ÜR‹NER S‹STEM TAﬁ HASTALI⁄INDA KL‹N‹K BEL‹RT‹LER
Erbil ERGENEKON*, Serdar ARISAN*

Üriner sistem içerisinde taﬂ varl›¤› bazen hiçbir klinik belirti vermeden y›llarca sessiz kalabilirken, taﬂ›n boyutu, yerleﬂim yeri, t›kan›kl›k derecesi ve üzerine ilave olabilen patolojilere ba¤l› olarak de¤iﬂik ﬂekil ve derecede klinik belirtilerle de kendini gösterebilir.
Belirtiler sessiz bir klinikten, ciddi yaﬂamsal risk oluﬂturabilecek kadar geniﬂ bir klinik yelpaze de oluﬂturabilir. Üriner taﬂ klini¤inde en s›k rastlanan bulgu a¤r›d›r. Genellikle künt veya kolik karakterdedir. Akut veya kronik, lokal yada yans›yan a¤r› ﬂeklinde olabilir. Lokal a¤r›, ilgili organda
duyulurken yans›yan a¤r› ortak sinirsel innervasyona ba¤l›
baﬂka organda duyulan a¤r›d›r. Gerçek tan›y› zorlaﬂt›rabilir. A¤r›n›n nedeni taﬂ›n üriner mukozaya yapm›ﬂ oldu¤u bas› ve t›kan›kl›kla ilgilidir. Taﬂ›n yapm›ﬂ oldu¤u t›kan›kl›¤›n
ani veya yavaﬂ geliﬂmesi, k›smi veya tam olmas› ile a¤r›n›n
ﬂiddeti de¤iﬂir. Zaman içerisinde yavaﬂ geliﬂen k›smi t›kan›kl›klar hiçbir belirti vermezken ani t›kan›kl›klar çok ﬂiddetli kolik tarz›nda a¤r›lara neden olabilir. Küçük boyuttaki taﬂlar büyük olanlardan daha fazla a¤r›ya neden olurlar.
‹drar ak›m›n› engellemeyen tüm kaliks ve pelvisi dolduran
koraliform bir taﬂ klinik belirtisiz seyrederken, düﬂebilecek
boyutta bir taﬂ ﬂiddetli a¤r›lara neden olabilir.
A¤r› bulgusu vermeyen taﬂlar›n klinik belirtisi ço¤u zaman
sadece mikroskopik hematüri iken makroskopik hematüride olabilir. Bunun nedeni taﬂ›n bulundu¤u bölgede üriner
mukozaya yapm›ﬂ oldu¤u bas› ve irritasyondur. Taﬂ›n hareketi ile hematüri ﬂiddetlenebilir.Taﬂ›n varl›¤› üriner sistemde enfeksiyon için haz›rlay›c› bir zemin oluﬂturur. Hafif bir
piyüri den pyelonefrit ve hatta pyonefroza kadar gidebilen
klinik tablolar olabilir.
Taﬂ hastal›¤› klini¤inde,s›kl›kla görülebilen bulant›,kusma,
gazdistansiyonu ve konstipasyon gibi gastroentestinal belirtiler ay›r›c› tan›da güçlüklere neden olabilir. Bunlar her iki
sistemin “celiac ganglion’’ üzerine ortak olarak otonomik
ve sensoriyel innervasyonuyla ilgilidir.Taﬂ›n üriner sistemde
yerleﬂim yerine göre olabilecek klinik bulgular›n› ayr› ayr›
incelemek faydal› olacakt›r.
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BÖBREK TAﬁLARININ KL‹N‹⁄‹
Böbrekdeki taﬂlar kaliks, kaliksboynu,kaliks divertikülü yada üretero pelvik bileﬂke bölgesine yerleﬂebilir. Enfeksiyon
yapmayan kaliks taﬂ› ço¤unlukla belirti vermez. Ancak aﬂ›r› s›v› al›nd›¤›nda sinsi belirgin olmayan a¤r›ya neden olabilir. Kaliks boynuna oturan bir taﬂ ise obtüriksiyon sonucu
kostovertebral aç› (CVA) da hissedilen künt a¤r› yapar. Buna karﬂ›l›k kaliks divertikül taﬂlar› ço¤u zaman hiçbir belirti vermez.
Renal pelvise yerleﬂen taﬂlar tam obtürüksiyona neden olursa renal kapsülün gerilmesi ile birlikte renal kolik ortaya ç›kar. A¤r› 12. kot alt›nda CVA alan›nda hissedilir. Ço¤u zaman da a¤r› kar›n sa¤ üst kadran›na yay›l›r. A¤r› ﬂiddetli ve
ritmik ﬂekilde olabilir. Reno-gastrik refleks nedeniyle bulant›,kusma ve de¤iﬂik derecelerde kar›n distansiyonu görülebilir. Sa¤ kolik renal kolesistit ata¤› ile,sol kolik renal peptik
ulkus,akut gastrit ve divertikülit a¤r›s› ile kar›ﬂabilir. Renal
koliklﬂe kar›ﬂabilen di¤er bir patoloji ‘’rediküler’’ a¤r›d›r.
Vertebralarda oluﬂan dejenarasyon sonucu kotsal sinirlerin
bas›ya u¤ramas›yla ortaya ç›kan rediküler a¤r›,harekat ve
pozisyonla da¤iﬂmesi ve gastrointastinal septomlar›n bulunmamas› ile renalkolikten ayr›labilir.
Renal pelviste kronik,inkomplet osbtrüksiyon yapan taﬂlarda belirgin klinik tablo yoktur. Ço¤u zaman kas a¤r›s› olarak yorumlanan künt,belirgin olmayan a¤r›, bazen dolgunluk hissi ve özgün olmayan gastrointestinal belirtilere neden
olur.Uzun süren inkomplent , kronik obstüriksiyon sonucu
oluﬂan ileri derecede hidronefrotik böbrekler lomber bölgede ﬂiﬂlik ve muayenede ele gelen kitle ile kendilerini belirtebilirler.
Staghorn böbrek taﬂlar› de enfeksiyon eklenmedi¤i ya da bilateral olup da renal yetmezlik belirtileri ortaya ç›kmad›¤›
sürece sessiz kalabilir.
Kronik, inkomplet obtürüksiyon yapan pelvis renalis taﬂlar›
ve staghorn taﬂlarda olaya enfeksiyon eklendi¤i zaman gürültülü bir klinik tablo ortaya ç›kar. Akut pyelonefrit yüksek
ateﬂ, titreme,ﬂiddetli yan a¤r›s› ile birliktedir. Direkt taﬂa
ait hiçbir belirti yoktur. Bu aç›dan akut pyelonefrit olgula-
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r›nda radyolojik görüntüleme ile altta yatan bir taﬂ mutlaka
araﬂt›r›lmal›d›r. Akut pyelonefritte peritonun irritasyonuna
ba¤l› gastrointestinal belirtiler olabildi¤i gibi, bazen bu tablo akut peritonit ile kar›ﬂt›r›labilir. Uygun ﬂekilde tan› konularak tedavi edilmeyen obstrükte-enfekte taﬂlarda ilerleyen
tablo pyonefrozla böbre¤in kayb›na neden olabilir. Yine oluﬂan perirenal abseler lomber bölgede k›zar›kl›k, kitle ve hatta fistülle seyredebilir.
Soliter böbrekte ya da her iki renal pelviste komplet obstürüksiyon yapan taﬂlarda ‘’kalküloz anüri’’geliﬂir. ‹hmal edilen olgularda ,halsizlik bulant›, kusma ve bilinç bulan›kl›¤›na kadar gidebilen üremi belirtileri ortaya ç›kabilir.
ÜRETER TAﬁLARININ KL‹N‹⁄‹
Üreter taﬂlar›n›n tipik klinik belirtisi ‘’üreteral koliktir’’
Üreteral kolik ani baﬂlayan, aral›klarla seyreden,bulant›
kusman›n eﬂlik etti¤i bel bölgesinde hissedilen ﬂiddetli a¤r›d›r. Ço¤unlukla bir yolculuk s›ras›nda ya da sabaha karﬂ›
baﬂlar. Üreterde ilerleyen taﬂ idrar ak›ﬂ›n› engelledi¤i zaman renal kapsül gerilir, pelvis ve üreteral düz kaslarda
spazmik kas›lmalar oluﬂur. Bu dönemde kolik a¤r›s› en ﬂiddetli hissedilir. Taﬂlar›n yer de¤iﬂtirmesiyle obstruksiyon
azald›¤› dönemlerde kolik a¤r›s› da rahatlar.
Üreter taﬂlar›nda yerleﬂim, ço¤unlukla üreteropelvik bileﬂke, iliak çapraz veya intramural bölgededir. Taﬂ›n üreterdeki lokalizasyonu klinik belirtilerle saptanabilir. Üst üreterde obstüriksiyon yapan bir taﬂ yan a¤r›s› ile birlikte testiste,
kad›nda o taraf overde, yans›yan a¤r›ya neden olur. Bö¤ürde hissedilen a¤r› ayn› taraf kar›n üst kadran›na yay›l›r. Orta üreterde (iliak çaprazda) yerleﬂen taﬂ›n a¤r›s› yan a¤r›s›
ile birlikte sa¤da Mc Burney noktas›nda, solda da ayn› noktan›n simetri¤inde daha belirgindir. ‹ntramural üreter taﬂ›nda üreteral kolikle birlikte orifis çevresinde oluﬂturdu¤u
ödem nedeniyle dizüri, pollaküri strangüriya gibi ‘’sistizm’’
belirtileri vard›r. Erkekte o taraf skrotumda, kad›nda o taraf vulvada a¤r› hissedilebilir
Üretere geçen taﬂ her zaman komplet obstüriksiyon yapmaya bilir. Veya ilk geçiﬂte oluﬂturdu¤u üreteral kolikler araﬂt›r›l›p taﬂ›n tan› ve tedavisi yap›lmazsa kronik, inkomplet
obstruksiyona neden olarak daha sessiz seyredebilir. Bu taﬂlar özellikle aﬂ›r› s›v› al›nd›¤› zaman lomber bölgede dolgunluk ve künt a¤r›ya neden olur. Uzun süren inkomplet obstruksiyon sonucu oluﬂan hidronefrotik böbrek,muayenede ele
geçebilece¤i gibi oluﬂan kitle gözle bile görülebilir.
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Üreter taﬂlar›nda da pelvis taﬂlar›nda oldu¤u gibi enfeksiyon eklendi¤i zaman akut pyelonefrit, pyonefroz, perirenal
abseler geliﬂebilir.
Soliter böbrekte obstruksiyon yapan üreter taﬂlar› ‘’kalküloz
anüri’’ üremi ve buna ba¤l› halsizlik, bulant› kusma bilinç
bulan›kl›¤›na neden olabilir.
MESANE TAﬁLARININ KL‹N‹⁄‹
Mesane taﬂlar› ço¤u zaman sessiz bir klinik tablo ile seyrederken oluﬂabilecek en s›k belirtileri, kesik kesik idrar yapma, a¤r›l› iﬂeme ve son idrar›n kanl› olmas›d›r. Rahat idrar›n› yaparken miksiyonun aniden kesilmesi,pozisyon de¤iﬂtirmekle tekrar rahat idrar edebilmek gibi klinik bulgularda
olabilir. ‹drarda ço¤u zaman mikroskopik bir hematüri varken bazen da makroskopik hematüri olabilir. BPH, üretra
darl›¤› gibi infravezikal obstrüksiyona ikincil olarak taﬂ hastal›¤› geliﬂmiﬂ ise obstürüktif üropati belirtileri olabilir. Mesane taﬂ› olan baz› hastalarda suprapubik bölgede ço¤u zaman künt,bazen de keskin a¤r› hissedilebilir. A¤r›,penis baﬂ›,skrotum ve perineye yans›yabilir.Posterior üretraya anklave olan mesane taﬂ› glob vezikalin tipik bulgular›na; suprapubik kitle,a¤r› ve idrar yapamamaya neden olabilir. Çocuklarda oluﬂan mesane taﬂlar›nda priapizm,nokturnal ve
diürnal inkontinans görülebilir.
ÜRETRA TAﬁLARININ KL‹N‹⁄‹
Ço¤ulukla taﬂ posterior üretrada yerleﬂir. Tam t›kan›kl›k yapanlarda glop vezikal bulgular› mevcutk iken k›smi t›kan›kliklarda dizüri klini¤i hakimdir. Penis ucuna yans›yan s›z›
hissi veya taﬂ›n lokalize oldu¤u bölgede batma hissi vard›r.
Taﬂ eksternal meaya yaklaﬂt›kça idrar ak›ﬂ›nda çatallanma
ve da¤›n›k iﬂeme görülür. Bazen tam ç›k›ma oturmuﬂ taﬂlar› ç›plak gözle görmek mümkündür. Üretra taﬂlar›nda üretroraji görülebilir.
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