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Böbrek fiiflmesi
(Hidronefroz)
Kan› süzerek zararl› moleküllerden temizleyen böbrekler günde 1-1,5 litre idrar ç›kartmam›z› sa¤l›yor. Böbreklere giden kan, say›lar›
milyonu geçen “glomerul” denilen alt birimlerin içerisinden geçiyor. Bu geçifl s›ras›nda gerekli olmayan veya zararl› moleküller suyla birlikte süzülerek idrar› oluflturuyor. Oluflan idrar,
küçük toplay›c› kanallarla, böbre¤in ortas›nda
bulunan ve “pelvis” denilen bölgede toplan›yor.
Burada toplanan idrar hiç bekletilmeden “üreter” denilen idrar kanallar› sayesinde idrar kesesine yani mesaneye gönderiliyor. ‹drar›n bu
rahat ak›m›n› bozan her türlü durum veya hastal›k böbreklerde idrar›n birikmesine yol aç›yor. Böbreklerden at›lamayan idrar, yaratt›¤›
bas›nca ba¤l› olarak fliflmeye, yani “hidronefroz”a sebep oluyor. Böbrekte fliflmeye yol açan
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durum giderilmedi¤i taktirde böbre¤in ifllevini
bozarak kal›c› hasar yaratabiliyor. Böbrek fliflli¤ine yol açan sebeplerin ço¤u genellikle bebeklik ça¤lar›nda, hatta anne karn›nda bafll›yor. ‹drar kanallar›n›n anne karn›ndaki geliflimi s›ras›nda meydana gelen bozukluklar böbreklerde
fliflmeyle kendini gösteriyor. Bunlar›n bafl›nda
böbrek ç›k›fl darl›¤› geliyor. Böbre¤in hemen ç›k›fl›nda meydana gelen bir darl›k (üreteropelvik
bileflke darl›¤›) idrar›n geçiflini engelleyerek fliflmesine yol aç›yor. ‹ç idrar kanal›n›n idrar kesesiyle birleflti¤i noktadaki (üreterovezikal bölge)
darl›klar da böbre¤in fliflmesiyle kendini gösteriyor. Sadece idrar kanallar›ndaki t›kan›kl›klar

Peyroni Hastal›¤›
(Peniste E¤rilik)

Testis Torsyonu
(yumurta dönmesi)

Peniste cilt alt›nda oluflan sert dokular nedeniyle meydana gelen e¤rili¤e “peyroni”
hastal›¤› deniliyor. Hastal›k, 1743 y›l›nda ilk
tan›mlayan kifli olan Francois Gigot de za
Peyronie’nin ad›yla an›l›yor. Genellikle penis
köküne yak›n oluflan ve ba¤ dokusu niteli¤indeki bu plak fleklindeki sert dokular, bulunduklar› tarafa göre penisin e¤rilmesine yol
aç›yor. Peyroni hastal›¤› her yafltaki erke¤i
de¤iflik fliddette etkileyebiliyor. Hastal›¤›n ortalama görülme yafl› 50 olsa da 18 yafl›ndaki
erkeklerde dahi görülebiliyor. Hastal›¤›n bafllang›c›nda sertleflme s›ras›nda a¤r› görülüyor.
Penis köküne yak›n bölgelerde cilt alt›nda
sert kitle ve özellikle sertleflme s›ras›nda e¤rilik fark ediliyor. Bu durum, hafif bir e¤rilik
olarak bafllay›p, ileri zamanlarda, cinsel birleflmeyi dahi engelleyecek kadar e¤rili¤e sebep olabiliyor. Peniste a¤r› veya kitle hissi,
hastal›¤›n ilk belirtileri aras›nda say›ld›¤› için,
bu flikayetleri olanlar›n en k›sa sürede üroloji uzman›na baflvurmas› gerekiyor. Hastal›¤›n
teflhisi dikkatli bir muayene ile konulabiliyor.
Erken dönemlerde uygulanan bölgesel i¤ne
tedavileri veya ilaçlarla %30 civar›nda fayda
sa¤lanabiliyor. Bu tedavi yöntemlerinden fayda görmeyen hastalarda cerrahi olarak sert
peyroni plaklar›n›n ç›kart›lmas› gerekiyor.

Erkeklerdeki yumurtalar›n, yani testislerin
kanlanmas›n› sa¤layan damarlar ve meni kanallar›, ince bir kordon içerisinden geçerek testislere ulafl›yor. Testislerin bu kordon etraf›nda
dönmesine “testis torsyonu” deniliyor. Genellikle genç erkeklerde görülen bu durum, kordon
etraf›ndaki kaslar›n ani kas›lmas›na ba¤l› gelifliyor. Testisin kendi ekseninde 360 derece veya
daha fazla dönmesine ba¤l› olarak kordonda
k›vr›lma meydana geliyor. Bu k›vr›lma neticesinde, testise giden kan damarlar› s›k›flarak kan
ak›m› yavafll›yor veya duruyor. Testisler bu duruma sadece birkaç saat dayanabildi¤i için tors-

fliflmeye yol açm›yor. ‹drar›n, idrar kesesinden
böbreklere geri kaç›fl› da (vezikoüreteral reflü)
böbrek içi bas›nc› artt›rarak fliflmeye ve böbrek
hasar›na yol açabiliyor. Eriflkinlerde böbrek fliflmesine yol açan sebeplerin bafl›nda ise idrar
kanal›n› t›kayan tafllar geliyor. Böbrekte oluflup, idarar ak›m›yla idrar kanallar›na (üreterlere) düflen tafllar, idrar ak›m›n› engelleyebiliyor.
‹drar yollar›ndaki tümörler, prostat büyümesi,
kar›n içerisindeki büyük tümörler, idrar ak›m›n› engelleyerek böbreklerde fliflmeye sebep
olan di¤er durumlar aras›nda.
fiiddetli yan a¤r›s›, s›k idrar yolu enfeksiyonu, idrardan kan gelmesi, idrar miktar›ndaki
azalma, böbrek fliflmesinin belirtileri aras›nda
olabiliyor. Bu tür flikayetlerde kiflinin en k›sa
sürede bir üroloji uzman›na müracaat etmesi
gerekiyor. Ultrasonografi veya ilaçl› böbrek filmi (IVP) sayesinde teflhis konulabiliyor. Böbrek
fliflmesi acil bir durum kabul ediliyor ve hemen
tedavi edilmesi gerekiyor. E¤er idrar ak›m› hiç
yoksa en k›sa sürede böbre¤i rahatlatmak gerekiyor. Bunun için böbre¤e i¤neyle girilerek boflalt›l›yor ve içerisine ince bir tüp yerlefltiriliyor
(perkütan nefrostomi). Böylece idrar vücut d›flar›s›na al›nabiliyor. Ancak bu yöntem böbre¤i
geçici bir süreyle rahatlat›yor. Böbrekte fliflme
yapan sebebin teflhis edilip kal›c› çözümün sa¤lanmas› gerekiyor. T›kan›kl›k yaratan bölgenin
cerrahi yolla ç›kart›l›p, sa¤l›kl› yeni bir idrar kanal› oluflturmak, tedavideki esas hedef kabul
ediliyor.
yonun hemen tedavi edilmesi gerekiyor. Torsyon, testiste ani olarak bafll›yarak fliddetli a¤r›ya ve fliflmeye yol aç›yor. Testis iltihab› olan “orflit” e benzer bir tablo görülse de genellikle muayene ve tetkiklerle ay›rt edilebiliyor. Muayene
ile testis dönmesinden flüphe edildi¤inde, yap›lan dopler ultrasonografi sayesinde testislerdeki
kan ak›m› ölçülebiliyor. E¤er kan ak›m›nda azalma gözlenirse teflhis kesinlefliyor. Testisin döndürülerek eski normal konumuna kavuflturulmas› tedavideki temel prensip. Testis torsyonu, genellikle elle d›flar›dan müdahale sayesinde tedavi edilemiyor. Cerrahi müdahaleyle testis normal
konumuna getirilerek kese içerisinde tespit ediliyor. Karfl› tarafta da ayn› durumun olmas›n›
engellemek için ayn› seansta di¤er testisinde de
keseye tespit edilmesi öneriliyor.
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