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ÖZ 

Giriş: Çalışmamızda kliniğimize fetal tarama amaçlı başvuran gebelerde tespit ettiğimiz genitoüriner sistem 
anomalilerinin dağılımını sunmayı amaçladık. 

Gereç ve Yöntem: Son 4 yılda Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Perinatoloji polikliniğimize başvuran 
81163 gebenin verileri hastane dijital arşivinden ve hasta dosyalarından retrospektif olarak incelendi. Genito 
üriner sistem (GÜS) anomalisi tespit edilen 276 gebe çalışmamıza dahil edildi. 

Bulgular: Çalışmamızda renal malformasyonlar en sık tespit edilen anomaliler olarak bulundu. Böbreğin 
gelişimsel varyasyonları ve genital patolojiler en sık 2. anomali olarak izlendi. Vakalar analiz edildiğinde, renal 
malformasyon görülen vakalarda ise en sık multikistik displastik böbrek izlenmiştir. Gelişimsel varyasyonlar ve 
genital patolojiler görülen vakalarda is en sık olarak posterior üretral valv ve over kisti bulunmuştur. 

Sonuç: Genitoüriner sistem anomalileri başka anomalilerle de birliktelik gösterebildiğinden genel sistem taraması 
ayrıntılı yapılmalıdır. Erken tanı sayesinde gebeliğin gidişatı belirlenebilmektedir.  

 
SUMMARY 

Introduction: To present the distribution of genitourinary system anomalies that we detected in pregnant women 
who applied for fetal ultrasound scanning. 

Materials and Methods: The data of 81163 pregnant women who applied to our Tepecik Training and Research 
Hospital Perinatology clinic in the last 4 years were retrospectively analyzed from the hospital digital archive and 
patient files. 276 pregnant women with genito urinary system anomaly (GUS) were included in our study. 

Results: In our study, renal malformations were found to be the most common anomalies. Developmental 
variations of the kidney and genital pathologies were the second most common anomaly. When the cases were 
analyzed, multicystic dysplastic kidney was most frequently observed in cases with renal malformation. In cases 
with developmental variations and genital pathologies, posterior urethral valve and ovarian cysts were found most 
frequently. 

Conclusion: Since genitourinary system anomalies can be associated with other anomalies, ultrasound 
screening should be done in detail. With early diagnosis, the prognosis of pregnancy can be determined. 
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GİRİŞ 

Günümüzde daha detaylı kesit ve görüntü imkanı 
sunan üç boyutlu ve dört boyutlu ultrasonografi 
(USG) cihazları ile fetusun yapısal gelişimine dair 
pek çok bilgi edinebilmekteyiz. Konjenital ano-
maliler her 100 doğumdan 3’ünde karşımıza 
çıkmaktadır (1). Bu konjenital anomalilerin de 
yaklaşık %25 ‘ini genitoüriner sistem (GÜS) 
anomalileri oluşturmaktadır. Bu anomalilerin tanı-
ları genellikle ultrasonografi (USG) ile konulabil-
mektedir. Üriner sistem anomalisi genellikle 
kendini oligohidramnioz ile gösterirken, bazen 
amnion mayi volümünde hiçbir değişiklik olmadan 
da anomali mevcut olabilir.  Bazı anomaliler fetal 
kayıplara, doğum sonrası böbrek yetmezliğine 
bağlı mortaliteye sebep olabilir. 

Üriner sistem, mezodermden (nefrojenik kordlar-
dan) gelişir. Bu süreçte her biri bir öncekinin daha 
kaudaline yerleşen üç ayrı üriner yapı oluşur; 
pronefroz, mezonefroz, metanefroz. Böbrekler 7-
8. haftada fonksiyonel hale gelir. Başlangıçta 
pelvistedirler. Sonra kalıcı yerlerine çıkarlar. 
Mesane ve üretra ürogenital sinüsün en üst par-
çasından gelişir. Fetal üriner sistem anomalileri 
bu gelişimi ve yer değişimini sağlayan genlerdeki 
kusurlardan kaynaklanabilmektedir. Üriner sistem 
anomalileri 1000 doğumda 0.3-1.6 oranında 
görülmektedir (1,2). 

Genital anomaliler ise tek başına ya da başka 
sendromlarla beraber izlenebilir. Prenatal USG’de 
cinsiyet tayini ailelerin öncelikli talebi olduğu için 
genital sistem incelenmesi sadece bu amaç için 
yapılmamalıdır. Erken tanı prenatal ya da 
postnatal dönemde anomali daha sempto-matik 
hale gelmeden tedavi şansı sunmaktadır (3). 

Biz çalışmamızda, 2017-2021 yılları arasında 
kliniğimize başvuran gebelerin fetuslarındaki 
GÜS anomalilerinin dağılımlarını sunmayı 
amaçladık. 

GEREÇLER VE YÖNTEMLER 

Çalışma Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Perinatoloji Polikliniğine 1 Ocak 2017-1 Ocak 
2021 tarihlerinde yüksek riskli gebelik nedeniyle 

değerlendirilen ve fetusta GÜS anomalisi sapta-
nan olgular dahil edildi. Veriler, hastane dijital 
kayıt sistemi ve hasta dosyalarından retrospektif 
olarak incelenip kaydedildi. Gebelerin tanı aldığı 
gebelik haftaları, gravidaları, pariteleri, yaşları ve 
tespit edilen anomalileri kaydedildi. Çalışmada, 
tanımlayıcı istatistikler ön planda tutuldu. Verilerin 
analizinde statistical package for the Social 
Sciences (SPSS) 20 programı kullanıldı. Değiş-
kenler n (frekans) ve yüzde (%) ile ifade edildi. 
Bu çalışma İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Etik Kurulu (20201/02-02, 22/02/2021) 
tarafından onaylanmıştır. 

BULGULAR 

Çalışmamızda İzmir Tepecik Eğitim Araştırma ve 
Hastanesi Perinatoloji Kliniği’ne başvuran 
gebelerin verileri incelendi. 1 Ocak 2017- 1 Ocak 
2021 tarihleri arasında prenetal tarama ve riskli 
gebelik açısından değerlendirilen 276 gebede 
GÜS anomalisi tespit edildi. Çalışmamıza dahil 
olan gebelerde Tablo 1‘de yaş, gravida, parite, 
gebelik haftaları gibi verilen dağılımı gösteril-
miştir. Gebelerin yaş ortalaması 27.1 (14-41) 
olarak hesaplandı. Ortalama gravidaları 2.2 (1-8), 
pariteleri 0.89 (0-5), ortalama gebelik haftaları 
24.7 (11-38) olarak saptandı. 

Çalışmamızda renal malformasyonlar 114 
(%41.3) vaka ile en sık tespit edilen anomaliler 
olmuştur. İkinci en sık %21.73 (60 hasta) oranın-
da tespit edilen böbreğin gelişimsel varyasyonları 
ve genital patolojiler olmuştur. Mesane malfor-
masyonları 35 (%12.68) vakada tespit edilmiştir. 
Adrenal patolojiler 7 (%2.5) vakada izlenmiştir 
(Tablo 2). 

İncelenen vakalar analiz edildiğinde 52 tanesinde 
(%18.84) multikistik displastik böbrek izlenmiştir. 
İkinci en sık 27 vaka ile (%9.78) posterior üretral 
valv ve over kistidir. Ardından %9.05 oranında 
unilateral renal agenezi izlenmiştir. %8.69 oranın-
da üreteropelvik bileşke obstrüksiyonu tespit 
edildi. %7.97 oranında megasistitis tespit edildi. 
Çalışmamızda 1 vaka ile en nadir prune belly 
sendromu, hidrosel, hidrokolpos tespit edildi 
(Tablo 3) (Şekil 1-3).   
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Tablo 1. Demografik veriler 

 Min Max Mean 

Yaş 14 47 27.1 

Gravida 1 8 2.2 

Parite 0 5 0.89 

Gebelik haftası 11 38 24.7 

 
 

Tablo 2. GÜS anomalilerinin dağılımı 

 
    
 
 

Tablo 3. Anomalilerin detaylı dağılımı 

-unilateral renal agenezi 25 

-çift toplayıcı sistem 8 

-pelvik böbrek 14 

-atnalı böbrek 9 

BÖBREĞİN GELİŞİMSEL 
VARYASYONLARI 

-çapraz birleşik ektopi 4 

bilateral renal agenezi 7 

-üreteropelvik bileşke obstrüksiyonu 24 

-ürinom 5 

-obstrüktif renal displazi 4 

--multikistik displastik böbrek 52 

--otozomal resesif polikistik böbrek 18 

RENAL MALFORMASYONLAR 

-otozomal dominant polikistik böbrek 3 

-adrenal hemoraji 5 
ADRENAL PATOLOJİLER 

-nöroblastom 2 

-posterior uretral valv 27 

-prune belly sendromu 1 MESANE MALFORMASYONLARI 

-üreterosel 7 

-ambigus genitalya 9 

-megasistitis 22 

--hidrosel 1 

-over kisti 27 

GENİTAL PATOLOJİLER 

-hidrokolpos 1 
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Şekil 1. Multikistik displastik böbrek ultrason görüntüsü 

 

Şekil 2. Posterior üretral valv ultrason görüntüsü 
 

 

Şekil 3. Üreteropelvik bileşke obstrüksiyonu ultrason görüntüsü 
 

TARTIŞMA 

Günümüzde USG’nin yaygın kullanılması ile fetal 
üriner sistem anomalileri sıklıkla tespit edilmek-
tedir. Bu anomaliler yenidoğanda mortalite ve 
morbiditeye sebep olmaktadır. Bu anomalilerin 
büyük çoğunluğunu üst üriner sistem dilatasyon-
ları ve renal displaziler oluşturmaktadır (4). Bizim 
çalışmamızdaki en sık görülen malfromasyon 
olarak, 114 vaka ile renal malformasyonlardır. 
Renal malformasyonlardan en sık 52 vaka ile 
multikistik displastik böbrek oluşturmaktadır. 
Onun ardından 24 vaka ile üreteropelvik bileşke 
obstrüksiyonu tespit edilmiştir. Renal pelviste 
dilatasyon meydana getiren en sık sebep 
üreteropelvik bileşke obstrüksiyonudur. Etyolojisi 
bilinmemektedir. Erkek bebeklerde daha sık iz-
lenmektedir (5). Çalışmamızda fetusların cinsiyeti 
hakkında bir veri kaydedilmemiştir. 

Oligohidramniosla beraber fetal pelvisi ileri 
derece dolduran megasistitin izlendiğinde akla ilk 

üretra obstrüksiyonu gelmelidir. Vakaların çok 
büyük bir kısmında ileri derecede genişlemiş bir 
mesane, kalınlaşmış mesane duvarı, dilate üretra 
izlenebilir. Megasistite 11-14. gebelik haftalarında 
USG de tanı konabilir. Çalışmamızda %7.97 
oranında (22 vakada) megasistitis tespit ettik.  

Posterior üretral valvler üretradaki obstrüksiyo-
nun en sık sebebidir. Daima erkek bebeklerde 
izlenir (6). Çalışmamızda %9.78 oranında (27 
vaka) 2. en sık tespit ettiğimiz anomali posterior 
üretral valvdir. Prune Belly Sendromu (PBS) 
100000 canlı erkek doğumda 3.8’inde tespit 
edilmiştir (7). Bu fetuslarda megasistite bağlı ileri 
derecede geniş bir karın vardır. Oldukça nadir 
görülen bu vakayı 1 vakamızda tespit ettik.  

Üretra obstrüksiyonları, üriner sistemdeki en ağır 
obstrüksiyon yapıcı nedenlerdendir. Üriner 
sistemdeki giderek artan başınç renal parankime 
zarar verir. Bu şekilde hasara uğrayan böbrek-
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lerde zamanla kistik alanlar içeren bir görünüme 
sahip olmaya başlar ve böylelikle multikistik renal 
displaziler meydana gelmiş olur. Literatür çalış-
malarında renal displazilerin çoğunluğunun alt 
üriner sistem displazilerine sekonder geliştiği 
gösterilmiştir (8) Multikistik renal displaziler pre-
netal taramada 1/3640 oranında tespit edilmek-
tedir (9). En erken gebeliğin 16’ncı haftasında 
görülebilir. Çalışmamızda %18.84 oranında en 
sık tespit ettiğimiz anomalidir. Bu vakaların prog-
nozları oldukça kötüdür. Tek taraflı olduğunda 
karşı taraftaki böbrek çok iyi değerlendirilmelidir. 
Karşı tarafta obstrüktif üropatilerle birliktelik gös-
terebilir. Ayrıca karşı taraftaki böbrekte %25 
vezikoüretral reflü izlenebilmektedir. Son zaman-
larda vezikoüretral shunt ile bu artan basınç 
düşürülmekte ve basınç dengelenmesi ile böbrek 
hasarı minimuma indirilmeye çalışılmaktadır. Nor-
mal karyotipe sahip ek anomalisi olmayan oligo-
hidramniosu olan erkek fetuslar bu tedaviden 
fayda görmektedir. Kız bebeklerde genellikle 
başarı şansı düşüktür (10). Oligo/anhidramnioza 
sebep olabilecek obstetrik bir komplikasyonun 
(erken membran rüptürü, plasental yetmezlik gibi) 
olmadığı mesanenin görülmediği durumlarda 
böbrek dokusunun olup olmadığı araştırılmalıdır. 
Bu durumlarda araştırılması gereken anomaliler 
bilateral renal agenezi, multikistik renal displazi, 
infantik polikistik böbrektir. Multikistik renaldis-
plazide veya tek taraflı renal agenezide karşı 
taraftaki böbreğin durumu belirleyicidir. Bilateral 
renal agneziler 5000 fetusta 1 izlenmektedir (11). 
Çalışmamızda %9.05(25 vaka) oranında unila-
teral renal agenezi tespit edildi. Bilateral renal 
agenezi de oranımız %2.05 (7 vaka) idi.  

Normalde retroperitoneal fossada ve lomber 
bölgede psoas kası anteriorunda bulunan böb-
rekler fetal hayatta pelvisten renal fossaya yer 
değiştirmektedir. Bu migrasyon 8. haftada 
başlamaktadır. Bu göçün tam olmaması ektopik 
böbrek anomalisine neden olmaktadır. Ektopik 
böbrek asemptomatik olabilir. Prenetal dönemde 
tanı konabilir ya da postnatal dönemde rastlantı-
sal olarak da tespit edilebilir. Çalışmamızda ek-
topik böbrek ve atnalı böbrek sırasıyla %5.07ve 
%3.26 olarak tespit edilmiştir. Literatürdeki 
çalışmalarda yerleşim ve füzyon anomalilerinin 
oranlarının bizim çalışmamıza göre daha az 
olduğu izlenmektedir (%0.2 ve %0.5) (12). Çalış-
mamızda otozomal resesif polikistik böbrek 
anomalisi vakaları %6.5 saptanmıştır. Ertekin ve 

ark. Yaptığı çalışmada bu oran %0.35 olarak 
saptanmıştır (12). Literatürde bu oran 1/20000’dir 
(13). Çift toplayıcı sistem prenetal dönemde ge-
nellikle asemptomatiktir. Ancak neonatal dö-
nemde böbrek enfeksiyonu riskinin arttığı göz-
lemlenmiştir. Kız fetuslarda, erkek fetuslara göre 
daha sık görülmektedir (14,15). Biz çalışmamızda 
%2.89 ( 8 vaka) oranında tespit ettik. 

Fetal ve neonatal dönemde adrenal bez boyutları 
erişkin döneme göre yaklaşık 20 kat büyüktür. 
Yüksek vaskülariteye bağlı kanamaya karşı has-
sastır. Travmaya veya kan basıncındaki değişik-
liklere göre kanama/iskemeye zemin hazırlar 
(16). Doğum sırasında anoksi hipoksi öyküsü, 
gestasyonel yaşa göre fazla kilo, uzamış doğum, 
zor doğum risk faktörleridir. Fetal hayatta çok 
nadir görülen bir durumdur ve tanı koymak 
zordur. Adrenal kanamalar genellikle 3. trimes-
terde meydana geldiği için prenatal taramada tanı 
koymak mümkün değildir (17). İnfantlarda insi-
dansı %0.2-3 arasında değşkenlik göstermektedir 
(18). Çalışmamızda 5 vakada (%1.81) adrenal 
hemoraji tespit edildi. 

Genital sistem anomalilerinden over kistleri kız 
fetüslerde en yaygın teşhis edilen anomalilerden-
dir. Yaklaşık insidansı 2600 gebelikte 1‘dir (19). 
Patofizyolojisi henüz tam olarak bilinmese de, 
overlerin plasental ve maternal hormonlarla aşırı 
uyarılmasına bağlı iyi prognozlu bir anomalidir. 
En sık 3. trimesterde, özellikle 28. haftadan sonra 
tespit edilebilirler (20). Çalışmamızda genital 
patolojilerde 27 vaka ile en sık tespit edilen 
anomalilerdendir. 

Cinsiyet gelişim bozuklukları gebeliğin ilk trimes-
terinde cinsiyet gelişim basamaklarında kromo-
zomal, gonadal, anatomik olarak meydana gelen 
bir aksaklık sonucu gonadlarla anatomik yapının 
birbiri ile uyumsuz bir şekilde geliştiği gelişim 
anomalisi olarak tanımlanabilir. Yaklaşık 5000 
doğumda 1 görülür (21,22). Ambiguous genitale 
başta olmak üzere çoğu yenidoğanın ilk vizit 
esnasında tanı alır. Epidemiyolojik olarak çalış-
malar, yenidoğan döneminde ambiguous genita-
lesi olan 10.000 vaka başına 2.2 oranında sapta-
mışlardır (23). GÜS anomalisi tespit ettiğimiz 
hasta popülasyonumuz 9 vakada (%3.26) 
ambiguous genitale tespit edildi. 

Üriner sistem anomalileri daha sıklıkla erkek 
fetüslerde izlendiği yapılan çalışmalarda görül-
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mektedir. Veri tabanımızdaki kayıtlarda fetusların 
cinsiyetlerinin not edilmemiş olması çalışmamızın 
eksik yanlarındandır. Ayrıca GÜS anomalileri ek 
başına görülebilmekle birlikte genellikle başka 
anomalilerle veya sendromların bir parçası olarak 
da görülmektedir. Hastaların ek anomalilerinin, 
kromozom ve karyotip analizlerinin eksik olması 
çalışmamızı zayıf bırakan yanlardandır. 

SONUÇLAR 

Böbreğe ait anomalalilerde USG’nin prediktif 
değeri yüksektir. Üriner sistem anomalilerinde 
prognoz lezyona, lezyonun yerine, tek veya çift 
taraflı olmasına, ek anomali eşlik edip etmeme-
sine bağlıdır. Eşlik eden anomali sayısı arttıkça 

prognoz kötüleşmektedir. Bu anomalilerin pre-
netal dönemde tespit edilmesi, anomalinin şidde-
tine göre gebeliğin sonlandırılması ya da doğum 
sonrası yenidoğan izlemine alınması önem 
taşımaktadır. Antenatal dönemde fazla bulgu 
vermeyen anomalileri postpartum dönemde renal 
fonksiyon kaybına sebep olabilir. Bu hasarı 
yaratmadan prenetal tanı alan fetuslar postpar-
tum dönemde pediatrik üroloğa refere edilmelidir. 

Genital anomalinin kesin prenatal tanısından 
sonra, ailelerin gebeliği devam ettirme veya son-
landırma seçenekleri olmalıdır. Fetal cinsiyetin 
saptanması ve genital anomalilerin prenatal 
tanısı, aileleri doğumda belirsiz cinsiyet konu-
sunda hazırlıklı olmaya ve perinatal yaklaşımda 
önemli bilgiler veremeye olanak sağlar.  
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