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Mesanedeki idrar›n üreter arac›l›¤›yla üst üriner sisteme
kaçmas› olan vezikoüreteral reflünün (VUR) fark edilmesi,
bir hastal›k olarak kabul edilmesi ve çocuk yaﬂ gurubunda
bu hastal›¤›n öneminin anlaﬂ›lmas› uzun y›llar sürmüﬂtür.
Kaynaklara göre tarihsel geliﬂim Galen ile baﬂlam›ﬂ önceleri dikkatli gözlem sayesinde, sonralar› hayvan deneyleri ile
mekanizmas› anlaﬂ›lm›ﬂt›r (1). Birbiri içine geçmekle birlikte tarihsel süreç : a. Tan›ma, tan›mlama, anatomik çal›ﬂmalar b. Hastal›k olarak de¤erlendirme ve nedenlerine araﬂt›rma c. Klinik uygulamalar, tedavi yöntemleri geliﬂtirme (öncelikle cerrahi) d. Medikal önlemler ve izlem politikalar› ve
bunlar sayesinde hastal›¤›n do¤al seyrinin de¤erlendirilmesi, antibiotik proflaksisi kavram›
e. Tedavi stratejilerinin oluﬂturulmas› (Klinik uygulama k›lavuzlar› oluﬂturulmas›) f. VUR’un alt›nda yatan sorunlar›n
araﬂt›r›lmas› (genetik ve mesane disfonksiyonu) g. Yeni tedavi yöntemlerinin araﬂt›r›lmas› ﬂeklinde özetlenebilir.
Reflünün oluﬂmamas›n› sa¤layan özel bir sfinkter veya kapak yoktur. Reflüyü önleyen üreterin mesaneye giriﬂindeki
flap-valv mekanizmas› ve mesane –üreterdeki bas›nç dinamikleridir. Anatomik diseksiyonlardan ö¤rendi¤imiz ; üreterin üç müsküler tabakas› (içte longitudinal, ortada sirküler,
d›ﬂta longitudinal) mesane boynuna yap›ﬂ›rken detrusor ile
birlikte derin ve yüzeyel trigonu oluﬂturmakta böylece gevﬂek iken idrar ak›m›na izin veren ancak gerilince kapanan
bir sistemi meydana getirmektedir. Güçlü destek doku detrusordur. Dinamik güçler ise üreter peristaltizmi ve mesane
içi hidrostatik bas›nçt›r. Bu amac› sa¤lamak için üreter mesaneye oblik olarak girer (ureteral hiatustan), submukozal
alanda bir miktar ilerler (submukozal üreter) ve üreter orifisi ile sonlan›r (2). Ureter orifisinin ﬂekli, submukozal tünele ba¤l› olarak de¤iﬂiklikler gösterir (konik, stadiyum, at nal›, golf çukuru). Bu görünümler tan› s›ras›nda ve tedavi seçiminde kullan›lan özelliklerdir.
Bu anatomik bilgiler içinde cerrahi düzeltmedeki amaç submukozal tüneli yeterli uzunlu¤a (üreter orifisi çap›n›n en az
beﬂ misli) getirecek ﬂekilde olmuﬂtur. Ancak yak›n dönemde
subüreterik enjeksiyonlarla tedavi prensibinin geliﬂmesi ve
bu tedavinin etkin oluﬂu submukozal üreter uzunlu¤u kadar
orifis konfigürasyonunun, orifis alt›ndaki deste¤in önemini

bizlere hat›rlatmaktad›r.
Anatomik çal›ﬂmalar›n bir bölümü de, reflünün renal hasar›
nas›l oluﬂturdu¤u konusundad›r. Hodson, Rolleston, Ransley, Risdon ve Jorgensen in detayl› hayvan çal›ﬂmalar› ile bu
iliﬂki aç›klanmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r(3). Renal pelvisteki idrar›n
kolektör tüplere kaç›ﬂ› renal papillan›n morfolojisi ile izah
edilmiﬂtir. Birleﬂik ya da düzleﬂmiﬂ renal papillardan kolektör tüpler arac›l›¤›yla kortrikal bölgeye idrar kaç›ﬂ› (‹ntra
renal reflü) ortamda bakterinin de bulunmas› halinde böbrekte lokal infeksiyon ve hasara yol açacakt›r.
“Big bang” teorisi olarak isimlendirilen ve renal skar geliﬂimini izaha çal›ﬂan bu bilgi genel kabul görmüﬂtür.
Vezikoüreteral reflü niçin önemlidir diye bakt›¤›m›zda karﬂ›m›za iki önemli baﬂl›k ç›kmaktad›r. Reflü nefropatisi diye
isimlendirilen renal hasar ve hipertansiyon. Bu konunun
önemi ilk olarak Hodson taraf›ndan fark edilmiﬂtir(4). VUR
sonucu tekrarlayan piyelonefritler renal doku kayb›na yol
açacak ve sonunda kronik böbrek yetersizli¤i nedeni olaçakt›r. Reflü nefropatisi baﬂl›¤› alt›nda toplanan özellikler :
1.Dilate, distorsiyone kalis ve bunun üzerindeki parankim
k›sm›n›n incelmesi 2. Yayg›n parankim atrofisi ve kalisiel
dilatasyon 3. Böbrek geliﬂiminin fokal skar ya da yayg›n atrofi sonucu bozulmas› olarak s›n›flanabilir. Skar geliﬂimi
uzun vadede hipertansiyon ve renal rezervin kayb›na yol
açacakt›r. Kronik böbrek yetmezli¤i ile sonuçlanacak renal
hasar›n önemi pediatrik renal transplantasyon serilerine bak›ld›¤›nda daha iyi anlaﬂ›lacakt›r. Bu yaﬂ gurubunda son dönem böbrek hastal›¤›n›n en önemli nedenleri aras›nda VUR
ön s›ralarda yer almaktad›r. Uluslararas› çal›ﬂmalarda (örne¤in IRSC) renal skar % 65 lere kadar ç›kmaktad›r. Reflü
derecesi artt›kça skar›n artt›¤›, skar geliﬂimi için infeksiyonun ﬂart oldu¤u, VUR ile birlikte obstrüksiyon da varsa skar
ihtimalinin artt›¤› bilinmektedir. Reflü konusundaki yay›nlara bak›ld›¤›nda % 38 e kadar hipertansiyon bildirilmiﬂtir.
Reflü spontan olarak kaybolsa veya ameliyatla düzeltilse bile tek bir skar varsa hipertansiyon riski var demektir. Unilateral skarl› olgularda % 11.3, bilateral skarl› olgularda %
18.5 hipertansiyon oran› bildirilmiﬂtir (5).
Klinik olarak bu kadar önemli sorunlara yol açan VUR sa¤-
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l›kl› insanlarda görülmemelidir. Literatürde sa¤l›kl› yenido¤anlarda reflü nün % 1 den az olarak görüldü¤ü bildirilmektedir. Baz› hayvan türlerinde (tavﬂan, s›çan ve di¤er kemirgenler) reflü görülebilir. Hatta köpek yavrular›nda yüksek
oranda (% 80) rastlanmakta ancak yetiﬂkinlerinde ço¤unlukla kaybolmaktad›r.
Tablo 1 : VUR oranlar›
‹drar yolu infeksiyon veya
üriner anomalisi olmayanlar
‹drar yolu infeksiyonu olanlar
Ana okulu ça¤›nda
Okulça¤›nda
Fetal hidronefroz
(1/150-1200do¤umda bir) lar›n

:% 0.4 – 1.8 (EAU 0.5 – 1)
: % 30-50
: % 14-29
: % 30 (EAU)
:% 25- 37

‹nsanlarda reflünün klinik prezantasyonu ; büyük bir ço¤unlu¤u ateﬂli ya da ateﬂsiz tekrarlayan idrar yolu infeksiyonlar› ile olmaktad›r. Nadiren miksiyon s›ras›nda lomber a¤r› gibi semptom veren ileri yaﬂta hastalar olabilir. Günümüzde
yeni bir prezantasyonda prenatal hidronefrozlar›n takibinde
olmaktad›r.Klasik kitaplara bakt›¤›m›zda reflünün toplam
insidans› % 10 lar civar›ndad›r. Ancak literatürde oranlar
aras›nda ciddi farklar vard›r. Literatürdeki bu veriler ayr›nt›l› incelendi¤inde bir k›sm›n›n idrar yolu infeksiyonu olan
çocuklar oldu¤u, bir k›sm›n›n sa¤l›kl› yenido¤an› da içerdi¤ini görmekteyiz. Üriner sistem infeksiyonu hikayesi olmayan çocuklarda bu oran % 17.2 civar›nda kümelenmektedir.
Oysa idrar yolu infeksiyonu nedeni ile de¤erlendirilen infantlarda reflü oran› % 70 lere kadar ç›kmaktad›r. ‹ntrauterin
hidronefroz saptananlar›n da yaklaﬂ›k % 37 sinde reflü saptanm›ﬂt›r.
Cinsiyete göre reflü görülme s›kl›¤›, yaﬂa ba¤l› de¤iﬂik karekter göstermektedir. Prenatal tan›l› hidronefrozlarda reflü oran› % 37 olarak görülmektedir (6). Bu populasyonun % 80 ini
erkek bebekler oluﬂturmaktad›r. Bu erkek çocuklar›n reflüleri
bilateral ve yüksek dereceli olma e¤ilimindedirler. Daha ileri
yaﬂlarda idrar yolu infeksiyonu araﬂt›rmas› s›ras›nda saptanan reflüler ise daha çok k›z çocuklar›nda görülmektedir.
Irklara göre reflü prevalans› belirlenmemiﬂtir. Ancak literatürde beyaz ›rktan çocuklarda zencilere göre 10 kat fazla
reflü saptand›¤› belirtilmektedir (7). Yine literatürde, mavi
gözlü sar› saçl› aç›k ten renkli çocuklarda (Manley 1981) ya
da k›z›l saçl› çocuklarda (Urritia 1983) reflü riskinin fazla
oldu¤u ileri sürülmektedir.
Vezikoüreteral reflü hastal›¤› genetik geçiﬂi olan bir hastal›kt›r.Tek yumurta ikizlerinde %80, çift yumurta ikizlerinde
% 35 reflü tespit edilmiﬂtir (8). Reflülü çocuklar›n kardeﬂlerinde reflü görülme insidans› % 45 e yak›n olarak bildiril-
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miﬂtir.Son yap›lan çal›ﬂmalarda bu oran % 27 dir (9). Reflülü çocu¤un ebeveynlerinde reflü görülme ihtimali de yüksektir. Reflü tan›s› koydu¤umuzda aileyi bilgilendirmek,
özellikle hasta çocuktan küçük olan çocuklar› reflü aç›s›ndan araﬂt›rmak, ileride do¤acak çocuklarda reflü olas›l›¤›n›
anlatmak gereklidir.5 yaﬂ›ndan küçük kardeﬂlerde VCUG,
di¤erlerinde US ile takip önerilmektedir. ‹nsan vücudunda
hücre özelleﬂmesi ve vücut segmentasyonundan sorumlu
PAX genleri veziko-üreteral reflünün genetik geçiﬂinden sorumlu tutulmuﬂ ancak PAX mutasyonlar› reflülü ailelerde
aç›kça gösterilememiﬂtir.
Reflünün do¤al seyri bilinmeden tedavi plan› yap›lamaz. Do¤al seyri konusundaki ip uçlar› hayvanlardan elde edilen bilgiler ve klinik çal›ﬂmalara dayanmaktad›r. Gerek hayvanlarda ki gözlemler gerek klinik takip çal›ﬂmalar› reflünün zaman içinde kaybolma e¤ilimi gösterdi¤ini belirtmektedir.
Genel olarak tan› s›ras›ndaki reflü derecesi ile spontan kaybolmas› aras›nda ters iliﬂki vard›r. Ureterovezikal bileﬂkenin
yap›s› bu konuda belirleyici diye düﬂünülmüﬂtür. Ancak sorunun fonksiyonel yönü unutulmamal›d›r. Mesane’nin çal›ﬂma özellikleri reflü ile direkt iliﬂkilidir ve reflünün spontan
regresyonunda mesane dinamikleri de önemli rol oynar. Literatürde dilate olmayan reflülerin (Gr.I,II) kaybolmas› %
80-85, dilate reflülerin (Gr.III,IV,V) spontan kaybolmas› %
41 olarak görülmektedir (Smellie,Normand). Skoog ve arkadaﬂlar›n›n 1987 deki büyük serilerinde spontan kaybolma
yüzdeleri : Gr.I :%90, Gr.II:%80, GrIII:%50, Gr.IV:%10,
grV:%0 d›r. 1983 de Duckett taraf›ndan yay›nlanan seride
ise GrII de % %63, Gr.III de %53, GrIV de % 33 spontan
rezolüsyon bildirilmiﬂtir.
Tan› yaﬂ› ne kadar küçükse, reflünün spontan kaybolmas› ihtimali o kadar yüksektir. Kaybolacaksa ilk birkaç y›l içinde
olmaktad›r ve pubertenin buna özel bir olumlu katk›s› yoktur. Düﬂük ve orta dereceli reflülerin kaybolacaksa 4 y›l içinde kayboldu¤unu belirten yaz›lar vard›r (McLorie 1990).
Amerikan Reflü K›lavuzu çal›ﬂmalar›nda Gr I ve II reflülerin spontan gerilemesinde tan› yaﬂ› ve taraf› konusunda bir
korelasyon bulunmam›ﬂt›r. Oysa Gr III reflülerde kendili¤inden kaybolmada (iyileﬂmede) tan› s›ras›ndaki yaﬂ ve taraf
(tek ya da bilateral oluﬂu) prognostik faktörlerdir.
Vezikoüreteral reflü etyolojisine bak›ld›¤›nda Primer reflü
hastal›¤› ve reflüye yol açan sekonder nedenler oldu¤u görülmektedir. Primer reflü, yukar›da da belirtildi¤i gibi genetik
geçiﬂi olabilecek bir hastal›kt›r. Ailevi olarak görülebilir.
Temel neden olarak ureterovezikal bileﬂkenin geliﬂimindeki
hatalar›n sorumlu oldu¤u, ureteral tomurcu¤un Wolf kanal›ndan ç›k›ﬂ yeri, zaman› ve nefrojenik blastem ile birleﬂmesindeki sorunlar›n reflüye ve birlikte görülebilecek renal
displazilere yol açt›¤› ileri sürülmüﬂtür (Mackie,Stephens
1975).Bu nedenlerle orifisin ﬂekli, çap›, submukozal üreter
aras›ndaki iliﬂkiler primer reflünün tedavisinde bir dönem
önemli yer tutmuﬂtur.
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Sekonder reflü nedenlerini ; a. Uretral obstrüksiyonlar (posterior uretral valv),b. Mesane çal›ﬂma bozukl›klar› (nörojenik mesane hastal›klar›, iﬂeme disfonksiyonlar›) c.‹nfeksiyon
olarak özetlenebilir.

ﬁekil 1 : Uluslar aras› VUR derecelendirilmesi

VEZ‹KOÜRETERAL REFLÜ TANISI
Miksiyonel sistouretrografi (MSUG,VCUG)
VUR radyolojik tetkik yöntemleri kullan›larak ortaya ç›kar›labilecek bir patolojidir. Bu amaçla iﬂeme sistouretrografisi (voiding sistouretrography VCUG, miksiyonel sistouretrografi MSUG) yap›l›r. VCUG ile, reflü varl›¤›, mesane boynu ve uretran›n durumu, mesane kapasitesi, mesane cidar›n›n özellikleri araﬂt›r›l›r. Mesane dolumu s›ras›nda (pasif
reflü), miksiyon s›ras›nda (aktif reflü) de¤erlendirilir. Ureter
peristaltizminin derecesi reflüyü etkileyebilir (dehidratasyon, KBY vs). VCUG genellikle anestezi gerektirmeden yap›lacak bir iﬂlemdir. Bazen midezolam kullan›larak daha
konformal ﬂartlar sa¤lanabilir. Mesanenin doldurulma bas›nc› önemlidir ve 30-40 cm. su’yu aﬂmamal›d›r. ‹drar yolu
infeksiyonu s›ras›nda yap›lmamal›d›r. Genelde tercih edilen
idrar steril olduktan 3-4 hafta sonra yap›lmas›d›r. Ancak
akut infeksiyonun tedavisinden hemen sonra da yap›labilir.
Siklik VCUG ile mevcut reflünün tan›s› % 15- %40 oran›nda artt›r›labilir (Fettich&kenda1992, Paltiel 1992). VCUG
s›ras›nda video floroskopi, pulse floroskopi gibi teknikler
radyasyon dozunu azalt›r.
Resim 1 : Unilateral Gr.V vezikoüreteral reflü, uretra normal

I.Derece: Sadece distal uretere olan ve dilate olmayan refü
II Derece: Kalislere kadar tüm sisteme, dilate olmayan reflü
III Derece: Ureter ve kalisiel sistemde hafif,orta dereceli
dilatasyon, kalislerde minimal küntleﬂme
IV.Derece: Ureter ve kalislerde belirgin dilatasyonun ve
ureterin k›vr›lmalar›n›n olmas›
V.Derece: Ureter ve kalislerde ciddi dilatasyon , k›vrilmalar
ve papillalar›n silinmesi

Radionuklid VCUG
Tan› aﬂamas›nda reflü derecelendirilmesi yap›lamad›¤› için
kullan›lmamaktad›r. Al›nan radyasyonun azl›¤› gibi önemli
bir olumlu taraf› vard›r. Bu nedenle takip olgular›nda kullan›lmas› tercih edilmektedir. Konvansiyonel VCUG ye göre
daha sensitiftir. Direkt (0.5 mCi technetium 99- pertechnetate + izotonik serum) olarak mesaneye verilerek yap›l›r.
‹ndirekt RN VCUG, intravenöz yolla verilen radinuklid maddenin böbreklerden süzülüp mesanede birikmesinden sonra
iﬂetilerek yap›l›r ancak % 50 oran›nda false-negatif de¤erlendirmeye yol açt›¤› için reflü tan›s› için tavsiye edilmemektedir. Mesane ç›k›m t›kan›kl›¤› ﬂüphe edilenlerde, cerrahi tedavi düﬂünülenlerde ve duplikasyon veya ektopisi olanlarda
bu yöntem tercih edilmemelidir.
Resim 2 : Yüksek dereceli unilateral reflüsü olan hastaya ait
DMSA renal sintigrafide renal hasar

VUR DERECELEND‹RMES‹
Günümüzde International Reflux Classification sistemi
kullan›lmaktad›r. I den V ‘e kadar derecelendirme yap›lmaktad›r.
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Ultrasonografi
VUR tan›s› için rutin olarak tavsiye edilecek bir yöntem de¤ildir. VUR ile birlikte olabilecek patolojileri tan›mada ve
takipte yararl› olabilir.Hidronefroz, renal anomaliler, renal
skar’› tan›mada yard›mc› olabilir. Ameliyat sonras› obstruksiyon araﬂt›r›lmas› için kullan›labilir.
Mesaneye karbondioksit ya da sonicated albumin doldurarak
iﬂeme s›ras›nda US ile VUR araﬂt›r›lmas› denenmiﬂ ancak
rutin kullan›ma girmemiﬂtir.
‹zotop renografi
Renal skar›n de¤erlendirilmesi için en uygun yöntemdir. Bu
amaçla DMSA (Technetium 99m dimercaptosuccinic acid)
kullan›lmaktad›r. DMSA eski skarlar›n tan›s› ve haritaland›rmas›nda oldu¤u kadar akut pitelonefrit döneminde de
kullan›lmaktad›r. Bu yolla elde edilen bilgiler US ve IVP
den daha üstündür. DMAS SPECT (renal Single photon
emission computed tomography), planar DMSA dan daha
detayl› bilgi verir ve 3 yaﬂ alt› çocuklarda bu fark aﬂikard›r.
Reflü ve obstruksiyonun birlikte oldu¤u durumlarda diüretik
DTPA (veya EC, MAG3) renal sitigrafi önemli bir tan› arac›d›r.
‹ntravenöz Ürografi (Ekskretuar ürografi)
Pediatrik ürolojide giderek daha az oranda kullan›lan bu
yöntemin VUR deki yeri s›n›rl›d›r. Akut infeksiyonda
US+DMSA daha çok bilgi verdi¤i için kullan›lmamaktad›r.
IVP de hidronefrozu görmek ya da kalislerdeki küntleﬂme,
renal skar ﬂüphesi reflü tan›s› için yeterli de¤ildir. Reflü tan›s› VCUG ile kondu¤undan bu aﬂamada da IVP nin rolü
yoktur. Kan›mca post-op takipte US de hidronefroz saptanan olgular›n ileri de¤erlendirilmesinde kullan›labilir.
Ürodinamik de¤erlendirme
Günümüzde vezikoüreteral reflü – mesane disfonksiyonu
aras›ndaki iliﬂkiler eskiye göre daha çok dikkate al›nmaktad›r. Reflünün büyümeyle kaybolmas›nda mesane çal›ﬂmas›n›n iyileﬂmesinin de etkisi oldu¤u aﬂikard›r. Bu nedenle VUR
hastalar›n›n bir k›sm›nda özellikle videoürodinami, bas›nç
ak›m çal›ﬂmalar› kaç›n›lmaz yöntemlerdir. Klasik ürodinamilerde mesaneye verilen s›v› dilate üreterlere kaçarak, mesane kapasitesi ve bas›nçlar hakk›nda ciddi yan›lg›lara yol
açabilece¤i unutulmamal›d›r. Video-ürodinamide bu sorun
ortadan kalkmaktad›r.
Mesane fonksiyonunu yak›ndan ilgilendiren bir konu, konstipasyon daha do¤ru bir anlat›mla barsak fonksiyonlar›d›r.
VUR – mesane fonksiyonu – konstipasyon iliﬂkisi yak›n y›llarda fark edilmiﬂ, mesane ve barsak fonksiyonlar›ndaki ortak
sorun DES (Dysfunctional elimination syndrom) olarak isimlendirilmiﬂtir. Reflülü hastalarda s›k görülen iﬂeme disfonksiyonlar›nda bu durum da araﬂt›r›lmal› ve tedavi edilmelidir.
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K‹MLERDE REFLÜ ARAYALIM
Klasik bilgi 5 yaﬂ alt›nda ateﬂli ve ateﬂsiz tüm idrar yolu infeksiyonlar›nda, 5 yaﬂ – adolesan dönemde ateﬂli idrar yolu
infeksiyonlar›nda, ilk akut infeksiyon tedavisinden hemen
sonra reflü araﬂt›r›lmal›d›r denilmektedir. 5 yaﬂ – adolesan
dönemde idrar yolu infeksiyonu ateﬂsiz ise ancak tekrarlarsa VUR araﬂt›r›lmas› gerekti¤i düﬂünülmüﬂtür.
Günümüzde bu kavramlarda da baz› de¤iﬂiklikler olmuﬂtur.
Prenatal tan›l› hidronefrozlarda
2 yaﬂ alt›ndaki ateﬂli ya da ateﬂsiz tüm idrar yolu infeksiyonlar›nda
2 - 4 yaﬂ ateﬂli idrar yolu infeksiyonlar›nda
2 – 4 yaﬂ›nda ailesinde reflüsü olan çocuklarda
4 yaﬂ ve üzeri tekrarlayan idrar yolu infeksiyonu olanlarda
VUR araﬂt›r›lmas› gerekti¤i düﬂünülmektedir(10).
TEDAV‹
Vezikoüreteral reflünün tedavisinin amac› böbrekte oluﬂabilecek hasar› önlemektir.
Vezikoüreteral reflünün tedavisi öncelikle hastal›¤›n primer
mi yoksa sekonder bir nedene ba¤l› m› de¤erlendirilmesi ile
baﬂlamal›d›r. Sekonder nedenler saptanm›ﬂ ise o sorunun çözümü öncelik taﬂ›r. Bunun en iyi örne¤i Posterior Uretral
Valv ve ‹ﬂeme Disfonksiyonu olan hastalard›r. Bu nedenlerin
tedavisi bir k›sm›nda reflünün kaybolmas›n› sa¤layabilir.
Tedavi seçiminde AUA ve EAU vezikoüreteral reflü k›lavuzlar›n› dikkate almak gerekir. Do¤al olarak hastaya ve aileye
ait hatta ülkemize ait sorunlar baz› hastalarda tedavi seçimimizi de¤iﬂtirebilir. Ancak reflünün do¤al seyrine ait çal›ﬂmalar bize her reflüyü cerrahi yolla tedavi etmememiz gerekti¤ini göstermiﬂtir. Bu sayede 1950 – 1970 li y›llardakinden az cerrahi tedavisi gere¤i do¤maktad›r
0-1 yaﬂ gurubunda I-IVderece reflülerde antibiotik proflaksisi alt›nda beklemek önerilmektedir. 1 yaﬂ alt›nda V. derece skarl› reflülerde ilk aﬂamada antibiotik proflaksisi önerilir, ancak cerrahi tedavi alternatifi de unutulmamal›d›r. 0-1
yaﬂ gurubun da bile olsa antibiotik korumas› s›ras›nda oluﬂan infeksiyonlar, ailenin uyumsuzlu¤u gibi nedenler tedavi
plan›n› de¤iﬂtirebilir ve cerrahi düzeltme gerekli olabilir. 1
yaﬂ›ndan sonra reflü derecesi, renal skar olup olmamas›,
unilateral veya bilateral oluﬂu gibi faktörlere göre tedavi seçimi yap›l›r. Ancak tek böbrekli olgular, para-ureteral divertikülü olanlarda ki gibi özel durumlarda daha agresif bir tedavi seçimi kaç›n›lmazd›r. Komplet üreteral duplikasyonlarda spontan kaybolma oran›n›n tek sistemlere göre farkl› bir
oranda olmad›¤› ancak sürenin uzad›¤› düﬂünülmektedir.
1-5 yaﬂ gurubunda : skarl› gurupta Gr.I-II ve unilateral
GrIII-IV reflüler antibiotik proflaksisi ile izlenebilir. Bilateral Gr.III-IV skarl› reflülerde de ilk tedavi önerisi antibiotik
proflaksisi olabilir ancak cerrahi tedavi alternatifi de unu-
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tulmamal›d›r. Unilateral veya bilateral Gr.V reflülerde cerrahi tedavi önerilmektedir. Antibiotik proflaksisi alt›nda takip önerilen hastalar›n ne kadar süre ile izlenece¤i konusunda uluslar aras› görüﬂ birli¤i yoktur
Belman ve Skoog 7 yaﬂa kadar, Winberg 5 yaﬂa, Thomas
k›zlarda 4-5 erkeklerde 3-4 yaﬂa kadar proflaksiye devam
edilebilece¤ini önermektedirler.
Antibiotik proflaksisi alt›nda izlemde kaybolmayan Gr. I-II
reflülerin nas›l tedavi edilmesi konusunda fikir birli¤i yoktur.
Ancak Gr.III-IV reflülerde cerrahi tedavi önerilmektedir.
6-10 yaﬂ gurubunda Gr.I-II lerde proflaksi alt›nda izlem
önerilir. Unilateral Gr.III-IV ler lerde ilk seçenek antibiotik
proflaksisi alt›nda izlemdir. Bilateral Gr.III_IV ve Gr.V reflülerde cerrahi tedavi önerilmektedir. Bu yaﬂ gurubunda
olup ilk tedavi proflaksi alt›nda izlem olan çocuklar›n takibi
s›ras›nda Gr.I-II lere ne önerilece¤i hakk›nda fikir birli¤i
yoktur. Gr.III ve üzerindekilere cerrahi tedavi gerekir.

Tablo 2 : Skarl› hastalarda AUA VUR K›lavuzu tedavi
seçim önerileri (11)
REFLÜ GRADE/TARAF
I – II Uni.-Bil.

III-IV Uni.

III-IV Bil.

V Uni.-Bil.

Yaﬂ
<1
1-5
6-10
<1
1-5
6-10
<1
1-5
6-10
<1
1-5
6-10

K›lavuz
a.b.P
a.b.P
a.b.P.
a.b.P.
a.b.P.

Takip
?
?
?
Pers. OP
Pers. OP
Pers. OP
a.b.P.
Pers. OP
a.b.P.-OP OP
OP
OP
a.b.P.-OP OP
OP
OP

Antibiotik proflaksisi için aﬂa¤›daki ilaçlar önerilmektedir.
Nitrofurantoin
Trimethoprim
Sefaleksin
Amoksisilin

1 - 2 mg/kg/gün
2 mg/kg/gün
2-5 mg/kg/gün
5-10 mg/kg/gün

Hayat›n ilk 8 haftas›nda nitrofurantoin ve trimethoprim kullan›lmamal›d›r. Trimethoprim’e direncin artm›ﬂ olmas›, nitrofurantoinin bulant› kusma gibi etkileri nedeni ile iyi tolere
edilememesi son dönemde sefaleksinin bu amaçla kullan›m›nda art›ﬂ getirmiﬂtir.
‹zlem alt›nda antibiotik proflaksisi ile beklenen hastalarda
s›v› al›m›nda art›ﬂ, s›k idrar yapma, genital hijyene dikkat,
konstipasyonun önlenmesi gibi tedbirlerin önemi ailelere anlat›lmal› ve tedavi yöntemi seçimi aile ile paylaﬂ›lmal›d›r.
CERRAH‹ TEDAV‹
Yukar›da bahsedilen kurallar içerisinde izlenmekte olan VUR
lu hastalarda, araya giren klinik infeksiyonlar veya medikal
önlemlere ve tedaviye uyumsuzluk cerrahi tedavi tercihini gerektirir. Skarl› ve yüksek reflü dereceli çocuklarda zaten ilk
tedavi seçene¤i cerrahidir. Ancak daha düﬂük dereceli bile olsa yeni skar geliﬂimleri oluyorsa cerrahi tedavi düﬂünülebilir.
Paraüreteral divertikül gibi üretero-vezikal bileﬂkeyi anatomik olarak bozan ﬂartlarda ilk tedavi seçene¤i cerrahi olmal›d›r. K›z çocuklarda pubertede tam büyümeye ulaﬂmalar›na
ra¤men devam eden reflülerde ameliyat tercih edilir. Cerrahi
tedavi önerilirken bu yöntemin yaklaﬂ›k % 95 baﬂar› ile reflüyü ortadan kald›raca¤›, piyelonefrit oran›n› azaltaca¤› ancak
alt idrar yolu infeksiyonunu ihtimalini yok etmeyece¤ini ve hijyenik kurallara uymak, mesaneyi s›k boﬂaltmak gibi davran›ﬂlar›n sürmesi gere¤ini hat›rlatmak uygun olur.
‹lk cerrahi tedavilerin tan›mland›¤› y›llardan günümüze pek
çok farkl› cerrahi yöntem önerilmiﬂtir. Anatomik özelliklerine göre bir s›n›flama aﬂa¤›da görülmektedir.

Tablo 3 : Cerrahi teknikler

Detrusor rekonstruksiyonu
Witzel
-Stiles
-Mann
-Coffey
-Lich-howerton-Davis
-Gregoir
-Detrussorraphy
Hutch I
-Jewett
-Ambrose
Mathisen

Tünel
Paquin
Politano-Leadbetter
Glenn-Anderson
Monod-Vanverts
Cohen

Üreteral ilerletme
Williams
Hutch II
Edelbrok-Skatis
Girgis-Veenema
Thompson-Patton
Gil-Vernet

Üreteral uzatma
Bischoff
Witherington

KL‹N‹K GEL‹ﬁ‹M
Bu yaz›n›n kapsam› içinde cerrahi tekniklerin detay›na inilmeyecektir.
Son y›llarda cerrahi tedavi alternatifleri aras›nda Cohen,
Lich-Gregoir ve Politano-Leadbetter ameliyat yöntemleri
ençok uygulanan metodlar olmuﬂtur. Ancak 20 y›l içinde gittikçe artan oranlarda kullan›lan bir yöntem subureteral injeksiyonlard›r. ‹lk olarak Matouschek taraf›ndan önerilen bu
yöntem Puri’nin bu konudaki ›srarl› yay›nlar› ile dikkat çekmiﬂtir. Literatürde 1974 y›l›nda Politano taraf›ndan da kullan›ld›¤› görülmektedir. ‹njeksiyon maddesi olarak önceleri
sadece teflon kullan›l›rken zaman içinde pek çok madde bu
amaçla denenmiﬂ ve son olarak dektranomer yayg› kullan›l›r
hale gelmiﬂtir.
Tablo 4 : ‹njeksiyon materyalleri
Otolog
• Kan
• Ya¤
• Kondrosit hüc. K.
• Mesane kas› hüc.K
• Kollajen (insan-kendisi)
Non-otolog
• Polytetraflouroethylen
• Polydimethylsiloxane
• Dextranomer
• Calcium hydroxyl apatite
• Bioglass
• Polyvinyl alcohol foam
• Membran+HEMA
• Kollajen ( S›¤›r )
Resim 3 : Preoperatif ve post operatif VCUG ler
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Günümüzde endoskopik injeksiyon tedavilerinin, medikal tedavi alt›nda izlem hastalar› için de bir alternatif tedavi yöntemi oldu¤u düﬂünülmektedir (12).
Son dönemde laparoskopinin pediatrik yaﬂ gurubunda da
kullan›l›r hale gelmesi ile laparoskopi reflü ameliyatlar›
gündeme gelmiﬂtir. Ancak bu ameliyatlar aç›k cerrahi giriﬂimlerin laparoskopik olarak tekrar› ﬂeklindedir. Gil-Vernet
ve Lich-Gregoir yöntemlerini laparoskopik olarak uygulayanlara ait s›n›rl› say›da yay›n mevcuttur.
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