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Üreteropelvik bileﬂke (ÜPB) obstrüksiyonu yenido¤an ve çocukluk döneminde hidronefroz etiyolojisinin ve üreterin konjenital anomalilerinin en s›k sebepleri aras›ndad›r (1). ‹nsidans› 1: 2000 olarak saptanm›ﬂt›r, erkek:k›z oran› 3:1 ve
sol:sa¤ oran› 5:2 olarak bildirilmektedir (1). Bilateral obstrüksiyon olgular›n %10-15’inde saptanmaktad›r (1,14).

Embriyoloji
Gebeli¤in 5. haftas›nda üreterik tomurcuk (Wolffian kanal›n›n kaudal divertikülü) geniﬂleyen metanefrik blasteme invazyon gösterir ve nefron farkl›laﬂmas›n› baﬂlat›r. Metanefrik blastem üreterik tomurcu¤un bölünmesine ve dallanmas›na neden olarak; toplay›c› kanallar›n, minör ve majör kalikslerin, pelvisin ve üreterin oluﬂumunu sa¤lar.
Geliﬂmekte olan üreter, midüreteral seviyede bir tak›m obstrüksiyon ve rekanalizasyon olaylar›na maruz kal›r. Baz›
araﬂt›rmac›lar ÜPB obstrüksiyonuna yol açan olay›n yetersiz rekanalizasyon oldu¤unu düﬂünmüﬂlerse de, bu olay›n sadece orta üreter düzeyinde meydana geldi¤i ve geçici lüminal obstrüksiyonun ÜPB düzeyine ulaﬂmad›¤› gösterilmiﬂtir
(3). Üreterin geliﬂmesi s›ras›nda düz kas hücre belirteçleri
ilk olarak üreterovezikal bileﬂke (ÜVB) düzeyinde ortaya
ç›kmakta ve retrograd olarak ÜPB do¤rultusunda ilerleme
göstermektedirler. ‹nsan fetüs çal›ﬂmalar›nda, üriner sistemdeki düz kas farkl›laﬂmas›n›n ilk olarak gebeli¤in 7. haftas›nda mesanede baﬂlad›¤› ve 16. haftada üst üreter düzeyine ulaﬂt›¤› gösterilmiﬂtir. Bu düz kas farkl›laﬂmas›n›n üreteropelvik bileﬂke düzeyindeki prematür duraklamas›n›n,
üreterin intrarenal ve ekstrarenal k›s›mlar› aras›nda bir geçiﬂ zonu oluﬂturmas› ve ÜPB yak›n›nda aperistaltik bir üreter segmentinin oluﬂumuna yol açmas› olas›d›r. Fetusta ve
yetiﬂkinlerde ÜPB lümen çap›, ÜVB d›ﬂ›nda, üreterin geriye
kalan k›sm›na oranla daha dard›r ve geliﬂim s›ras›nda
ÜPB’deki düz kas hücrelerinin say›s› üreterin geriye kalan›na oranla daha azd›r. Bu nedenle klinik olarak belirgin ÜPB
obstrüksiyonu, bu bölgede normal olarak var olan darl›¤›n
patolojik aﬂ›r› durumunu gösteriyor olabilir (3). Ancak, üreter geliﬂimi hakk›ndaki tüm bu bilgiler ÜPB’nin niçin en s›k
konjenital üreteral obstrüksiyon lokalizasyonu konusunu net
olarak ayd›nlatamamaktad›r.
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Patofizyoloji
Üreteropelvik bileﬂke obstrüksiyonlar› klasik olarak; iç (intrensek), d›ﬂ (ekstrensek) ve ikincil (sekonder) nedenlere
ba¤l› olmak üzere 3 s›n›fa ayr›lm›ﬂt›r.
‹ç lezyonlar lümenin daralmas›na yol açarak obstrüksiyona
sebep olurlar. Anatomik olarak iç lezyonlar stenoz ve valvlar olarak iki alt gruba ayr›labilir (10). Stenotik ÜPB lezyonlar›nda histolojik olarak de¤iﬂici epitelin çevresindeki
düz kas hücrelerindeki azalma dikkati çekmektedir. Sonuç
ise renal pelvisten idrar ç›k›ﬂ›n› engelleyen bir iç adinamik
ya da atrezik segmentin oluﬂumudur (3). Üreteral valvler
üreter duvar›n›n bütün katmanlar›n› içerirler ve embriyolojik olarak fetal katlant›lar›n kal›nt›lar›n› oluﬂturmaktad›rlar
(2). ‹drar ak›m›ndaki bu engeller çeﬂitli derecelerde renal
pelvis dilatasyonuna ve böbrek hasar›na neden olabilir.
D›ﬂ nedenlere ba¤l› obstrüksiyon, proksimal üreterin renal
pelvise anormal bir ﬂekilde yüksek ve oblik giriﬂi sonucu ya da
böbre¤in alt polünü besleyen aberan ön çaprazlayan damarlar›n ÜPB’yi bask›lamas› nedeniyle meydana gelmektedir.
Fetal geliﬂim s›ras›nda olgunlaﬂan böbrek retroperitonun üst
k›sm›ndaki son yerine do¤ru yükselirken, renal pelvis de
do¤rultusunu önden ortaya do¤ru de¤iﬂtirir. Bu yükseliﬂ ve
rotasyon s›ras›nda böbre¤in kanlanmas› daha yüksek seviyedeki damarlardan sa¤lan›rken, daha alt seviyedeki damarlar
ortadan kaybolmaktad›rlar. Bu süreçteki meydana gelebilecek duraklamalar›n aberan ön çaprazlayan alt pol damarlar›n›n oluﬂumuna yol açmas› olas›d›r (3).
‹ç darl›¤a ya da çaprazlayan damarlara ikincil olarak geniﬂleyen renal pelvis ve büyüyen böbrek aﬂa¤›ya do¤ru sarkabilir, rotasyona u¤rayabilir ve bu da ÜPB’yi daha yukar›ya
do¤ru yer de¤iﬂtirerek üreterin renal pelvise anormal giriﬂ
yapmas›na açabilir (11).
Tüm bu olas› nedenler ›ﬂ›¤›nda ÜPB obstrüksiyonunun tipleri olarak s›n›fland›rmaya çal›ﬂt›¤›m›z farkl› lezyonlar, asl›nda tek bir patofizyolojik olay›n çeﬂitli zamanlardaki görünümleri de olabilir.

KL‹N‹K GEL‹ﬁ‹M
‹kincil nedenlere ba¤l› ÜPB darl›klar› s›kl›kla, ileri derecedeki vezikoüreteral reflü varl›¤›nda üreterin tortuöz bir yap›ya
dönüﬂmesi ve bu s›rada da ÜPB’de obstrüksiyona yol açan bir
katlant› oluﬂmas› nedeniyle meydana gelmektedir (33).
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ﬁekil 1 : Renal ultrasonografi sa¤ üreteropelvik bileﬂke
darl›¤› (postnatal 1. ay)

Tan›
Eskiden ÜPB obstrüksiyonu olgular›n›n ço¤unun tan›s›; bö¤ür a¤r›s›, bulant›, kusma, idrar yolu enfeksiyonu, hematüri,
taﬂ hastal›¤› ya da bat›nda kitle ile baﬂvuran çocuklarda
konmaktayd›. Son dönemlerde prenatal ultrasonografi incelemelerinin yayg›nlaﬂmas› yenido¤anlarda ÜPB patolojilerinin erken tan›nmas›na olanak sa¤lam›ﬂt›r (4).
Genel olarak prenatal ultrasonografide 10 mm’nin üzerinde
ölçülen ön-arka renal pelvis çap› anlaml› olarak kabul edilmektedir (12). Normal fetüslerin %20’sinde prenatal ultrasonografi ile çeﬂitli derecelerde dilatasyon varl›¤› gösterilmiﬂtir (21). Postnatal 1. hafta ve 1. ayda yap›lan kontrol ultrasonografi (ﬂekil 1) incelemelerinde hidronefroz devam
eden çocuklarda iﬂeme sistoüretrogram› (VCUG) ile reflü
olas›l›¤› ekarte edilmelidir (19). E¤er reflü yok ise, o zaman
furosemidli MAG 3 ya da DTPA sintigrafisi (ﬂekil 2) ile separe renal fonksiyonlar ve obstrüksiyon derecesi belirlenmelidir (5). Ancak 2 yaﬂ alt›ndaki çocuklarda renal pelvis gerilebilirlili¤inin yüksek olmas› ve diürez s›ras›nda geniﬂleme
özelli¤inin olmas› nedeniyle T1/2 de¤erinin do¤ru yorumlanamamas› söz konusudur. Bu nedenle baz› araﬂt›rmac›lara
göre bu yaﬂ grubundaki hidronefrozlu çocuklarda diüretik
renogramlar obstrüksiyon tan›s› için uygun de¤ildir (32).
Fetal Üroloji Cemiyeti’nin (Society of Fetal Urology - SFU)
derecelendirme sistemine göre postnatal ultrasonografide
grade 3-4 hidronefrozu olan, renal sintigrafide 20 dakikan›n
üzerinde uzam›ﬂ geçiﬂ zaman› (T1/2) olan ve/veya separe
böbrek fonksiyonu %40’›n alt›nda olan hastalara erken cerrahi düzeltme uygulanmal›d›r (12).
E¤er ultrasonografi ya da sintigrafik incelemeler net sonuçlar vermiyor ise, intravenöz piyelografi (ﬂekil 3) ya da retrograd piyelografi incelemesi gerekebilir ancak bu iki inceleme de potansiyel riskleri nedeniyle çocukluk döneminde
pek önerilmemektedir (19, 20).
Endoluminal ultrasonografi ve spiral bilgisayarl› tomografi,
özellikle de üç boyutlu rekonstrüksiyon özelli¤i olan arteriyel fazl› incelemeler, son dönemlerde operasyon öncesinde
uygun cerrahi planlama için baﬂvurulan yöntemler aras›ndad›r (6,15).
Baz› araﬂt›rmac›lara göre antenatal dönemde saptanan hidronefrozlar›n ço¤u iyi huylu niteliktedir ve erken dönemde
cerrahi giriﬂim yap›lmayan çocuklar›ndaki hastal›¤›n geliﬂiminin öngörülmesine yönelik çal›ﬂmalar son dönemlerde ön
plana ç›kmaktad›r.

ﬁekil 2 : Diüretik renogram sa¤ üreteropelvik bileﬂke
darl›¤› (postnatal 1. ay)

ﬁekil 3 : ‹ntravenöz piyelografi sa¤ üreteropelvik bileﬂke
darl›¤› (postnatal 3. ay)
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Yenido¤an döneminde tan›s› konan çocuklar›n hangisine erken cerrahi giriﬂimin gerekti¤ini, hangisinde ise hastal›¤›n
spontan düzelebilece¤ini ön görebilmek amac›yla idrarda
saptanabilen biyo-belirteçler üzerinde durulmaktad›r. Yap›lan yay›nlarda olas› biyo-belirteçler aras›nda transforming
büyüme faktörü beta-1, epidermal büyüme faktörü ve endotelin-1 ile umut vaat eden sonuçlar bildirilse de, ideal biyobelirteç için çal›ﬂmalar devam etmektedir (36, 37, 38).
ﬁu an için yenido¤an döneminde tan›s› konan çocuklarda
cerrahi giriﬂim; izlemlerinde hidronefrozda art›ﬂ olanlarda
(ultrasonografide ölçülen ön-arka renal pelvis çap›n›n 30
mm’nin üstüne ç›kmas›), renal fonsiyonlarda kötüleﬂme izlenenlerde (separe renal fonksiyonda %10’dan fazla azalma),
tekrarlayan a¤r› (Dietl’s krizi), idrar yolu enfeksiyonu ve üst
üriner sistem taﬂ hastal›¤› oluﬂumu saptananlarda ve de yak›n zamanl› yay›nlarda özellikle vurgulanan eﬂlik eden hipertansiyon varl›¤›nda düﬂünülmelidir (7,9,13, 34).

Tedavi
Üreteropelvik bileﬂke obstrüksiyonuna yönelik düzeltme operasyonlar› aras›nda; 1949’da ilk kez tan›mlanan, zaman içerisinde yap›lan düzeltmelerle aç›k giriﬂimlerdeki tedavi seçene¤i haline gelen ve halen alt›n standart olarak kabul edilen
Anderson-Hynes dismembered piyeloplasti (26) (ﬂekil 4), endoürolojik geliﬂmeler ›ﬂ›¤›nda 1986’dan beri uygulanmaya
baﬂlanan antegrad ve retrograd endopiyelotomi, pediyatrik
yaﬂ grubunda 1995 senesinde ilk kez tan›mlanan (27) ve geliﬂimini sürdüren laparoskopik / retroperitonoskopik piyeloplasti ve son olarak da 2004 y›l›nda ilk kez sunulan robot
asistanl›¤›nda laparoskopik piyeloplasti (28) operasyonlar›
say›labilir.
ÜPB tamirinin baﬂar› oranlar›; aç›k giriﬂim için %92-98, laparoskopik piyeloplasti için %92-100 ve retrograd ya da antegrad endopiyelotomi için %70-92 aras›nda de¤iﬂmektedir
(6). Giriﬂimin baﬂar›l› say›laca¤› tüm ameliyatlarda; huni
ﬂeklinde, yeterli kalibrede, su s›zd›rmaz ve gerilimsiz kal›c›
bir üreteropelvik bileﬂke anastomozu elde edilmelidir (8, 29).
Operasyon öncesinde saptanan t›kal› segment uzunlu¤u, hidronefroz derecesi, renal disfonksiyon derecesi ve ön çaprazlayan alt pol damarlar›n varl›¤› baﬂar›l› sonuçlar için belirleyici faktörlerdir (6). Çocukluk döneminde özellikle de yenido¤an döneminde separe renal fonksiyon de¤erinin cerrahinin baﬂar› oran›n› de¤iﬂtirmedi¤i, hatta ameliyat öncesi
dönemde daha kötü renal fonksiyona sahip hastalar›n operasyon sonras›nda en fazla renal fonksiyon art›ﬂ› saptanan
hastalar olduklar› gösterilmiﬂtir (18).
Genel olarak yenido¤anlar ve erken çocukluk dönemi endoürolojik giriﬂimler için uygun de¤ildir. Bunun nedenleri aras›nda; küçük çal›ﬂma aletlerinden ve dar çal›ﬂma alan›ndan
kaynaklanan teknik zorluklar, floroskopi kullan›m›n›n gereklili¤i ve aç›k / laparoskopik onar›m ile daha baﬂar›l› sonuçlar›n varl›¤› say›labilir (17, 35). Ergenlik öncesi çocuk-

ﬁekil 4 : Anderson-Hynes dismembered piyeloplasti

larda aç›k / laparoskopik giriﬂim ve endoskopik giriﬂim aras›nda karar verirken; iyi renal fonksiyon (>%25), hafif-orta
dereceli hidronefroz ve çaprazlayan damarlar›n olmamas›
endoskopik giriﬂimi destekleyen durumlard›r. Ergenlik dönemindeki çocuklarda ise endoskopik giriﬂimler birinci basamak tedavi seçene¤i olarak gösterilmektedir (17).
Aç›k, endoürolojik ya da laparoskopik giriﬂim uygulanan
hastalara peroperatif üreteral stent tak›lmas› tart›ﬂma konusudur. Ço¤u üroloji uzman› üreteral stent yerleﬂtirmek ve
stenti ameliyat sonras› 6. haftada çekme e¤iliminde olsa da;
stentin büyüklü¤ü, materyalinin tipi ve stentin çekilme zaman› hakk›nda genel bir görüﬂ birli¤i mevcut de¤ildir ve karar cerrah›n tecrübesine b›rak›lm›ﬂt›r (16, 22).

‹zlem
Üreteropelvik bileﬂke obstrüksiyonu nedeniyle ameliyat edilen hastalardaki izlem protokolleri merkezler aras›nda küçük farkl›l›klar gösterse de, genel görüﬂ ilk takip olarak
ameliyat›n 3. ay›nda kontrol diüretikli renal sintigrafi çekilmesi yönündedir (23,30). E¤er sintigrafik incelemede obstrüksiyon yoksa (T1/2 < 20 dk), hastan›n takibinin ameliyat
sonras› 1. ve 2. senelerde yap›lacak kontrol sintigrafik ve ultrasonografik incelemelerle yap›lmas› önerilmektedir (25,
30). Yap›lan çal›ﬂmalarda ultrasonografi ile yap›lan izlemlerde ameliyat sonras› 6. ay, 1. ve 2. y›lda saptanan hidronefroz gerileme oranlar› %36, %60 ve %81 olarak saptanm›ﬂt›r (24,31). Bu nedenle hastalar›n uzun dönemli takiplerinde temel al›nacak ultrasonografik incelemenin ameliyat
sonras› 2. sene kontrol ultrasonografisi olmas› gerekti¤i bildirilmektedir (23). Yine yap›lan çal›ﬂmalar ameliyat sonras› 2. seneden sonra sintigrafik takibe gerek olmad›¤›n› ve
kontrollerin senelik renal ultrasonografi ile yap›lmas› gerekti¤ini göstermiﬂtir.

KAYNAKLAR:
1. Johnston J.H. Pelvic hydronephrosis in children : a review of 219 personal cases. J Urol 1977, 117: 97.
2. Murakumo M. Structural changes of collagen components and diminution of nerves in congenital ureteropelvic junction obstruction. J Urol 1997, 157: 19631968.
3. Park J.M. ve Bloom D.A. The pathophysiology of UPJ
obstruction : current concepts. Urol Clin North Am
1998, 25: 161-170.

KL‹N‹K GEL‹ﬁ‹M
4. Mandell J. Structural genitourinary defects detected in
utero. Radiology 1991, 178: 193.
5. Niemczyk P ve ark. Use of diuretic renogram in evaluation of patients before and after endopyelotomy. Urology 1999, 53: 271-275.
6. Auge B.K. ve Preminger G.M. Ureteropelvic junction
repair : planning the approach. Atlas Urol Clin 2003,
11: 141-148.
7. Kass E.J. ve Burgess S.V. Pyeloplasty, Chapter 94.
Glenn’s Urologic Surgery Sixth Edition 2004.
8. Kogan B.A. Disorders of the Ureter and Ureteropelvic
Junction, Chapter 38. Smith’s General Urology Fifteenth Edition 2000.
9. Koff S.A., Campbell K.D. Non-operative management of
unilateral neonatal hydronephrosis. J Urol 1992, 148: 525.
10. Cussen L.J. The morphology of congenital dilatation of
the ureter: Intrinsic ureteral lesions. Aust N Z J Surg
1971, 41: 185.
11. Alcaraz A. ve ark. Obstruction and recanalization of the
ureter during embryonic development. J Urol 1991,
145: 410-416.
12. Chertin B. ve ark. Conservative treatment of ureteropelvic junction obstruction in children with antenatal diagnosis of hydronephrosis. Eu Urol 2006, 49: 734-739.
13. Sheu J.C. ve ark. Ureteropelvic junction obstruction in
children: 10 years’ experience in one institution. Pediatr
Surg Int 2006, 22: 519-523.
14. Woodward M., Frank D. Postnatal management of antenatal hydronephrosis. BJU Int 2002, 89: 149-156.
15. Herkanwal S. ve ark. Helical computed tomography for
identification of crossing vessels in ureteropelvic junction obstruction – comparison with operative findings.
Urology 2003, 62: 35-39.
16. Mandhani A. ve ark. Is a 2-week duration sufficient for
stenting in endopyelotomy ? J Urol 2003, 169: 886-889.
17. Figenshau R.S. ve Clayman R.V. Endourologic options
for management of ureteropelvic junction obstruction in
the pediatric patient. Urol Clin North Am 1998, 25:
199-209.
18. Salem Y. ve ark. Outcome analysis of pediatric pyeloplasty as a function of patient age, presentation and differential renal function. J Urol 1995, 154: 1889.
19. Ward A.M. ve ark. Ureteropelvic junction obstruction in
children : Unique considerations for open operative intervention. Urol Clin North Am 1998, 25: 211-217.
20. Rushton H.G. ve ark. Pediatric pyelopasty: Is routine
retrograde pyelography necessary? J Urol 1994, 152:
604-606.
21. Hoddick W.K. ve ark. Minimal fetal renal pyelectasis. J
Ultrasound Med 1985, 4: 85-89.
22. Smith K.E. ve ark. Stented versus nonstented pediatric
pyeloplasty: A modern series and review of the literature. J Urol 2002, 168: 1127-1130.
23. Psooy K. ve ark. Long term followup of pediatric dismembered pyeloplasty: how long is long enough? J Urol
2003, 169: 1809-1812.

27

24. Kis E. ve ark. The role of ultrasound in the follow-up of
postoperative changes after pyeloplasty. Pediatr Radiol
1998, 28: 247-249.
25. Tal R. ve ark. Dismembered pyeloplasty in children: a
review of 5 years single center ezperience. Int J Urol
2005, 12: 1028-1031.
26. Anderson J.C. ve Hynes W. Retrocaval ureter: a case diagnosed preoperatively and treated successfully by a
plastic operation. Br J Urol, 1949, 21: 209.
27. Peters C.A. ve ark. Pediatric laparoscopic dismembered
pyeloplasty. J Urol 1995, 153: 1962-1965.
28. Olsen L.H. ve ark. Computer assisted pyeloplasty in children: the retroperitoneal approach. J Urol 2004, 171:
2629-2631.
29. Foley F.E.B. New plastic operation for strictures at ureteropelvic junction: report of 20 operations. J Urol
1937, 38: 643-672.
30. Pohl H.G. ve ark. Early diuresis renogram findings predict
success following pyeloplasty. J Urol 2001, 165: 2311.
31. Amling C.L. ve ark. Renal ultrasound changes after pyeloplasty in children with ureteropelvic junction obstruction: long-term outcome in 47 renal units. J Urol 1996,
156: 2020.
32. Koff S.A. ve ark. Renal pelvis volume during diuresis in
children with hydronephrosis: ‹mplications for diagnosing obstruction with diuretic renography. J Urol 2005,
174: 303-307.
33. Lebowitz R.L. ve Blickman J.G. The coexistence of ureteropelvic junction obstruction and reflux. AJR Am J
Roentgenol 1983, 140: 231-238.
34. de Waard D, Dik P, Lilien MR, Kok ET, de Jong TP.
Hypertension is an indication for surgery in children
with ureteropelvic junction obstruction. J Urol 2008;
179(5): 1976-8.
35. Braga LH, Lorenzo AJ, Skeldon S, Dave S, Bagli DJ, Khoury AE, Pippi Salle JL, Farhat WA. Failed pyeloplasty in
children: comparative analysis of retrograde endopyelotomy
versus redo pyeloplasty. J Urol 2007; 178(6): 2571-5.
36. Decramer S, Bascands JL, Schanstra JP. Non-invasive
markers of ureteropelvic junction obstruction. World J
Urol 2007; 25(5): 457-65.
37. Taha MA, Shokeir AA, Osman HG, Abd el-Aziz Ael-A,
Farahat SE. Diagnosis of ureteropelvic junction obstruction in children: role of endothelin-1 in voided urine.
Urology 2007; 69(3): 560-4
38. Taha MA, Shokeir AA, Osman HG, Abd El-Aziz Ael-A,
Farahat SE. Pelvi-ureteric junction obstruction in children: the role of urinary transforming growth factor-beta and epidermal growth factor. BJU Int. 2007; 99(4):
899-903

