paraminohipürik Asit (PAH): Böbrek kan akımı değerlendirilmesinde
kullanılır.
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1.2.4. Böbrek Biyopsisi
Diğer tanı yöntemleri ile tanı konulamadığında, başvurulan bir yöntemdir. Erişkin
hastada nefrotik sendrom, çocuklarda steroide cevap vermeyen nefrotik sendrom, renal
tutulumu olan sistemik hastalıklar, transplante böbrek takibi, nedeni açıklanamayan böbrek
yetmezliği, tubulointerstisyel hastalıkların kesin tanısında kullanılır.

1.3. Üriner Sistem Hastalıkları
Nefroloji ve üroloji klinikleri üriner sistem hastalıkları ile ilgilenen birimlerdir. Bu
birimlerin çok sık birlikte çalıştığı anestezi ve yoğun bakım ünitelerinde karşılaşılan üriner
sistem hastalıklarının bilinmesi, hastaya yaklaşımın belirlenmesi açısından önemlidir.
Üriner sistem hatalıkları içerisinde, böbreğin parankimal ve enfeksiyonel hastalıkları,
üriner sistem içerisinde yer alan enfeksiyonları, travmaya bağlı yaralanmaları, mesane ve
prostat tümörleri anlatılacaktır. Anlatılan hastalıklarla birlikte bu hastalıkların çeşitleri,
belirtileri, üriner sistem hastalıklarında kullanılan genel tedavi yöntemleri de ele alınacaktır.

1.3.1. Böbrek Hastalıkları
İnsan vücudunun arıtma tesisi olan böreklerin parankiminde veya diğer oluşumlarında
meydana gelen problemler bütün vücut sistemlerini etkiler. Bu sistemlerin başında
kardiyovasküler sistem gelmektedir.
Dolaşımda bulunan kanın hacim, viskozite, içersindeki uyarı ve hormonal faktörleri
etkileyen eloktrolitlerin farklılıkları organizmanın bütün yaşamsal fonksiyonlarını bozabilir.

1.3.1.1. Akut Böbrek Yetmezliği (ABY)
Glomerüler filtrasyonun saatler veya günler içerisinde azalarak üre ve kreatinin gibi
nitrojen artık ürünlerin birikmesi (azotemi) ile ortaya çıkan durumdur. Mortalite (ölüm) oranı
yüksektir. Yoğun bakım ünitelerinde %25-30 oranında ortaya çıkabilmektedir.


Etyoloji

Akut böbrek yetmezliği sebepleri prerenal renal (intrinsik renal) ve postrenal
olarak 3 (üç) bölümde incelenir.






Prerenal nedenler; en çok görülen ABY nedenlerdir. Böbreklerde yapısal
hasar yoktur. Renal perfüzyon bozulmuştur. Prerenal nedenler devam
ederse renal yetmezlik ortaya çıkar.
Renal nedenler; tüm ABY vakalarının %30-35’ni oluşturur. Cerrahi ve
yoğun bakım servislerinde sık karşılaşılan ABY nedenleri arasındadır.
İskemik ve toksik etkiler sonucu renal harabiyet meydana gelmesi, ABY’
nin nedeni olmaktadır.
Renal ve Postrenal nedenler, tüm üriner sistem obstrüksiyolarına bağlı
nedenlerdir.
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ABY nedenleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Dikkatlice inceleyiniz.
Prerenal Nedenler

Renal Nedenler

İntravasküler volüm
kaybı(hipovolemi)
 Kanamalar
 Gastrointestinal sıvı
kaybı
 Renal kayıp
 Yanık

Böbreğin arter ve venlerini
tutan hastalıklar
 Aort diseksiyonu
 Tromboembolik
hastalıklar
 Bası (tümör, abse vb.)

Kardiyovasküler nedenler
 Kalp yetmezliği
 Perikardiyal hastalıklar
 Aritmi
 Pulmoner emboli
 Pulmoner hipertansiyon

Akut Tübüler Nekroz
 Nefrotoksik ilaçlar
 Ağır metaller
 İskemi (hipoksik
nedenler sonucu)

Sistemik vazodilatasyon
/renal vazokonstrüksiyon
 Sepsis
 Karaciğer
yetmezliği
 Anafilaksi
 Hiperkalsemi
 İlaçlar (ACE
inhibitörleri,sklospo
rin v.b)

Tübülointerstisyel
hastalıklar
 İnterstisyel nefrit
 Piyolonefrit
 İdiyopatik




Postrenal Nedenler

Ekstrinsik nedenler
 Dışarıdan tümör,
hemotoma bağlı bası,
prostat hipertrofisi

İnstrinsik nedenler
 Taş, pıhtı, tümör

Glomerülerhastalıklar
Glomerülonefrit
Vaskülitler
Maling hipertansiyon

Tablo 1.1: Akut böbrek yetmezliği nedenleri



Belirti ve bulgular

Oligüri ABY’nin ilk bulgusudur. Artmış üre (BUN) ve kreatinin (Azotemi) görülür.
Hacim kaybına bağlı nedenlerin varlığında ortastatik hipotansiyon, taşikardi; glomerülonefrit
varlığında ise hipertansiyon görülür. Hastada; bulantı, kusma, halsizlik, iştahsızlık, gibi
üremik belirtiler ortaya çıkabilir. Ayrıca, hastalığın dönemine bağlı olarak sıvı-elektrolit
değişiklikleri gözlenir. Bunlar, hipovolemi, hipervolemi, hiponatremi, hiperkalemi gibi
değişikliklerdir.


Tanı

Tanı koymada hastanın öyküsü, fizik inceleme, eski tarihli böbrek fonksiyon testleri
ve görüntüleme yöntemlerinin sonuçları, idrar analizi idrar miktarı, renal yetmezlik
indeksleri, radyolojik yöntemler ve böbrek biyopsisi kullanılır.
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Tedavi

Morbiditesi ve mortalitesi oldukça yüksek olan ABY tedavisinde ilk amaç, sorunun
önlenmesi ve dönüşü mümkün olan faktörlerin düzeltimesidir.
Prerenal nedenlerin hızla düzeltilmesi, volüm açığının yerine konulması, nefrotoksik
ilaçlardan kaçınılması enfeksiyonların ve kardiyovasküler komplikasyonların erken tanı ve
tedavisinin yapılması gereklidir.
ABY gelişen durumda; diyet, diyaliz ve koservatif (içe dönük-bulguların
düzeltilmesine komplikasyonları önlemeye yönelik, koruycu) tedavi uygulanır.

1.3.1.2. Kronik Böbrek Yetmezliği (KBY)
Böbrek fonksiyonlarının uzun süreli ve geri dönüşümsüz olarak bozulmasıdır.
Glomerüler filtrasyon değerinde azalma sonucunda böbreğin sıvı dengesini düzenleme ve
metebolik endokrin fonksiyonlarında bozulma vardır. Bu bozulmanın tümüne birden üremik
sendrom denir.


Etyoloji

Sıklık sırasına göre KBY’nin nedenleri;








Diabetik nefropati (diabetus mellitus),
Hipertansiyon-maling hipertansiyon,
Glomerülonefrit,
Böbreğin kistik, konjenital hastalıkları,
Ürolojik hastalıklar (üriner taş hastalığı tümör, enfeksiyon dahil),
Kronik piyelonefrit.

Belirti ve Bulgular

Hastaların klinik belirti ve bulguları, böbrek yetmezliğinin derecesi ve gelişim hızına
göre değişir. KBY’nin başlangıç belirtileri noktüri ve anemiye bağlı halsizliktir.
Üremik sendromda genellikle ortaya çıkan klinik bozukluklar ve bulgular aşağıdaki
tabloda sınıflanmıştır. Dikkatlice inceleyiniz.
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Klinik bozukluklar
Sıvı-elektrolit bozuklukları:
Endokrin bozuklukları
Nöromüsküler bozukluklar
Kardiyovasküler bozukluklar
Dermotolojik bozukluklar
Gastrointestinal sistem bozuklukları
Hemotolojik bozukluklar

Bulgular
Volüm
artışı,
hiponatremi,
hiperkalemi
hiperfosfotemi
Hiperparatroidi, hipotermi, büyüme ve gelişme
geriliği, D vitamini eksikliğine bağlı
osteomalazi, hiperürisemi
Halsizlik, yorgunluk, miyopati, baş ağrısından
komaya kadar her türlü bulgu
Hipertansiyon, konjestif kalp yetmezliği,
kardiyomiyopati, aritmi, üremik akciğer
Kirli ve soluk renk, hiperpigmentasyon, kaşıntı,
ekimoz, deride tuz serpilmiş gibi üre kristalleri
İştahsızlık, bulantı, kusma, ishal, peptik ülser,
hepatit, peritonit, ağızda nitrojenöz koku
Anemi, lenfopeni, splenomegali, kanama
diyatezi, enfeksiyon riskinde artış

Tablo 1.2: Üremik sendromda görülen bozukluklar ve bulgular



Tanı

Tanıda önemli olan KBY ‘nin ABY’den ayrılmasıdır. Ayırıcı en önemli tanı
radyolojik olarak böbrek boyutlarının normalden küçük olmasıdır. Ancak bazı durumlarda
böbrek boyutları normal ve normalden de büyük olabilmektedir. Bu durumda böbrek
biyopsisinden faydalanılır.
Kan üre azotu ve kreatinin düzeylerinde yükselme veya kreatinin klirensinde
azalmanın belirlenmesi ile böbrek yetmezliği tanısı konulabilir. Tanı koymada laboratuvar
bulgularından da yaralanılır ve aşağıdaki elektrolit düzeyleri gözlenir.









Serum potasyum düzeyi yükselir,
Serum sodyum düzeyi düşer,
Metabolik asidoz vardır,
D vitamini eksikliği ile birlikte hipokalsemi vardır,
İdrarla atılamadığından hiperfosfotemi vardır,
Hipermagnezyunemi vardır,
Aliminyum yüksekliği vardır.

Tedavi

KBY’de konservatif ve renal replasman (diyaliz ve tranplantasyon-organ nakli) tedavi
ilkeleri uygulanır. Ayrıca protein kısıtlanır. Protein kısıtlaması ile birlikte serum seviyeleri
yükselmiş olan elektrolitler de kısıtlanır.
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1.3.1.3. Akut Glomerülonefrit (AGN)
Böbrek glomerüllerinin yaygın iltihabi bir hastalığıdır. Genellikle çocukluk ve gençlik
çağında ve 50 yaşın üzerinde görülür. Hastalığın birçok nedeni vardır. En sık geçirilmiş bir
A grubu beta hemolitik streptekok enfeksiyonundan sonra görülür. Bu duruma
poststreptekoksik glomerülonefrit denir. Burada en sık karşılaşılan poststreptekoksik
glomerülonefritten bahsedilecektir.

Şekil 1.2: Glomerül yapısı



Etoloji

Akut poststreptekoksik glomerulonefrit çoğunlukla tonsilit, kızıl gibi bir streptokok
hastalığından 1-6 haftalık latent döneminden sonra gelişir. A grubu beta hemolitik
streptekokun nefrotoksijenik “M” tipi ile olur. Streptokok antijeni ile buna karşı oluşan antikorların, böbrek glomerüllerine oturması sonucu orada enflamasyon meydana gelir.
Akut Gromerülonefrite neden olan hastalıklar aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Enfeksiyöz hastalıkları
1. Poststreptekokak glonmerulonefrit
2. Nonstreptekokakal glomerulonefrit
 Bakteriyal
 Viral
 Parazitik
Multisistemik hastalıklar
Primer glamerüler hastalıklar
Diğer hastalıklar
Tablo 1.3: Akut glomerülonefrite neden olan hastalıklar



Belirti ve bulgular

Geçirilmiş enfeksiyon ve nefritin başlaması arasında 1-6 haftalık bir latent dönemi
vardır. Bu dönemde hastada böbrek hasarı oluşmaya başlar. Oligüri, ödem (özellikle göz
kapaklarında, el ve ayaklarda) ortaya çıkar ve anemi gelişir. İdrarda bol miktarda eritrosit
(hematüri) ve protein (proteinüri ) görülür. İdrar retensiyonu ağır ise kan hacminde artış ile
hipertansiyon gözlenir. Hipertansiyona bağlı olarak baş ağrısı ve görme bozukluğu ortaya
çıkar. Kanda üre ve diğer azotlu maddeler artar (azotemi- üremi).
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Tanı

Tanı için en çok idrar ve kan tetkiklerine başvurulur.








Glomerüler filtrasyon hızında azalma gözlenir.
İdrar dansitesi yükselir.
Kanda ise ASO (anti streptolizin O) yükselir; bu durum streptekoklara
karşı antikor varlığını gösterir.
CRP (C reaktif protein),
Sedimantasyon, BUN ve kreatinin yükselir.
Kesin tanı için biyopsi yapılabilir.

Komplikasyonlar

Hipertansif ensefalopati, konjestif kalp yetmezliği, kronik glomerülonefrit, kronik
böbrek yetmezliği, pulmoner ödemdir.


Tedavi

Çoğunlukla septomatik tedavi uygulanır. Enfeksiyon devam ediyorsa antibiyotik
tedavisi verilir. Ödem ve hipertansiyon tedavisi için sodyum ve protein alımı kısıtlanır.
Ödem için diüretikler verilir. Oluşabilecek pulmoner ödem ve kalp yetmezliği belirtileri
yakından izlenir. İyileşmeyen vakalarda kronik glomerülonefrit ile kronik böbrek yetmezliği
gelişir.

1.3.1.4. Kronik Glomerülonefrit (KGN)
Kronik glomerulonefrit, akut ya da subakut (uzun süren) bir nefriti izleyen
glomerüllerin yaygın sertliği (skleroz) ile kendini gösteren bir sendromdur.
Glomerüllerde yavaş ve artan harabiyet nedeniyle kronik böbrek yetmezliği görülür.


Etyoloji

Etyolojisinde genellikle primer glomerüller hastalık mevcuttur. Bağışıklık sistemine
bağlı sebepler de etyolojisinde yer alır. Akut glomerülonefritin sık tekrarı ya da
hiperlipidemi, hipertansif nefroskleroz sonrasında da gelişebilir.
Böbreklerde skleroza bağlı böbrek fonksiyon bozuklukları ve böbrek korteksinde
küçülme gözlenir. Glomerüller sertleşerek tübüller atrofiye uğrar. Böbrek yetmezliğine varan
glomerüller hasar oluşur.


Belirti ve bulgular

Hastalık sinsi geliştiği için başlangıç zamanı saptamak güçtür. Hipertansiyon, üriner
septomlar (bulantı, kusma, kaşıntı, halsizlik), noktüri, ödem ve hematüri görülebilmektedir.
Proteinüri, eritrosit silendirleri ile karekterizedir.

16



Tanı

Kan ve idrar tetkikleri rutin tanı işlemleri içerisinde yer alır. BUN, kreatinin, ürik asit
yükselir, serum kalsiyum düzeyi düşer. Göğüs grafisi, EKG ve elektrolit düzeyleri kontrol
edilir.
Böbrek biyopsisi, histopatolojik incelemeler yapılarak tanı konulur.


Tedavi

Tedavi septomatiktir. Proteinden kısıtlı diyet verilir. Ödem ve hipertansiyon için tuz
kısıtlaması yapılır. Hastalar hemodiyaliz veya periton diyalizine alınır.

1.3.1.5. Nefrotik Sendrom
Proteinüri, yaygın ödem, kan proteinlerinde azalma (hipoalbüminemi), kan lipid ve
kollesterol yükselmesi ile kendini gösteren semptomlar grubuna nefrotik sendrom denir.

Şekil 1.3: Nefrotik sendromda böbreğin yapısı



Etyoloji

Etyolojisinde akut gromerülonefrit sık görülür. Glomerüler kapillerindeki
geçirgenliğin artması, hastalığın gelişimine sebep olur. Bazal membrandaki genişlemeler
sonucu proteinler membran dışına çıkar ve idrarda bol miktarda protein gözlenir.
Nefrotik sendromun nedenleri arasında diabetus mellitus, alerjik reaksiyonlar,
enfeksiyonlar, lenfomalar, ilaçlar, konjenital nefrotik hastalıklar sayılmaktadır.


Belirti ve bulgular

İştahsızlık, halsizlik, anemi, sabahları göz kapağında, sonraki zamanda bacakta
biriken, basmakla iz bırakan ödem, cilt renginin açık sarı renk alması, karın ağrısı ve karın
şişmesi, sternum arkasında ağrı, köpüklü idrar yapma, proteinüri, kanda kolestrol yüksekliği,
kas erimesi ve hipoalbüminemi görülür.
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Tanı

Tanı için kan ve idrar testleri yapılmaktadır. Ağır proteinüri en belirgin bulgudur.
Kanda albümin, sodyum potasyum düzeylerine bakılmalıdır. Lipidemi kontrolü
yapılmaktadır. Kesin tanı için böbrek biyopsisi yapılır.


Komplikasyonlar

Enfeksiyonlar;
yetmezliğidir.


tromboembolik

olaylar,

malnutrisyon,

atheroskloroz,

böbrek

Tedavi










Kortikosteroid ilaç tedavisi yapılır,
Ödem için diüretikler verilir.
Protein miktarı normal tutulur.
Ödem süresince tuzdan kısıtlı diyet, yatak istirahati verilir.
Her gün 24 saatlik idrarda protein miktarına bakılır (Esbah tüpünde).
Düzenli kilo kontrolü yapılır,
Tansiyon ölçümü düzenli yapılır.
Hastanın aldığı-çıkardığı sıvı miktarı kontrol edilir,
Cilt bakımına özen gösterilir.

1.3.1.6. Renal Tübüler Hastalıklar
Tübülointerstisyel nefritler (TİN) olarak bilinen tübüler hastalıklar akut ve kronik
olarak gelişebilir. Tübüler hücrelerde eozinofil ve diğer hücre infiltrasyonu mevcuttur.
Kronik TİN durumunda ise fibrozis ve atrofi mevcuttur. Akut TİN ilerlemesi ile kronik TİN
gelişir.
Tübülüslerin tutulumu ile birlikte hastada emilim bozuklukları oluşur. Sodyum emilim
bozukluğu, potasyum ve hidrojen sekresyonunda bozukluklara neden olur.


Etoloji

Akut ve kronik Tübülointerstisyel nefrit nedenleri;







Enfeksiyonlar,
Metebolik hastalıklar,
Sistemik ve immünolojik hastalıklar,
Tümörler,
Vasküler hastalıklar.

Belirti ve bulgular

Hastada ateş, akut böbrek yetmezliği bulguları, piyüri, hematüri, ciltte döküntü,
proteinüri ve periferik kanda eozinofil görülür.
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Tanı

Klinik bulgularla birlikte hastanın öyküsünde ilaç, enfeksiyon vb. olması, kan ve idrar
tetkiklerinin yapılması ile eozinofilüri, eozinofili, tübüler proteinüri belirlenmesi ile tanı
konulabilir. Ayrıca renal anjiyografi ve renal biyopside faydalı olur.


Komplikasyonlar

Metabolik asidoz, hipertansiyon, böbrek yetmezliği, anemi kemik hastalığı görülebilir.


Tedavi

Altta yatan hastalığın tedavisi ve semptomatik tedavi (sodyum ve bikarbonat
replasmanı, hiperpotasemi tedavisi), steroid, D vitamini replasyon tedavisi uygulanmaktadır.
Böbrek yetmezliği gelişmiş ise konservatif tedavi yapılır.

1.3.1.7. Renal Vasküler Hastalıklar
Renal arterlerin tromboembolik oklüzyonu (tıkanma), renal arter stenozu ve renal ven
trombozudur.


Renal arterlerin tromboembolik oklüzyonu; renal arter veya dallarında
tromboz ve sistemik trombo emboliler sonucu gelişir. Embolilerin sebebi ise
çoğunlukla arteriyel fibrilasyon ya da abdominal aortaya yapılan invaziv
girişimlerdir.

Klinik olarak böbrek taşı belirtileri gösterir.
Tanıda, renal anjiografi önemlidir.
Tedavide, trombo embolik vaskülarizasyon uygulanır.


Renal arter stenozu (RAS); hipertansiyonların %2-4’ü renal arter stenozuna
bağlıdır. Sebebi ise yaşlılarda arteroskleroz, genç bayanlarda fibromüsküler
dispilazidir.





55 yaş üzeri hastadaki hipertansiyon,
30 yaştan küçük bayanlarda başlayan hipertansiyon,
Kontrol ve tedavi edilemeyen hipertansiyon,
Fizik muayenede renal arter üzerinde duyulan üfürüm renal arter
stenozunu düşündürmelidir.

Tanı için sintigrafi ve anjiyografi kullanılır. Tedavide ise ilaç, balon anjiyoplastisi ve
damar cerrahisi uygulanır.

Renal ven trombozu; en sık sebebi nefrotik sendromdur. Travma, tümör,
gebelik, dehidratasyon da nedenler içindedir.
Tek veya iki taraflı gelişebilir. Böbrek fonksiyonlarında bozukluk, proteinüride artış,
böbrek boyutlarında artış vardır.
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Tanıda IVP ve MRI (manyetik rezonans görüntüleme) yöntemleri kullanılır. Tedavide
antikuagülanlar tercih edilir.

1.3.1.8. Böbrek Taşları
Böbrek taşı oluşumu; kristeloidlerin konsantrasyonunun artması, idrar volümde
azalma ve kristeloidlerin çözünürlüğünü azaltan pH değişiklikleri ile meydana gelir. Böbrek
taşları, idrarla atılamayan ve biriken kristaller nedeniyle oluşur. Görülme oranı sıktır.
Üriner sistem taşlarından bir kısmı üretere geçemeyecek büyüklükte olduğundan renal
pelvislerde ve kalikslerde kalır. Buna nefrolitiyazis denir. Genellikle tam olmayan
tıkanıklığa neden olurlar. Taş oluşumuna bağlı olarak böbrek şişmesi, böbrek iltihaplanması
ve böbrek pelvisini tutan hastalıklar gelişebilir.

Şekil 1.4: Böbrek taşı



Resim 1.2: Böbrek taşı

Etyoloji

Taş oluşumunda genetik, coğrafik özellikler, beslenme alışkanlıkları yer almaktadır.
Böbrek taşları;






Kalsiyum oksalat
Magnezyum sülfat
Ürik asit taşları
Sistin taşlarından oluşur.

Belirti ve bulgular

Aralıklı olarak bel ve böğür (yan) ağrısı en çok görülen belirtidir. Taşın ilerlemesi ile
ağrı, karın ve kasıklara kadar ilerler. Hematüri, disüri, bulantı, kusma görülür. Taş, idrar
yollarını tıkamış ise anüri görülebilir.


Tanı

Anamnez, fizik muayenesi, idrar tetkiki, direkt üriner sistem grafisi, IVP,
ultrasonografi ve tomografi ile konulur.
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Tedavi

Çoğu böbrek taşı kendiliğinden düşer. Taşın düşmediği durumlarda;




Kendiliğinden düşmesi için sıvı yüklemesi yapılabilir,
Şok dalgası ile taşlar kırılarak düşürülmesi sağlanabilir,
Cerrahi yollarla taş alınabilir (laparaskopik veya klasik açık cerrahi
yöntemlerle).

1.3.1.9. Böbreğin Kistik Hastalıkları
Böbrek kistleri tek yada her iki böbrekte bulunabilen, içleri sıvı dolu keseciklerdir.
Böbreklerdeki kistler iyi huyludur. Böbrek dokusuna basınç yaparak böbrek fonksiyonlarını
bozarlar.
Böbreklerdeki kistler aşağıda sınıflandırılmıştır.


Basit kistler: En sık rastlanan kistik hastalıklardır. Genellikle asemptomatiktir.
Semptomatik durumlarda hematüri, ağrı ve hipertansiyon görülür. Tedavi
gerektirmez. Nadiren aspirasyon ve cerrahi işlem gerektirir.



Kazanılmış renal kistik hastalık: Hemodiyaliz hastalarında sık görülür. Kistler
genelde birden çoktur. Asemptomatik olabildiği gibi ağrı, hematüri, enfeksiyon
ve kanama olabilir. Malign dönüşüm söz konusu olabilir.



Yetişkin tip polikistik böbrek hastalığı: Yetişkinlerde görülen herediter
böbrek hastalığıdır. Karın ve yan ağrısı, hematüri, baş ağrısı, noktüri, poliüri,
pollaküri, dizüri en sık görülen semptomlarındandır. Bu hastalığa,
gastrointestinal sistem, kardiyovasküler sistem oluşumları gibi böbrek dışı
tutulumlarda eşlik edebilir (şekil 1.5).

Şekil 1.5: Polikistik böbrek
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Medüller kistik hastalık: Medüller ve kortikomedüller bölgede kist oluşumu
ile karakterizedir. Böbrekler normalden küçüktür. Tuz kaybettiren nefropatiye
ve ilerleyici böbrek yetmezliğine neden olabilir.

Poliüri, noktüri, su ve sodyum kaybı, saç, retina anormallikleri bulunabilir. Tanıda
böbrek biyopsisi önemlidir. Özel bir tedavisi yoktur. Komplikasyonlara yönelik tedavi de
uygulanır.


Medüller sünger böbrek: Kistler medüllanın toplayıcı kanalındadır.
Hiperparatroidi ile birlikte görülür. Tekrarlayan taş, hematüri, enfeksiyon en
önenli bulgusudur. Tuz kaybettiren nefropatiye neden olabilir. Radyolojik
olarak fırçamsı görüntü ve taş birikintileri ile karekterizedir. Özel tedavisi
yoktur.

Tanı için aile öyküsü, klinik bulgu, görüntüleme yöntemleri, genetik değerlendirme
böbrek ve karaciğer biyopsileri kullanılabilir.
Komplikasyonları; enfeksiyon, taş oluşumu, hipertansiyon ve kanamalardır.
Tedavide, yetmezliği önleyici ve geciktirici tedavi uygulanır. Diyet, aldığı-çıkardığı
sıvı takibi, tansiyon takibi yapılarak hasta yakından izlenir.

1.3.1.10. Böbrek Tümörleri
Böbrek tümörlerinden bening olarak en sık renal adenom görülür. Renal cell kanserCa (adeno Ca, hipernefroma, grawitz tümörü) ise en sık görülen maling tümördür (şekil 1.6).

Şekil 1.6: Böbrek tümörü



Etyoloji

Genetik ve çevresel faktörler, beslenme alışkanlıkları, sigara kullanımı, petrokimya
ürünleri ile temas, radyoaktiviteye maruz kalma gibi durumlar tümör oluşumunda etkili
olmaktadır. Yetişkin tip polikistik hastalıklar, atnalı böbrek anomalileri olanlarda da sık
olarak böbrek tümörleri görülmektedir.
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Belirti ve bulgular

Klinik olarak en sık hematüri gözlenir. Karın ağrısı, kitle hissedilmesi, anemi,
yorgunluk, kilo kaybı sık görülür. İleri evrelerinde, metastaza bağlı belirti ve bulgular
gözlenir. En sık akciğere metastaz yapar.


Tanı

Fizik muayenede kitlenin hissedilmesi, idrar tetkiki, hematolojik incelemeler, renal
anjiografi, akciğer grafisi, abdominal tomografi, kemik sintigrafisi, MRI ile tanı
konulabilmektedir.


Tedavi

Tümörün büyüme ve metastaz durumuna göre cerrahi yöntemle radikal nefrektomi
yapılır. Kemoterapi, radyoterapi ve immünoterapi uygulanır.
Prognoz; lokalize tümörlerde radikal nefrektomi ile 5 yıllık yaşam şansı vardır.
İlerlemiş evrelerde bu şans %5-15 arasıdır.

1.3.1.11. Toksik Nefropatiler
Belirli bazı ilaçların ve toksinlerin etkisi ile meydana gelen önlenebilir hastalıklardır.
Çeşitli şekillerde görülebilir. Bunlar;






Akut böbrek yetmezliği,
Kronik böbrek yetmezliği,
Nefrotik sendrom,
Tubulo-interstisyel disfonksiyon,
Sıvı elektrolit ve asit- baz metebolizması bozukluklarıdır.

Nefrotoksik maddeler böbrekte farklı mekanizmalarla hasar oluşturur. Bazı ilaçlar
birden fazla mekanizma ile bir veya birden fazla hastalığa sebep olabilir.
İlaçlara bağlı nefrotoksisitenin sıklığı ve şiddeti,






Altta yatan böbrek hastalığı,
Hipovolemi, hipotansiyon,
Hipopotosemi,
İleri yaş
Birden fazla ilaç kullanımı gibi durumlarda artar.

Sık görülen toksik ajanlar ve gelişen nefropatiler şunlardır;


Aneljezikler; aneljezik nefropatisi yapar. En çok nonsteroid antiiflamatuar
ilaçlara (NSAİİ) bağlı gelişebilir.
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Antibiyotikler; aminoglikozidler, asiklovir, vankomisin, sülfanamidler gibi
ilaçlar nefrotoksik etki oluşturabilmektedir.
Kontrast maddeler, radyasyon ve ağır metaller de nefrotoksik etkilidir.

Toksisite genelde geri dönüşümlüdür. Fakat neden olduğu hastalıkların özellikleri de
sonucu etkilemektedir. Çeşitli sıvı ve ilaç tedavileri uygulanır. İlerlemiş toksisite
durumlarında hemodiyaliz veya periton diyalizi uygulanabilir.
Yoğun bakım, anestezi ve diğer kliniklerde hasta tedavi protokolleri planlanırken
hastanın renal sistem özellikleri ile uygulanacak ilaçların özellikleri göz önünde
bulundurulmalıdır.

1.3.2. Üriner Sistem Enfeksiyonları
Üriner sistem enfeksiyonları, nazokomiyal enfeksiyonlar içinde birinci sırada yer alır.
Yapısal ve fonksiyonel olarak üriner sistemdeki enfeksiyon, komplike olmayan üriner sistem
enfeksiyonu olarak tanımlanır.







Üriner sistem enfeksiyoları 4 grupta toplanır.
İzole enfeksiyonlar (geçirilmiş enfeksiyonu izleyen ve 6 ay sonra oluşan yeni
enfeksiyonlar),
Tedavi edilmemiş veya tedavi sağlanamamış enfeksiyonlar,
Reenfeksiyon (aynı mikroorganizma ile yeniden enfeksiyon),
Bakteriyel persistans (devamlılık) ile idrar sterilizasyonu sağlanan fakat üriner
sistemdeki bir odaktan sistemin yeniden enfekte olduğu durumlar.
Etyoloji

Escherichia Coli, üriner sistem enfeksiyonlarının en sık nedenidir. Proteus,
enterococus fecalis, staphylococcus saprophyticus, klebsiella ve candida enfeksiyona neden
olan mikroorganizmaların başında gelmektedir.


Patogenezi (hastalığın gelişimi)

Üriner sistem enfeksiyonların çoğunda, bakteriler, mesaneye üretra aracılığı ile girer.
Bakteriler üretradan yukarı doğru hareketleri ile görülebilir üst üriner sistem
enfeksiyonlarına neden olur. Üriner sistem enfeksiyonlarında risk faktörü olarak kadın;
cinsiyeti, cinsel aktivite, gebelik, vezikoüretral reflü, nörojenik mesane disfonksiyonu,
sistemik hastalıklar, üriner sisteme yapılan uygulamalar gibi durumlar sayılabilir.


Belirtiler

Bakteriüri asemptomatik olabilir. Sistitte;

Dizüri,

Sık idrara çıkma,

Çabuk sıkışma,

Karın alt kısmında ağrı görülür.
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Akut pyelonefritte yukarıdaki belirtilerle birlikte;









Ateş,
Titreme,
Bulantı, kusma,
Diyare,
Hematüri,
Lökositüri, proteinüri,
Yan ağrısı görülür.

Tanı

Hastanın öyküsü, tam idrar tetkiki, idrar kültürü, gerekirse kreatinin klirensine
bakılarak tanı konur.


Tedavi






İdrar kültürü sorası uygun antimikrobiyal ilaç verilerek uygun tedavi
süreci oluşturulur.
Yapılan idrar kültürü sonucuna göre tedaviyi yönlendirmek için
antimikrobiyal duyarlılık testi yapılması gereklidir.
Obstrüksiyon veya taş gibi enfeksiyona yatkınlık yaratan durumlar
belirlenir ve düzeltilmeye çalışılır.
Semptomlara yönelik tedavi uygulanır.
Hastanın bol sıvı alması sağlanır.

1.3.2.1. Sistit
Mesanenin iltihaplanmasına, sistit denir. Genellikle bakteriyel enfeksiyonlar sonucu
oluşur. Hamilelik, doğum, yeterli sıvı alınmayışı, bireyin yaşamsal ve bireysel özelikleri gibi
bazı durumlar sistit oluşumunu kolaylaştırır.
Sık idrara çıkma, noktüri, disüri belirtileri görülür. Tedavide idrar kültürü sonucu,
uygun antibiyotik tedavisi ve yeterli sıvı alımı sağlanır.

1.3.2.2. Akut Pyelonefrit
Böbrek parankimi ve pelvis renalisin enflemasyonu ve enfeksiyonuna pyelonefrit
denir. Etkeni genellikle E. Coli’dir. Obstrüktif nedene bağlı oluşan pyelonefrit ölümcül
olabilecek bir hastalıktır. Akut pyelonefritte böbrek büyümüştür ve ödemlidir. Sistit, ateş ve
yan ağrısından sepsise kadar uzanan bir durum gösterebilir.
Bazen belirtisiz seyredebilirken çoğu zaman ateş, yan ağrısı, dizüri, pollaküri,
hematüri gibi belirtiler gözlenir.
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Hastanın hastanede yatırılarak kültür antibiyogram
antimikrobiyal tedavi alması ve sıvı tedavisi uygulanması gerekir.

yapılarak

intravenöz

1.3.2.3. Enfekte Hidronefroz
Hidronefrozun (çeşitli sebeplerle böbreğin büyümesi durumu) üzerine eklenmiş
enfeksiyon halidir. Piyonefroz da denir. Tek veya çift taraflı olabilir. Hastanın öyküsünde
genellikle taş, enfeksiyon veya geçirilmiş cerrahi işlem vardır.
Hastalar genellikle halsizlik, ateş, yan ağrısı ile doktora başvururlar. Ultrasonografi
tanıda faydalıdır. Antibiyotik ve nefrostomi (karın arka yan duvarından böbrek içine idrar
drenaj tüpü konması) tedavisi ile birlikte altta yatan nedenin tedavisi yapılır.

1.3.2.4. Üretrit
Üretranın enfeksiyonudur. En sık gonokokal üretrite rastlanmaktadır. Etkeni
N.Gonorhoeae’dır. İdrar kültürü sonucuna göre uygun antibiyotik tedavisi uygulanmaktadır.

1.3.2.5. Akut Bakteriyel Prostatit
Prostatın enfeksiyonudur. Etken en çok E.Coli, Pseudomanas ve Streptecoccus Fecalis
gibi mikroorganizmalardır. İdrarın prostatik kanallara reflüsü ile olmaktadır. Akut idrar
retansiyonu ile birlikte seyreder. Klinik tabloda ateş, titreme, perineal ağrı vardır. İdrar
kültürü sonucuna göre uygun antibiyotik verilir.

1.3.2.6. Genitoüriner Tüberküloz
Genellikle akciğerden kan yolu ile bulaşmaktadır. Etkeni Mycobacterium
Tuberculosis’dir. Ürogenital sistemlere asendan (yükselen) ve desendan (inen) yollarla
bulaşır. Akciğer sonrası ilk odağı böbrek ve prostattır.
Belirtilerinde çoğunlukla, ateş, gece terlemeleri, etkilenen böbrekte künt bir ağrı,
mesane tutulumunda dizüri, pollakiüri, noktüri, hematüri gözlenir. Tanı için idrarda aside
dirençli bakteri aranması ve tüberküloz kültürü yapılır.
Tedavide, üçlü antitüberküloz tedavisi verilerek hastanın takibi yapılır.

1.3.3. Ürogenital Sistem Travmaları
Ürogenital sistem, çevre doku ve organlarla iyi korunmaktadır. Erkek eksternal genital
organları dışında travmaya sık olarak maruz kalmazlar. Ürogenital organ travmaları
çoğunlukla;



Acil cerrahi gerektiren penetran (kesici, delici ve ateşli silah yaralanmaları)
yaralanmalar,
İzlem gerektiren künt yaralanmalar olarak ikiye ayrılır.
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Ürogenital sistem yaralanması ile gelen hastada ilk önlemler alınıp genel durumu
stabilize edildikten sonra öyküsü ve fizik muayenesi yapılır. İdrar tetkiki ve tam kan sayımı
yapıldıktan sonra radyolojik ve ultrasonografik incelemeler yapılır.
Tedavide, gerekli durumlarda cerrahi girişimler ve diğer tedaviler uygulanır (ilaç
tedavisi, kateter uygulama gibi).

1.3.3.1. Böbrek Yaralanmaları
Böbrek yaralanmaları genellikle künt travmalar sonrası olmaktadır. Hematüri en
önemli belirtisidir. İVP ve BT (bilgisayarlı tomografi) ile tanı konulur. Küçük travmalarda
konservatif tedavi uygulanabilir. Geniş spektrumlu antibiyotik tedavisi verilir. Travma şekli
ne olursa olsun hematom, renal kanamaya bağlı yaşamı tehdit eden yaşamsal bulgular, renal
parçalanma varsa cerrahi müdahale yapılır.

1.3.3.2. Üreter Yaralanmaları
Üreter yaralanmalarının çoğu penetran travmaya bağlı oluşur. Ayrıca abdominal
histerektomiler, sezeryanlar, kolon rezeksiyonları gibi girişimler sonucu da oluşabilmektedir.
Hematüri varlığında radyografik tetkiklerle tanı konularak cerrahi girişim yapılır.

1.3.3.3. Mesane Yaralanmaları
Çoğunlukla pelvik travma sonucu oluşur. Pelvis kırıkları ile birlikte mesane ve üretra
yaralanmaları da gözlenir.
Belirtileri; pelvik ve alt karın ağrısı, idrar yapamama ve hematüridir. Fizik muayenede
hemorojik şok bulguları, hemotama bağlı kitle ve akut batın bulguları ortaya çıkar.
Direkt üriner sistem grafisi, İVP, sistografi ile tanı konur.
Acil önlemler alındıktan sonra cerrahi girişim ile mesane onarılır. Üretral kateter
konarak konservatif tedavi uygulanır.

1.3.3.4. Üretra Yaralanmaları
Genellikle ata biner tarzdaki düşmeler sonrası meydana gelir. Yaralanmanın durumuna
göre tedavi yaklaşımı değişir. Kadınlarda ender olarak görülür.
İdrar yapamama, pubik bölgede kitle, üretrada kanama başlıca belirtileridir. Tanı; fizik
muayene ve retrograd üretrogram (mesanenin kontrast sıvı bir madde ile doldurulmasıyla
çekilen film) ile konulur. Sistostomi (İdrar kesesini doğrudan deriye ağızlaştırmak amacıyla
yapılan cerrahi girişim) veya cerrahi girişim ile tedavi yaklaşımları uygulanır.
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1.3.3.5. Penis, Skrotum ve Testis Yaralanmaları
Penis travmaları genellikle ereksiyon sırasında olmaktadır. Testis hasarı ultrason ile
görülebilir. Skrotum ve testis yaralanmalarında hemotom görülebilir. Cerrahi yolla tedavi
edilir.

1.3.4. Mesane ve Prostat Tümörleri
Mesane; böbrekten üreterlere gelen, idrarın toplandığı, kese şeklinde organdır. Elastik
yapıya sahip olmasından dolayı genişleyebilmektedir. Mesane tümörlerinin en sık nedeni
transizyonel hücreli karsinomdur.
Prostat kanserleri, kansere bağlı ölümler açısından akciğer kanserinden sonra ikinci
sırada gelmektedir. Nedeni ise çoğunlukla adenokarsinomdur.
Hastalığın evreleri prognozu açısından önemlidir. Tümör oluşumlarının tedavilerinde
genellikle cerrahi ve kemotöropik yöntemler uygulanmaktadır. Aşağıda, kısaca, çevrede ve
kliniklerde en çok rastlanan mesane ve prostat tümörleri hakkında bilgi verilmiştir.

1.3.4.1. Mesane Tümörleri
Mesane tümörleri, üriner sistem tümörleri içinde en çok görülen tümörlerdendir. 60
yaş üzerinde erkeklerde daha çok görülmektedir.


Etyoloji

En önemli risk faktörü sigara kullanımıdır. Bununla birlikte genetik faktörler,
kimyasal maddeler, kronik enfeksiyonlar ve tahrişler yer almaktadır.


Belirti ve bulgular

Ana belirti, ağrısız hematüridir. Bazen sistit benzeri belirtiler olarak dizüri, sık idrara
çıkma görülebilir. Anemi, hematürinin süresine bağlı olarak gelişir. İleriki evrelerde
zayıflama, bulantı, kusma gözlenebilir.


Tanı

Rutin kan ve idrar tetkiklerinden sonra ilk olarak İVP çekilir. Ultrasonografi,
tomografi, manyetik rezonans görüntülemeden yararlanılarak tanı konulabilir. Fakat tümörün
evrelendirilmesi ve türü için sistoskopi, biyopsi ile histopatolojik tanısı konur.


Tedavi

Mesane; kısmen veya tamamen, tümörün büyüklüğüne ve yayılımına göre cerrahi
yöntemle çıkarılır. Kemoterapi ve radyoterapi uygulanır.
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1.3.4.2. Prostat Tümörleri
Prostat tümörleri, bening (selim- iyi huylu) prostat hiperplazisi ve prostat kanserleri
şeklindedir.


Bening prostat hiperplazisi: Yaşa bağlı olarak 50 yaşından sonra değişime
uğramaktadır. Prostat hastalıklarında en sık rastlanan selim prostat
hiperplazisidir. Halk arasında prostat büyümesi (prostat hipertrofisi) olarak
bilinir (Şekil 1.7).

Prostat bezi, testeron hormonunun azalması sonucu büyür ve üretrayı sıkıştırır. Hasta
idrar yapamaz hale gelir. Mesanede idrar tam boşalamadığından mesane iç basıncı artar ve
mesane büyür. Atılamayan idrar, böbreklerde basınç yapar ve böbreklerde şişme daha sonra
büyüme meydana gelir. İlerleyen durumlarda böbrek fonksiyonunu kaybederek böbrek
yetmezliği tablosu gelişir.

Normal prostat

Büyümüş prostat

Şekil 1.7: Prostat hiperplazisi

Nedeni belli olmamakla birlikte, hormonal faktörler, kronik prostatit, idrar hissi
geldiğinde idrar yapmanın ertelenmesi, alkol alımı, uzun süre soğukta bekleme, ilaçların
dikkatsiz alımı, ayakta idrar yapma gibi nedenlerin etkili olduğu düşünülmektedir.
Prostat hiperplazisisi belirtileri arasında; idrarı başlatmada güçlük, idrar yapma
süresinin uzaması, pollaküri, hematüri, idrarın damla damla gelmesi, noktüri, bele vuran ağrı,
idrarı tam boşaltamama hissi, enfeksiyon gelişmiş ise titreme ve ateş sayılmaktadır.
Tanı; fizik muayene, tam idrar tetkiki, tam kan, BUN ve kreatinin, prostat spesifik
antijen düzeyi tayini, rektal tuşe, üriner sistem grafisi İVP, sistoskopi ve ultrasonografi ile
konur.
Tedavi; medikal, cerrahi ve alternatif tedaviler şeklinde uygulanmaktadır.
Medikal tedavi de, hormonal ve alfa reseptör blokajı tedavisi yapılır. Enfeksiyon
varlığında antibiyotik tedavisi verilir. İdrar sondası uygulanabilir.
Cerrahi tedavi de, medikal tedaviye cevap alınamadığı, obstrüksiyonun fazla ve renal
bozulmanın olduğu durumlarda yapılır. Açık ve kapalı (TUR- Transüretral rezeksiyon)
cerrahi yöntemler uygulanarak yapılır.
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Alternatif tedavi de cerrahi ve anestezi alması uygun olmayan hastalarda tercih
edilmektedir. Bu tedavi yönteminde, prostatın balonla dilatasyonu, hipertermi, termotermi,
intraprostatik stent uygulanması, laserle tedavi, yüksek şiddetle odaklanmış ultrason
uygulanır.


Prostat kanserleri: Sebebi kesin olarak bilinememektedir. Erkeklerde en sık
görülen kanser türüdür (şekil 1.8). Etyolojide hormonal nedenler, ailesel
yatkınlık, kurşun kadmiyum sanayisi, prostatitler, prostat taşlarının etkili olduğu
düşünülmektedir. Prostat kanserinin çoğu adenokarsinomdur. Yayılma lenfatik
ve kan yoluyladır.

Şekil 1.8: Prostat Kanseri ve evreleri

Erken evrede belirti vermez. Ancak metastazik hastalığa bağlı olarak kemik ağrıları
veya patolojik kırıklarla doktora başvurabilir. Ayrıca büyümüş lenf nodlarına bağlı ödem
veya renal yetmezlik tablosu görülebilir.
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Tanı için prostat tarama testlerinde rektal tuşe ve serum prostat spesifik antijen düzeyi
tayini yeterli olmaktadır. Ayrıca tanı için transrektal ultrasonografi (TRUS), MRG (manyetik
rezonans görüntüleme), biyokimya, tam idrar ve tam kan tetkikleri yapılır.
Tedavide, metastaz yapmamış prostat kanserlerinde izlem, radikal prostatektomi,
radikal radyoterapi ve kriyoterapi (tümörün dondurularak küçültülmesi) uygulanır. Medikal
olarak hormon tedavisi uygulanır.

1.3.5. Üriner Sistem Hastalıklarında Genel Tedavi Yöntemleri
Üriner sistem hastalıklarında genel tedavi yöntemleri hastalıkların özelliklerine göre
belirlenmektedir. Bunlar;









Koruyucu - içe dönük (konservatif) tedavi: Hastanın belirti ve bulgularını
düzelterek tedaviye yardımcı olan işlemleri içerir. Hastanın diyeti, aldığı
çıkardığı sıvı takibi, gerekli durumlarda hastanede izlenimi, oluşan
hipertansiyonun kontrol altına alınmasını içerir. Böbrek yetmezliklerinde, taş
oluşumunda, prostat ve enfeksiyon gibi durumlarda uygulanır.
Medikal (ilaç) tedavi: Hastalıkların tedavilerinde en sık başvurulan yöntemdir.
Enfeksiyonlarda uygun antibiyotiğin verilmesi, ödem ve diürez için
diüretiklerin kullanılması, ACE (anjiyotensin converting enzim) inhibitörlerinin
kullanılması, hormonal ilaçların verilmesi ve kemoterapiklerin uygulanmasını
içerir.
Cerrahi tedavi: Taş, travma sonucu yaralanmalar, tümöral hastalıklar, prostat
hiperplazisi, böbrek yetmezliğinin tam geliştiği durumlarda ve anomalilerde
başvurulan yöntemdir. Açık ve kapalı (laparaskopik) şekilde yapılır.
Lazer tedavisi: Daha çok prostat hiperplazisinde uygulanan bir yöntemdir.
Günümüzde greenlight yöntemi ile buharlaştırılarak yapılmaktadır.
ESWL (şok dalgası) ile taşların düşürülmesi: Kendiliğinden düşmeyen büyük
boyutlu taşların şok dalgaları uygulayarak düşmelerinin sağlandığı yöntemdir.
Diyaliz: Kanda birikime uğramış maddelerin yarı geçirgen bir memran aracılığı
ile yüksek konsantrasyondan düşük konsantrasyona geçmesidir.

Organ bağışının az oluşu nedeniyle canlı donör bulunamadığı sürece tranplantasyon
ertelenir. Bu süre içerisinde hastaların böbrek fonksiyonlarının yaşamsal sınırlar içinde
tutabilmek amacıyla diyaliz uygulanır. Hemodiyaliz ve peritoneal diyaliz olarak iki türlü
yapılmaktadır.


Hemodiyaliz:Bu yöntem, dolaşıma direkt bir yol açılarak yapılır.
Genellikle birlikte oluşturulan bir arteriyovenöz fistül, arteriyovenöz greft
ve geniş bir intravenöz kateter bu amaç için kullanılır. Kan, yapay bir
böbreğin (diyalizör) boş liflerine doğru pompalanır ve uygun kimyasal bir
içerikle yıkanır (resim 1.2).
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Resim 1.3: Diyaliz cihazı ve hemodiyaliz



Periton Diyalizi: Bu yöntemde direkt dolaşıma bir yol açılmasına gerek
yoktur. Bunun yerine abdominal kaviteye diyaliz solüsyonunun
infüzyonu imkânı veren periton kateteri yerleştirilmesi yeterlidir.
Böylece, üre potasyum ve diğer solütler yapay böbrek görevi yapan
periton zarından geçirilir. Kullanılan solüsyon steril olmalıdır.

Şekil 1.9: Periton diyalizi



Transplantasyon: Uygun doku ve verici bulunduğunda, geri dönüşümsüz hale
gelmiş ve kronik böbrek yetmezliği olan hastalara böbrek naklinin yapılmasını
içermektedir. Günümüz tıbbının ilerlemesi ile diğer üriner sistem organlarında
da tranplantasyon yapılabilmektedir ( yapay mesane ve penis takılması gibi).
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Üriner sistem hastalıklarını ayırt ediniz.
İşlem Basamakları

Öneriler

 Üriner sistem hastalıkları ile ilgili
genel belirtileri inceleyiniz.

 Üriner sistem hastalıkları ile ilgili
genel teşhis yöntemlerini sıralayınız.

 Böbrek
hastalıklarında
görülen
komplikasyonları
hastalıklarının
karşısına gelecek şekilde sınıf
tahtasına yazınız.

 Üriner sistem enfeksiyonları ile ilgili
şema çiziniz.

 Ürogenital
sıralayınız.

sistem

travmalarını

 Üriner
sistemin
anatomi
ve
fizyolojisini
hatırlamak
için
kaynaklardan faydalanabilirsiniz.
 Üriner sistem hastalıklarının diğer
sistemlere etkisini araştırabilirsiniz.
 Teşhis yöntemlerini ve kullanılan
araç-gereçleri
gözlemlemek
için
hastane
kliniklerinden
faydalanabilirsiniz.
 Böbrek
hastalığı
eşletirmelisiniz.

ile

birebir

 Böbrek hastalıklarının farklılıklarına
dikkat etmelisiniz.
 Şemayı renklerle ve
zenginleştirebilirsiniz.

görsellerle

 Üriner
sistem
enfeksiyonlarının
komplikasyonlarını belirtmelisiniz.
 Cerrahi kliniklerde ve anestezide acil
olarak rastlanan ürolojik travmaların
sıklığını öğrenebilirsiniz.

 Mesane ve prostat tümörlerinin
belirtilerindeki
farklılıkları
tablo
oluşturarak gösteriniz.

 Prostat
hiperplazisi
tümörlerinin
karşılıştırmalısınız.

 Üriner
sistem
hastalıklarında
kullanılan genel tedavi yöntemlerini
hastalıklara göre sınıflayarak tablo
oluşturunuz.

 Diyalizin üriner sistem üzerindeki
faydalarını araştırabilirsiniz.
 Organ
bağışının
faydalarını
araştırabilirsiniz.
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ve prostat
farklılıklarını

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

2.

3.

4.

5.

Hastada hematüriye piyüri ve bakteriüri eşlik ediyorsa ne düşünülmelidir?
A) Metebolik hastalıklar
B) Sistemik ve immünolojik hastalıklar
C) Tümörler
D) İdrar yolu infeksiyonu
E) Vasküler hastalıklar
Normal değeri 80- 120 ml/dk’dır. Yaşla birlikte azalır. Ölçülmesinde kullanılan test,
glomerüllerden geçen fakat tübülüslerden geri emilmeyen, sekresyona uğramayan ve
filtre edilerek idrara geçen kısmı inülin ve kreatinindir. Aşağıdakilerden hangisi,
bahsedilen tetkik yöntemidir?
A) İdrar dansitesi ve ozmalitesi
B) GFR
C) Yükleme testi
D) Asidifikasyon testi
E) Dipstic yöntemi
Aşağıdakilerden hangisi, glomerüler filtrasyonun saatler veya günler içerisinde
azalarak üre ve kreatinin gibi nitrojen artık ürünlerin birikmesi (azotemi) ile ortaya
çıkan durumdur?
A) Renal tübüler hastalık
B) Renal arter stenozu
C) Kronik böbrek yetmezliği
D) Akut börek yetmezliği
E) Akut pyelonefrit
Aşağıdaki tedavi yöntemlerinden hangisi böbrek taşları tedavisinde kullanılmaz?
A) Klasik cerrahi yollarla
B) Kendiliğinden düşmesi için sıvı yüklemesi
C) Şok dalgası ile taşlar kırılarak düşürülmesi
D) Laparaskopik yöntemle
E) Radyoterapi tedavisi
Aşağıdakilerden hangisi pelvis kırıkları ile birlikte görülen durumdur?
A) Üreter yaralanmaları
B) Böbrek yaralanmaları
C) Mesane yaralanmaları
D) Mesane tümörleri
E) Prostat hastalıkları

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız sorularla ilgili öğrenme faaliyetlerini
tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ
Üriner sisteme etkili ilaçları, doğru şekilde ayırt edebileceksiniz.

ARAŞTIRMA




Sıvı ve elektrolitlerin, sistemler üzerine etkilerini kaynaklardan araştırarak
sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.
Üriner sistem enfeksiyonlarında kullanılan antimikrobiyal ilaçları kaynaklardan
araştırarak sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.
ACE inhibitörlerinin üriner sistem ile olan ilgisini kaynaklardan araştırarak
sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. ÜRİNER SİSTEME ETKİLİ İLAÇLAR
Yetişkin bir insan, günlük olarak ortalama 1500 ml sıvıyı idrarla birlikte vücut dışına
atar. Vücut dışına atılan sıvı içerisinde nitrojen içeren çeşitli bileşiklerle beraber
organizmanın hücresel fonksiyonlarında görevli çeşitli kimyasal maddeler olan anyon ( klor,
bikarbonat, fosfor gibi.) ve katyonlarda (Na, K, Ca, Mg gibi) yer alabilir. Bu durumda
vücudun su, asit baz ve elektrolit dengesinin korunmasında, böbreklerin ne denli önemli
görevleri olduğunu göstermektedir.
Sıvı hacmindeki ve elektrolit bileşimindeki değişiklikler
döneminde olabilecek problemlerdendir. Üriner sistem hastalıkları
faaliyetinde ayrıntılı olarak anlatılmıştır. Üriner sisteme etkili
hastalıklarında
kullanılabildiği
gibi,
diğer
sistemlerin
kullanılabilmektedirler.

insan hayatının her
bir önceki öğrenme
ilaçlar bu sistemin
hastalıklarında
da

Üriner sisteme etkili ilaçlar genellikle diüretik ajanlar olarak incelenmektedir.Bu
faaliyette diüritik ilaçlarla birlikte sıvı elektrolit ve asit baz dengesi bozukluklarında
kullanılan ilaçlar ile üriner sistem antiseptik ve antibiyotiklerini öğreneceğiz.
Diüretik ilaçlar etkilerini;





Böbrek tübülüslerinin çeşitli bölgelerine etki ederek,
Ozmotik etki ile nefronun suya geçirgen bölgelerinde su reabsorbsiyonunu
önleyerek,
Enzimleri inhibe ederek,
Böbrek epitelyum hücrelerinde hormon reseptörüne etki ederek gösterirler.
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2.1. Diüretikler
İdrar hacminin artmasına diürezis, böbreklerden sodyum atılmasına natriürezis denir.
Natriüretik ilaçlar su atılımını da artırdığı için bunlara genel olarak diüretiler adı verilir.
Diüretikler nefronun çeşitli bölgelerinden sodyumun geri emilmesini önler. Sodyum
ve klor gibi iyonlar idrara geçerken osmotik dengeyi koruyabilmek için suda bu iyonlarla
dışarı atılır. Böylelikle diüretikler idrar miktarını artırırken kanın iyon içeriği ile beraber
pH’sınıda değiştirir.
Kullanım alanları;




Ödem, glokom gibi vücut sıvı dağılımı anormalliklerinde,
Konjestif kalp yetmezliği tedavisinde,
Kan hacmini azaltarak kan basıncının düzenlenmesi durumlarında kullanılırlar.

Diüretik ilaçlar aşağıda tablo 2.1’de gösterilmiştir. Dikkatlice inceleyiniz.
DİÜRETİKLER
Karbonik
Anhidraz
İnhibitörleri

Kıvrım
Diüretikleri

Tiyazid Türevi
Diüretikler

Potasyum
Tutucu
Diüretikler

Asetozolamid
Diklorfenamid

Bumetanid
Etakrinik asit
Furosemid
Torsemid

Klorotiyazid
Klortolidon
Hidroklorotiyazid
İndapamid
Metolazon

Amilorid
Spironolakton
Triamteren

Ozmotik
Diüretikler
Mannitol
Üre
Gliserin
İzosorbid

Tablo 2.1: Diüretik ilaçlar

2.1.1. Karbonik Anhidraz İnhibitörleri
Asetozolamid, karbonik anhidraz inhibitörüdür ve antibakteriyel etkisi olmayan bir
sulfanamidtir. Puroksimal tübülüste karbonik anhidraz enzimini inhibe ederek sodyum
bikarbonatın geri emilimini engeller (karbonik anhidraz enzimi CO2ve H2O’nun girdiği
reaksiyonu yıkarak hidrojen ve bikarbonat oluşumuna neden olur). Böylece sodyum
bikarbonat diürezine ve vücuttaki total bikarbonat depolarının azalmasına sebep olur.
Gastrointestinal yolla emilirler. Proksimal tübülüsten sekresyonla atılırlar. Etkisi
yarım saatte başlar 12 saat devam eder.


Kullanım alanları

Diüretik olarak kullanımları sınırlı olmakla brlikte;




Glokom,
İdrarın alkalileştirilmesini sağlamak için,
Metobolik alkolozun düzeltilmesinde,
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Akut dağ hastalığında,
Epilepsi tedavisinde,
Ağır hiperfosfotemide kullanılır.

Kontrendikasyonları ve yan etkileri

Karaciğer sirozunda kullanılmamalıdır. Hafif metobolik asidoz, potasyum kaybı,
böbrek taşı oluşumu, sersemlik, parestezi görülebilir.

2.1.2. Kıvrım Diüretikleri (Loop diüretikler)
Henle kulpunun çıkan kısmına etkili olan diüretik ilaçlardır. Sodyum, potasyum ve
klorun geri emilimini baskılarlar. Potent-diüretiklerde denir.
Gastrointestinal yoldan iyi emilirler. Oral veya parenteral yoldan kullanılabilirler.
Diürez; oral yoldan yarım saatte, parenteral yoldan 5 (beş ) dakikada başlar.
Bumetanid, etakrinik asit, frosemid, torsemid prototip ajanlarıdır.


Kullanım alanları








Konjestif kalp yetmezliği,
Akut pulmoner ödemi azaltma,
Akut böbrek yetmezliği (idrar akım hızını artırmak için),
İlaç zehirlenmeleri,
Hiperkalsemi.

Yan etkileri ve kontrendikasyonları

Volüm kaybı ve buna bağlı hipotansiyon yapabilirler. K (potasyum ) sekresyonunun
artmasıyla hipokalami, H+ sekresyonunun artmasıyla alkoloz yapabilirler. Ototoksisite
(işitme kaybı), hiperürisemi, hipomagnezemi, alerjik reaksiyonlar yapabilirler.
Sulfonamid türü ilaç kullananlarda, karaciğer sirozunda, sınırda bulunan böbrek
yetmezliğinde, hipovolemik durumlarda kullanılmamalıdır.

2.1.3. Tiyazid Diüretikler
Sulfonamid deriveleridir (türevi). Distal tübülüsten NaCl reabsorbsuyonunu önleyerek
sodyum ve klor atılımını ile suyun kaybedilmesini sağlar. Karbonik anhiraz inhibitörüne
benzerler.
Oral yoldan verildiklerinde iyi emilirler. Gastrointestinal sistemden absorbe olur. 1-2
saat içinde diürezi başlatır. Vücudun asit baz dengesine etkisi yoktur. Arteriyollerin düz
kasları üzerine vazodilatasyon etkisi vardır.
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Uzun süreli kullanımlarında Na+’ la birlikte K+ kaybedilmesine bağlı hipopotasemi
belirtileri gözlenebileceğinden diyetle K+ alınmalıdır.
Klorotiyazid, Klortolidon, Hidroklorotiyazid, İndapamid, Metolazon prototipleridir.


Kullanım alanları








Metalazon, klortalidon, renal bozukluk ve yetmezlik durumlarında,
Hipertansiyonda (diğer hipertansiyon ilaçları ile kombine edilerek),
İdiopatik hiperkalsiüride yeni taş oluşumunu azaltırlar.
Diyapetes insipitusta antidiüretik hormonun yerini tutarak günlük idrar
miktarını düşürede,
Kojestif kalp yetmezliği ve buna bağlı ödemlerin tedavisinde kullanılır.

Yan etkileri ve kontrendikasyonları

Hipopotasemi, tiyazid grubu diüretiklere bağlı gelişen en sık yan etkidir. Hipokalemik
metabolik alkaloz kıvrım diüretiklerde sık görülmektedir. Serum ürat seviyesi yükselerek
hiperürisemi ortaya çıkabilir. Bunun sonucunda gut hastalığı belirtileri de görülebilir. Sıvı
kaybından dolayı ortostatik hipotansiyon ve diyabetlilerde hiperglisemiye neden olabilir.
Ayrıca, hipersensitiviteye neden olduğunda, dermatit vaskülit gibi belirtiler de ortaya
çıkabilir.
Renal, hepatik ve konjestif kalp yetmezliğinde uzun süreli kullanım tehlikelidir.

2.1.4. Potasyum Tutucu Diüretikler
Bu grup diüretikler, nefronun toplayıcı tübüller üzerinde etki gösterirler. Potasyum ve
hidrojen sekresyonunu, sodyumun geri emilimini engellerler. Özellikle aldesteronun aşırı
bulunduğu durumlarda aldesteronun etkisini inhibe ederler.
Potasyum tutucu diüretiklerin tek başlarına etkileri yeterli değildir. Genellikle diğer
diüretiklerle kombine kullanılırlar.
Oral yoldan alındığında gastrointestinal sistemden tamamen emilir. Karaciğerden
metebolize olurlar. Etkisi geç başlar ve tedavi edici etkiye ulaşmak birkaç gün alır.
Amilorid, spironolakton, triamteren prototipi ilaçlardır.


Kullanım alanları

Bu ilaçlar, potasyum tutucu etkileri olmasından dolayı diğer diüretiklerin neden
olduğu hipokalemiyi önlemek amacıyla hipertansiyon, konjestif kalp yetmezliği, nefrotik
sendromda kombine edilerek kullanılır.
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Yan etkileri ve kontrendikasyonları

Hiperkalemi, hiperkloremik metebolik asidoz, erkeklerde jinekomasti kadınlarda adet
düzensizliği yapabilir. Triamteren, bacak kıramplarına; kanda BUN, ürik asit artışına neden
olabilir.
Böbrek yetmezliğinde kontrendikedir. Diabetik hastalarda, karaciğer hastalarında ve
ACE inhibitörü kullananlarda çok dikkatli olunmalıdır.

2.1.5. Ozmotik Diüretikler
Proksimal tübüllerde, henle kulpunun inen kolunda ve toplayıcı kanallardan suyun
geri emilimini engelleyerek diüreze neden olurlar. Kolay filtre olurlar ve reabsorbsiyonları
zayıftır. Bundan dolayı su ile birlikte Na+’yı sürüklerler. Natriürez daha azdır. Bu grupta
manitol, gliserin ve izosorbid gibi ilaçlar yer alır.
Gliserin ve izosorbid, oral kullanılır. Oftalmik (göz) işlemlerinde tercih edilir. Topikal
anhidraz gliserin, kornea ödeminde tercih edilir.


Kullanım alanları

Monnitol, intravenöz olarak uygulanır. Fiziksel travma ve cerrahiye bağlı akut böbrek
yetmezliğinin profilaksisinde kullanılır. Serabral ödemi ve intraoküler basıncı azaltlamak
amacıyla da kullanılır.


Yan etkileri ve kontrendikasyonları

İntraselüler volümü azaltarak ekstraselüler volümü genişlettiğinden konjestif kalp
yetmezliğinde ciddi komplikasyonlara neden olabilir. Mannitolün suyun yerine konulmadan
aşırı kullanımı, dehidratasyon ve hipernatremiye neden olabilir.

2.2. Tübüler Transportun Nondiüretik İnhibitörleri
Bu ilaçlar, organik anyonlar (ürik asit) ve katyonların transportunda etkilidirler.
Transport proksimal tübülde gerçekleşir. Organik bileşikler sodyumun difüzyonu ile birlikte
hücreye girer. Hücreden lümene organik iyon taşıyıcıları ile atılır.


Ürikozürik Ajanlar

Ürik asit atılımını düşük dozda azaltırken yüksek dozda artırırlar. Gut tedavisinde
kullanılırlar.
Probenesid, Sulfinpirazon, Allopurinol protipleridir.
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Probenesid

Gastrointestinal yolla emilir. Proksimal tübülden salgılanır. Penisilin tedavisinde
yardımcı olarak ve renal fonksiyonları normal hastalarda gut hastalığını önlemek için
kullanılır. Ayrıca;




Organik asitlerin sekresyonunu inhibe eder.
Ürik asit reabsorbsiyonunu azaltır.
Penisilin, indometiazin ve metotreksattın sekresyonunu ve eliminasyonunu
azaltır.

Yan etkisi, hipersensitivite ve mide iritasyonudur.


Sulfinpirazon

Ürik asit reabsobsiyonunu inhibe eden güçlü bir organik asittir. Gastrointestinal
kanaldan emilir ve proksimal tübülden salgılanır.
Gut tedavisinde kolşisin ve non steroid anti-inflamatuar ilaçla birlikte kullanılır.
Peptik ülseri olanlarda kontrendikedir.


Alloprinol

Alloprinol, ürik asit sentezinde yer alan ksantin oksidazı inhibe eder. Ksantin
oksidazla birlikte alloprinol metabolize edilerek alloksantini oluşturur. Böylelikle ksantin
oksizdaz inhibe edilerek ürik asit üretimi azalır.
Gut tedavisinde kullanılır.

2.3. Renin Anjiotensin Sistemini Etkileyen İlaçlar
Böbrek korteksi üzerinden renin salınımı yapılır. Renin salınımı, arteriyel basıncın
düşmesi, böbrek korteksine ulaşan sodyum miktarı, distal tübülde artmış sodyum miktarı,
sempatik aktivasyonun uyarılması gibi durumlar sonucu artar.
Renin, anjiotensin I salınımını gerçekleştirir. Anjiotensin I akciğerlerde anjiotensin
II’ye dönüşür veya adrenal bezlerde heptapeptit olan anjiotensin III’e dönüşür. Hem
anjitensin II hem de anjiotensin III aldesteron salımını uyarır.
Anjiotensin II, vazokonstrüktif etkilidir ve aldesteron salınımınıyla birlikte sodyum
retansiyonunu neden olur. Anjiotensin III, daha az vazokonstrüktif etkiye sahiptir.
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2.3.1. ACE İnhibitörleri
ACE inhibitörlerinin etki mekanizması;



Anjiotensin I’den anjiotensin II üretimini engellerler. Anjiotensin II ve
aldesterondan kaynaklanan periferik damar direnç artışı ile sodyum – su
retansiyonu üzerine ters etki gösterirler.
Vazodilatatör etki gösteren bradikinin inaktivasyonunu önleyerek kan basıncını
azaltırlar.

Konjestif kalp yetmezliği ve hipertansiyon tedavisinde kullanılırlar.
Kartopril, Enalapril, Lisonopril seçilmiş ilaçlardır.


Kartopril, Santral sinir sistemine geçemez. Gastrointestinal sistemden
emilir. Diüretikler etkisini artırır. Hafif ve orta dereceli hipertansiyon
tedavisinde kullanılır.

Yan etkileri, ciltte kızarıklık ve döküntü, tat bozukluğu, kio kaybı, iştahsızlık, öksürük
yapabilir. Nadiren proteinüri yapabildiğinden böbrek fonksiyonu bozuk hastada doz
azaltılabilir.



Enalapril, Karaciğerde enalaprilata dönüşür. Konjestif kalp yetmezliği
nde, hafif ve orta hipertansiyonda kullanılır. Diüretikler etkisini artırır.
Lisonopril, Biyoyararlınımı gıdalardan etkilenmeyen ve günde tek doz
kullanılan ACE inhibitörüdür.

2.3.2. Anjiotensin II Reseptör Antagonistleri
Anjiotensin II’nin aktivitesi ve etki mekanizması anjiotensin I ve Anjiotensin I ile
anjiotensin II reseptörleri tarafından belirlenir. Anjiotensin II reseptörleri, anjiotensin II’nin
etkilerini azaltmada etkilidir.


Losartan potasyum, Anjiotensin I reseptörüne yüksek derecede bağlanır
(afinitesi vardır). İmidazol türevidir. Oral emilimi hızlıdır. P 450 sistemiyle
metebolize olur. Büyük çoğunluğu safra yolu bir kısmı ise idrarla atılır.

Hipertansiyonda etkilidir. Sersemlik ve hiperkalemiye neden olabilir.

2.4. Sıvı ve Elektrolit Dengesi Bozukluklarında Kullanılan İlaçlar
İnsan vücudunun, normalde kazandığı ve kaybettiği su miktarı birbirine eşittir. Su,
direkt sulu besinler ve besinlerin oksidasyonu sonucu kazanılır. İdrar, dışkı, terleme,
buharlaşma ve akciğerlerle kaybedilir.
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Vücut için su ve sodyum, potasyum, magnezyum gibi elektrolitlerin dengede kalması
hayati önem taşımaktadır. Bu dengenin sağlanmasında böbreklerin rolü büyüktür.
Sıvı ve elektrolit dengesi bozuklukları, sıvı kaybı veya sıvı fazlalığına neden olan
hastalıklar sebebiyle ortaya çıkmaktadır.

2.4.1. Sodyum Dengesi Bozulması ve Dehidratasyonda Kullanılan İlaçlar
Dehidratasyon, kaybedilen sıvının kazanılandan çok olması durumuna denir.
Dehidratasyon üç şekilde gelişebilir.






Hipotonik dehidratasyon: Elektrolit kaybının su kaybından fazla olması
durumudur. Na+ kaybı belirgindir. Ekstraselüler sistem osmolalitesi azalmıştır.
Böbrek yetmezliği, adrenal ve hipofiz yetmezliğinde görülebilir. Hiponatremi
eşlik eder.
Hipertonik dehidratasyon: Sıvı kaybının elektrolit kaybından fazla olması
durumudur. Ekstraselüler sıvı osmolalitesi artmıştır. Hücrelerden su çekilerek
intraselüler sıvı azalır. Sıcakta kalma, terleme, aşırı diürez sonucu oluşabilir.
Hipernatremi eşlik eder.
İzotonik dehidratasyon: Sıvı ve elektrolit kaybının orantılı olması durumudur.
Ekstraselüler sıvı kaybına rağmen osmolalite değişmez. Kusma, diyare gibi
durumlarda ortaya çıkabilir.







%0, 9’luk NaCl solüsyonu: İzotonik dehidratasyonun tedavisinde IV
yolla infüzyon şeklinde kullanılır. Şokta en sık kullanılan replasman
sıvısıdır. Uzun süren yüksek miktarda kullanımı sonucu hiperkloremi ve
asidoz gelişebilir.
%3 veya 5’lik NaCl solüsyonu: Hipotonik dehidratasyonda IV yolla
kullanılır. Kullanılırken yavaş verilmelidir. Hemolize neden olabilir.
%5’lik Dektroz solüsyonu Hipertonik dehidratasyonda IV yolla
kullanılır. Kan şekerini yükseltici etkisi vardır. Kan şeker seviyesi takip
edilemiyorsa 1 (bir) saatten fazla kullanılmamalıdır. Kan verilen infizyon
setinden verilmemelidir. Tromboflebite neden olabilir.
Dengeli solüsyonlar: Vücudun eloktrolit bileşimini taklit edecek şekilde
NaCl’e ilave olarak diğer elektrolitleri de içine alan solüsyonlardır.
Ekstraselüler sıvı kayıplarında metebolik asidozla beraber hipokalemili
diyarelerde kullanılırlar.
o

o

Ringer solüsyonu, NaCl, KCl, CaCl içerir. CL içeriği yüksek
olduğundan asitleştirici etki oluşturabilir. IV yolla infizyon
şeklinde kullanılır.
Laktatlı Ringer solüsyonu, normal ringer solüsyonunun hafif
asitleştirici etkisini düzeltmek için sodyum laktat ilave edilmiş
şeklidir. Asidoz ve hipokalemi ile birlikte olan şiddetli diyare
olgularında (kolera, basilli dizanteri gibi), diğer asidoz, hipokalemi
durumlarında kullanılabilir.
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o


İsolyte ve benzerleri, magnezyum klorür, sodyum sitrat ile
sodyum asetat içeren modifiye Ringer solüsyonudur.

Oral rehidratasyon (ağır bir su kaybından sonra, organizmaya yeniden
normal suyunu kazandırmak amacıyla uygulanan tedavi) sıvıları, esas
olarak, bebeklerde akut diyareye bağlı dehidratasyon halinde kullanılmak üzere
çıkarılmış, dengeli solüsyonlardır. Dünya Sağlık Örgütünün ve UNICEF’in
tavsiye ettiği formül NaCl, Na+, NaHCO3, K+, KCl, HCO3, glukoz
içermektedir.

Bu formül belirtilen tuzların ve glukozun, verilmesi öngörülen sıvı hacmine uyan
miktarlarının, içme suyunda çözülmesi ile hazırlanır. Bazı modifikasyonları da yapılmıştır.

2.4.2. Hiperhidrasyon Tedavisi
Dehidratasyonun aksi hiperhidrasyondur. Ekstraselüler sıvı hacminin artması ile
karekterizedir. Su zehirlenmesi, aşırı antidiüretik hormon salgılanması veya ADH
verilmesinde görülür.
Su alınması kısıtlanır. Akut serabral belirtiler ortaya çıkarsa 50-150 ml NaCl IV
yoldan verilir. Su kısıtlanır. Akut serebral belirtiler ortaya çıkarsa 50- 150 ml %5’lik NaCl
IV yolla verilir ve diüretikler kullanılır.

2.4.3. Hiperkalemi
Potasyum (K), vücutta sodyumdan sonra en çok bulunan katyondur. Plazma
konsantrasyon oranı 3,5-5mEq /l arasındadır. 5 mEq/l’den yüksekse hiperkalemi durumu söz
konusudur.
Böbrek yetmezliğinde, travma, katobolik stres ve asidoz gibi durumlarda hiperkalemi
görülebilir.


Kullanılan ilaçlar






Ca glukonat IV olarak verilir.
NaHCO3
%10 hipertonik Dektroz
Enteral katyon değiştiren reçine kayexalate
İnsülin, Adrenalindir.

2.4.4. Hipokalemi
Serum K+ oranının 3,5mEq/l’den az olduğu durumdur.
Fazla diüretik ve laktasif ilaçların kullanılması sonucu; fazla renal kayıplarda, alkoloz
durumlarında, uzun süre potasyumsuz beslenme durumlarında (TPn beslenmeleri) ortaya
çıkabilir.
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Kullanılan ilaçlar








%1.14’lük potasyum klorür,
Potasyum fosfat solüsyonu,
Potasyum asetat (20ml’de 40mEq potasyum içerir),
Darrow solüsyonu (içerisinde KCl, NaCl, Na laktat içerir) IV yoldan
verilir.
Oral olarak K glukonat ve KCl tuzları oral yoldan kullanılabilir.

K tedavisinde dikkat edilecek noktalar





1lt sıvıya 40 mEq’dan fazla K konmaz,
8 saatte 40 mEq’dan fazla K verilmez,
İdrar çıkarmayan hastaya K verilmez,
Postoperatif sonrası ilk 24 saatte K verilmez.

2.4.5. Hiperkalsemi
Ortalama kan kalsiyum düzeyi 8,5-10 mg arasındadır. Serum kalsiyum (Ca) 10,5mg/dl
olduğunda hiperkalsemi düşünülür. 15mg/dl olduğunda acil tedavi gerektirir.
Hiperparatroidi, kemiğe metastaz yapan maling tümör durumlarında yükselebilir.
Kullanılan ilaçlar: Furosemid gibi diüretikler, oral veya IV inorganik fosfat,
kortikosteroid, kalsitonin verilir.

2.4.6. Hipokalsemi
Serum Ca düzeyinin 8 mg/dl’den düşük olduğu durumlarda hipokalsemi düşünülür.
Akut pankreatit, akut kronik renal yetmezlik, hipoparatiroidi, hipoproteinemi, alkoloz,
hiperparatiroidi cerrahisi sonrası gibi durumlarda görülebilir.
Kullanılan ilaçlar: Ca glukonat veya klorür IV yoldan uygulanır. Ca laktat ve D
vitamini uzun süren tedavide oral yolla verilir.

2.4.7. Hipermagnezemi
Magnezyumun normal plazma düzeyi 1.6- 2.1mEq/l arasındadır. 3 mEq/l üzeri,
hipermagnezemiyi düşündürür.
Asidoz, Mg içeren antiasit kullanımı, termal yanık, travma, cerrahi stres durumlarında
görülebilir.
Kullanılan ilaçlar: Furosemid ile zorlu diürez (i.v. Furosemid+ fizyolojik sıvı
infüzyonu) uygulanır. Akut semptomlarda 5-10 mEq yavaş Ca glukonat IV yoldan yavaş
uygulanır.
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2.4.8. Hipomagnezemi
Serum magnezyum oranının 1.6 mEq/l ‘nin altına inmesi durumunda, hipomagnezemi
düşünülür.
Renal, GİS bozukluklarında, diyabetik ketoasidoz tedavisinde, kronik alkolizmde
görülebilir.
MgSO4 %50’lik solüsyonu parenteral kullanılır.

2.5. Asit Baz Dengesi Bozukluklarında Kullanılan İlaçlar
Normalde arteryel kanın pH’sı 7.35-7.45 arasında değişmektedir. Vücut sıvılarının asit
ve baz dengesinin belirli oranda tutulması gereklidir. Vücutta meydana gelen metebolik
olaylar sonucu asit ürünler ortaya çıkmaktadır. Asid maddelerden olan CO2 akciğerlerden,
katı organik ve inorganik asidler böbreklerden atılmaktadır.
Arteriyel kanın pH’sı düştüğünde (<7.35) asidoz, yükseldiğinde (>7.45) alkoloz ortaya
çıkar.
İki türlü asidoz ve alkaloz vardır.


Asidozlar

Respiratuar asidoz: CO2’nin akciğerlerden atılamaması sonucu gelişir,
Metabolik asidoz: Metabolik bozukluklar sonucu asit metabolitlerinin atılamaması
sonucu gelişir.
Böbreklerden H+ atılımının azaldığında renal asidoz gelişir.
Asidoz tedavisinde kullanılan solüsyonlar;






NaHCO3 solüsyonu, NaCl ile birlikte kullanılır,
İzotonik Na-laktat solüsyonu,
Hipertonik Na laktat solüsyonu,
Trometamin solüsyonu kullanılır.

Alkalozlar

Respiratuar alkaloz: CO2’nin akciğerlerden aşırı atılması sonucu oluşur.
Metebolik alkaloz: Böbrekler ve gastrointestinal yolla H+ (asid) kaybı ve fazla
miktarda sodyumbikarbonat alınması sonucu gelişebilir.
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Alkaloz tedavisinde kullanılan solüsyonlar;




Arginin hidroklorür solüsyonu,
Lizin hidroklorür solüsyonu,
Amonyum klorürün (NH4Cl) izotonik solüsyonu kullanılır.

2.6. Plazma Yerini Tutan İlaçlar
Herhangi bir sebeple meydana gelen ağır kanamalarda kan veya kanın yerini tutacak
sıvıların verilmesi gereklidir. Kan kayıplarında kan bulunamadığı veya herhangi bir sebepten
verilemediğinde, plazmanın yerini tutabilecek sıvılar kullanılmaktadır. Bu sıvılar,
makromoleküllü kolloidlerdir (parçacık büyüklüğü 1-100mm olan madde).
Plazma yerini tutan solüsyonlar; kanama, cerrahi işlemler, travma, yanık, septik ve
nörojenik şok gibi durumlarda IV infüzyonla verililer.


Dekstran

Sakkarozdan oluşan bir polisakkarittir. Kimyasal işlemler sonucu istenilen molekül
ağırlığında dekstran elde edilir.
Tedavide; Dekstran 70 (Macrodeks), Dekstran 40 (Rheomacrodex) kullanılır.
Kalbin dolma hacmini artırmak için şok ve kanamalarda kullanılır. 500-1000ml IV
infüzyon verilir. Kan transfüzyonunu erteler ve 5 günden fazla kullanılmamalıdır. Çözeltiler
bekleme sırasında çökebilir. Yeniden çözmek için ılık suda bekletilmelidir.
Yan etkileri; alerji, ciltte döküntü, nefes darlığı, oligüri durumlarında akut tübüler
yetmezlik görülebilir. Antitrombosit etkileri vardır. Bundan dolayı pıhtılaşmayı bozabilirler.
Kontrendikasyonları;





Böbrek yetmezliği,
Pıhtılaşma bozukluğu,
Hipervolemi durumlarıdır.

Polivinilpirolidon (PVP, Periston)

Yüksek molekül ağırlıklı bir maddedir. Dokularda depo edilir. Alerjen özelliği yoktur;
fakat deney sıçanlarında sarkom yaptığı bildirildiği için bazı ülkelerde kullanımı
yasaklanmıştır.


Polijelin (Haemaccel)

Jelatinden elde edilir. Böbreklerden yavaş atılır. Hipovolemi tedavisinde IV infüzyon
şeklinde kullanılır. Alerjik yan etkiler oluşturabilir.
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Hidroksietil nişasta (Hespan)

Dekstranlar gibi kullanılır. Yan etkileri de benzerlik taşır.


Plazma

Sitratlı tam kandan elde edilir. Hipovolemik şok ve ağır yanıklarda kullanılır. Bazı
kanamaların tedavisinde de kullanılabilir. Verilirken elde edildiği kan grubu ve hastanın kan
grubunun uygunluğuna bakılmalıdır.


Normal insan serum albumini

İnsan kan plazmasından elde edilir. Dolaşan kan hacmini artırmak ve böylece kalbin
dolma basıncını pompalamaya elverişli hale getirmek için kullanılır.
Hipovolemi, yanık şoku, septik şok gibi durumlarda kullanılır. Ayrıca, nefroz ve
kronik karaciğer yetmezliğinde oluşan hipoalbüminemiyi düzeltmek için bilüribini
bağlayabildiğinden hiperbilirübinemili, yeni doğanlarda kan değişimi yapılırken kana
yardımcı olması amacıyla kullanılır.


Tam kan

Aseptik şartlarda uygun donörlerden (verici) alınır. Kan grubu ve Rh tiplendirilmesi
yapılmış olmalıdır. Pıhtılaşmaması için içine sitrat ilave edilmektedir. Sitratla hazırlanmış
kan 35 gün saklanabilir.
Total kan hacminin %20’ sinden fazlasının kaybolduğu ağır kanamalarda kullanılır.
Kan transfüzyonundan önce crossmatching (çapraz uyarlık testi) yapılmalıdır. Özel
filtreli infüzyon seti ile IV yoldan verilir.

2.7. Kinolonlar ve Üriner Sistem Antiseptikleri
Üriner sistem enfeksiyonlarında kullanılır. Tamamen sentetik olan olarak üretilir ve
yapıları kinolon olan nalidiksik aside benzer. Uygun farmokinetik etkileri ve geniş
antibakteriyel spektrumları vardır. En yaygın olarak kullanılanı Siprofloksasindir.

2.7.1. Fluorokinolonlar
Yapısında fluor bulunan kinolondur. Nalidiksik asidin yapısında flour bulunmaz ve
sistemik enfeksiyonlarda etkili değildirler. Fluorokinolonlar daha geniş ntibakteriyel
spektruma sahiptir.
Bakteri hücresine basit difüzyonla girerek bakterinin gelişme ve çoğalma sırasında
DNA giraz enzimini etkileyerek DNA replikasyonunu önler. Kinolon DNA’ya bağlanması
ve replikasyonu önlemesi ile bakteri hücresinin parçalanmasına ve ölümüne neden olur.
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Tüm fluoroknolonlar bakterisidal etkilidir. Psödomanas, Enterobakter, Haemophilus
influanze, Chlamidia, gibi gram negatif bakteriler üzerine etkilidirler. Anaeroblara etkileri
zayıftır.
En çok Siprofloksasin, Norfloksasin, Ofloksasin, Lemofloksasin kullanılmaktadır.
Transüretral cerrahi öncesi profilaktik olarak kullanılmaları operasyon sonrası üriner
sistem enfeksiyonlarını azaltır.
Yanlış ve gereksiz kullanımları sonucu dirençli suşlar oluşabilmektedir. Direnç
kinolonlar arasında çapraz şekilde olmaktadır.
Siprofloksasin ve oflaksasinin IV formu vardır. Norfloksasinin oral yoldan emilimi
iyidir. Aliminyum, magnezyum içeren antiasitlerle ve demir, çinko içeren gıdalarla
alınmaması gerekir. Çünkü emilimi azaltır.
İlacın kendisi de metebolitleride böbrekler yolu ile atılır. Ofloksasin dışındaki
fluorokinolonlar karaciğerden de atılır. Böbrek yetmezliğinde bu durum önem kazanır.
Yan etkileri: Diyare, bulantı, baş ağrısı, baş dönmesi, fototoksisite, nefrotoksisite
(kristalüri) gözlenebilir.
Kontrendikasyonları: Hamilelikte, emziren annelerde ve 18 yaş altındakilerde
kullanılmamalıdır.


Siprofloksasin

Fluorokinolonlar içinde en güçlüsüdür. Gram negatif basillere bağlı enfeksiyonlar ve
enterobaktrilerin tedavisinde etkilidir. Özellikle kistik fibrozisli ortamda bulunan
psödomonas enfeksiyonlarda tercih edilirler.


Norfloksasin

Gram negatif ve gram pozitif mikroorganizmaların sebep olduğu basit üriner sistem
enfeksiyonları ve prostatitin tedavisinde kullanılır.


Ofloksasin

E:coliye bağlı prostatitin, cilt ve solunum yolu enfeksiyonların ve gonorenin
tedavilerinde kullanılır.


Lomefloksasin

Üriner sistem enfeksiyonları ve bronşitin tedavisinde kullanır.

2.7.2. Kinolonlar
Nalidiksik asit, yapısında fluor bulunmayan fluorokinolonla aynı etkiye sahip
kinolondur. Gram negatif etkiye sahip tüm üriner sistem enfeksiyonlarında etkilidirler. Fakat
gram pozitif mikroorganizmalara dirençlidir. Çabuk direnç geliştiği için fazla tercih
edilmezler. Atılım yolu böbreklerdir.
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Yan etkileri fluorokinolona benzer. Bulantı, kusma, karın ağrısı, fotosensitivite, ürtiker
ve ateş görülebilir. İki haftadan fazla kullanıldığında, karaciğerde fonksiyon bozukluğuna
sebep olabilir.

2.7.3. Üriner Sistem Antiseptikleri
Basit ve alt üriner sistem enfeksiyonlarının en sık sebebi Escherichia Coli’dir. Daha
sonra Staphylococcus Saprofiticus, Klebsiella Pneumonia, Proteus gelmektedir.
Üriner sistem enfeksiyonları en fazla genç bayanlar ve yaşlılarda sistit ve pyelonefrit
olarak ortaya çıkmaktadır.
Metanamin ve Nitrofurantoinin gibi ilaçlar dolaşıma geçerek antibakteriyal
konsantrasyona ulaşmadan idrarda konsantre olarak üriner sistem enfeksiyonlarını tedavi
ederler.


Metanamin

Metanamin, idrar pH’sının 5.5’in altında olduğu asidik ortamda formaldehide
dönüşerek etki eder. Bu yüzden genellikle zayıf bir asit olan mandelik asitle beraber
kullanılır. Formaldehit bakteriler için toksiktir. Formaldehitin toksik etki oluşma süresi
uzundur.
Kronik supresyon tedavisinde kullanılır. Üst üriner sistem enfeksiyonlarında
etkisizdir. Oral yolla kullanılır. Böbreklerden atılır.
Metanamin formaldehite dönüştüğünde onunla birlikte mesanede amonyum iyonlarıda
oluşur. Karaciğerde amonyak üreye çevrilir. Karaciğer yetmezliği olanlarda dolaşımdaki
amonyak artacağından santral sinir sistemi toksisitesi görülebilir. Bundan dolayı karaciğer
yetmezliği olanlarda metanamin kullanılmamalıdır. İdrar sondası takılı hastalarda
kullanılmamalıdır.
Yan etkileri: Sindirim sistemi belirtileri, yüksek doz kullanıldığında albüminüri,
hematüri ve cilt döküntüleri gözlenebilir.
Kontrendikasyon: Böbrek yetmezliğinde kontrendikedir. Sulfanamidle formaldehit
etkileştiğinden birlikte kullanılmamalıdır.


Nitrofrantoin

Toksisitesinden ve etki spektrumu dar olduğundan üriner sistem enfeksiyonlarında
fazla tercih edilmez. Asit ortamda güçlüdür. Bakeriyostatik etkilidir. E: coliye etkisi fazladır.
Oral yol ile tamamı emilir. Glomerüler filtrasyonla atılır. İdrarı kahverengiye boyar.
Yan etkileri: Bulantı, kusma, diyare, akut pnömoni, interstisyal pulmoner fibrozis,
baş ağrısı, polinöropatiler, hemolitik anemidir.
Kontrendikasyonları: Glukoz 6-fosfat dehidrogenez eksikliği olan hemolitik
anemililerde kontrendikedir.

49

UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Üriner sisteme etkili ilaçları ayırt ediniz.
İşlem Basamakları

Öneriler

 Üriner sistem ilaçlarının etki yerlerini
ayırt ediniz.

 Anatomi atlasından faydalanabilirsiniz.
 Diüretikleri sınıflandırabilirsiniz.

 Diüretikleri ayırt ediniz.

 Sınıflandırmayı ilaçların etki yerlerine
göre yapabilirsiniz.
 Diüretiklerin etki şekillerini gösteren
şema hazırlayabilirsiniz.

 Diüretiklerin kullanıldığı yerleri ayırt
ediniz.

 Diüretiklerin
kullanıldığı
şemada gösteribilirsiniz.

yerleri

 Tübüler transportun nondiüretik
İnhibitörlerin etki mekanizmasını
analiz ediniz.
 Renin Anjiotensin sistemini etkileyen
ilaçların kullanıldığı hastalıkları ayırt
ediniz.

 Dolaşım
sistemi
hastalıklarında
kullanım amaçlarını araştırabilirsiniz.

 Renin Anjiotensin sistemini etkileyen
İlaçları gruplandırınız.
 Sıvı
ve
elektrolit
bozukluklarını ayırt ediniz.

 Dehidratasyon çeşitlerine göre sıralama
yapabilirsiniz.

denge

 Sıvı
ve
elektrolit
dengesi
bozukluklarında kullanılan ilaçları ve
solüsyonları
ile
ilgili
şema
çizebilirsiniz.

 Sıvı
ve
elektrolit
dengesi
bozukluklarında kullanılan ilaçları ve
solüsyonları ayırt ediniz.

 Şemada
renklendirme
farklarını gösterebilirsiniz.
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yaparak

 Asit-Baz dengesi bozukluklarında
kullanılan ilaçları oluşan bozukluğa
göre ayırt ediniz.

 Solunum sisteminin asit baz dengesine
etkisini kaynaklardan araştırabilirsiniz.

 Plazma yerini tutan ilaçları ayırt
ediniz.

 Doğal
ve
yapay
gruplandırmalısınız.

 Plazma yerini tutan ilaçların kulanım
yerlerini ayırt ediniz.

 İlaçları sınıflandırarak liste halinde
yazabilirsiniz.

 Üriner sistem antiseptiklerinin genel
özelliklerini ayırt ediniz.

 Etki yerlerini, etki şekillerini, yan
etkilerini, kontrendikasyonlarını ve
ilaçları şema çizerek gösterebilirsiniz.
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olarak

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdakilerin hangisi, diüretiklerin kullanım alanı değildir?
A) Glokom
B) Ödem
C) Kırıklar
D) Kan basıncının düzenlenmesi
E) Konjestif kalp yetmezliği

2.

Aşağıdakilerden hangisi, kalbin dolma hacmini artırmak için şok ve kanamalarda
kullanılan ilaçlardandır?
A) Arginin hidroklorür
B) Dekstranlar
C) Lizin hidroklorür
D) Amonyum klorür
E) Trometamin

3.

Aşağıdakilerden hangisi, kanın pH’nın düştüğünde (<7.35) görülür?
A) Üremi
B) Alkaloz
C) Asidoz
D) Disüri
E) Diürez

4.

Aşağıdakilerden hangisinde, Ca glukonat kullanılmaz?
A) Hiperkalsemi
B) Hipokalemi
C) Hipokalsemi
D) Hiperkalemi
E) Hipermagnezinemi

5.

Aşağıdakilerden hangisi, vücudun eloktrolit bileşimini taklit edecek şekilde NaCl’e
ilave olarak diğer elektrolitleri de içine alan solüsyonlardır?
A) %0.9 İzotonik.
B) %5 Dektroz
C) Dengeli solüsyonlar
D) Hespan
E) Hemaccel

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız sorularla ilgili öğrenme faaliyetlerini
tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru ise modül değerlerdirmeye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

( ) E. Coli üriner sistem enfeksiyonlarının en sık nedenidir.

2.

( ) Renal ven trombozunun nedeni, sistittir.

3.

( ) Hipertonik dehidratasyonda sıvı kaybı, elektrolit kaybından fazladır.

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
4.

…………….. sitratlı tam kandan elde edilir. Hipovolemik şok ve ağır yanıklarda
kullanılır.

5.

NaHCO3 solüsyonu, NaCl ile birlikte ………………kullanılır.

6.

……………………tıkanma sarılığında negatif, diğer sarılıklarda pozitiftir.

7.

…………………….. jelatinden elde edilir. Böbreklerden yavaş atılır. Hipovolemi
tedavisinde IV infüzyonla kullanılır. Alerjik yan etkiler oluşturabilir.
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.

8.

Aşağıdakilerden hangisi, hiperparatiroidi ile birlikte görülen, tuz kaybettiren
nefropatiye neden olan hastalıktır?
A) Medüller sünger böbrek
B) Medüller kistik hastalık
C) Yetişkin tip polikistik böbrek
D) Basit kistler
E) Kazanılmış renal kistik hastalık

9.

Aşağıdakilerden hangisi, henle kulpunun çıkan kısmına etkili olan, sodyum, potasyum
ve klorun geri emilimini baskılayan potent-diüretikler olarak bilinen denen ilaçlardır?
A) Ozmotik diüretikler
B) Tiyazid diüretikler
C) Kıvrım diüretikler
D) Karbonik anhidraz inhibitörleri
E) Protein tutucular
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10.

Aşağıdakilerden hangisi, MgSO4 %50’lik solüsyonun parenteral kullanıldığı
durumdur?
A) Hipomagnezinemi
B) Hipokalemi
C) Hipokalsemi
D) Hiponatremi
E) Hipernatremi

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ 1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

D
B
D
E
C

ÖĞRENME FAALİYETİ 2’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

C
B
C
A
C

MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Doğru
Yanlış
Doğru
Plazma
Asidoz
Bilüribin
Polijelin (Hemaccel)
A
C
A
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