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4.  On beş yaşındaki çocuk sol diz altında ağrı ve şişlik 
şikayetiyle başvuruyor. Fizik muayenede lokal hassasiyet 
ile birlikte ısı artışı da saptanıyor. Direkt grafide sol tibia 
diyafizinde soğan zarı görüntüsüne sahip kitle saptanıyor. 
Karyotip analizinde t(11;22) translokasyon saptanıyor. 

 Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ewing sarkom 
B) Hamartom 
C) Osteosarkom 
D) Paget hastalığı
E) Kondrosarkom

Doğru cevap: A

5.  Alfa fetoprotein düzeyi yüksek saptanan bir çocukta 
aşağıdaki hastalıkların hangisinin bulunma olasılığı en 
azdır? 

A) Yolk kesesi tümörü 
B) Tirozinemi tip 1
C) Hepatoblastom
D) Ataksi-telanjiektazi
E) Embriyonel rabdomiyosarkom 

Doğru cevap: E

6.  Aşağıdakilerden hangisi “küçük yuvarlak hücreli tümör” 
grubunda değildir?

A) Nöroblastom 
B) Rabdomyosarkom
C) Ewing sarkom 
D) Non-hodgkin lenfoma
E) Pilositik astrositom

Doğru cevap: E

7.  Aşağıdakilerden hangisi osteosarkoma yatkınlık 
oluşturmaz?

A) Herediter retinoblastom 
B) Paget hastalığı
C) Osteoid osteoma 
D) Enkondromatozis
E) Fibröz displazi

Doğru cevap: C

8.  “Trilateral retinoblastoma”da bilateral göz tutulumu ile 
beraber tutulan organ aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hipotalamus 
B) Adrenal bez
C) Pineal bez 
D) Kemik iliği tutulumu
E) Kiazma opticum

Doğru cevap: C

9.  Retinoblastoma’nın en sık prezentasyon şekli 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Lökokori 
B) Glokom
C) Görme kaybı 
D) Retinal ayrılma
E) Hifema

Doğru cevap: A

10.  Aşağıdakilerden hangisi lökokori nedeni değildir?

A) Persistan primer vitreus
B) Vernal konjonktivit
C) Konjenital Katarakt
D) Prematüre Retinopatisi (ROP)
E) Visseral Larva Migrans

Doğru cevap: B

11.  Langerhans hücreli histiositozis için aşağıdakilerden 
hangisi doğru değildir?

A) Birbeck granülleri görülmesi
B) CD1a (+) olması
C) CD 207(+) olması
D) En sık kemik tutulumu görülmesi
E) Sistemik tutulumda radyoterapi verilmesi

Doğru cevap: E

12. Tedaviye dirençli dermatit nedeniyle araştırılan üç yaşındaki 
çocukta kemikte litik lezyon saptanıyor ve Langerhans 
hücreli histiositozis tanısı konuluyor. 

 Bu çocukta öncelikle aşağıdaki kemiklerden hangisinde 
tutulum beklenir?

A) Kosta 
B) Tibia
C) Vertebra 
D) Femur
E) Kafa tası kemiği

Doğru cevap: E

13. Beş yaşındaki kız hasta, ciltte döküntü ve karında şişkinlik 
şikâyetleriyle getiriliyor. Öyküsünden, döküntülerinin 4 aydan 
beri olduğu öğreniliyor. Fizik muayenede, tüm vücutta yaygın 
egzematöz döküntü ve hepatosplenomegali saptanıyor. Tam 
kan sayımında anemi ve lökopeni, direkt kafa grafisinde 
multipl litik lezyonlar saptanıyor.

 Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Akut lenfoblastik lösemi 
B) Langerhans hücreli histiyositoz
C) Hodgkin lenfoma 
D) Osteosarkom 
E) Nöroblastom

Doğru cevap: B
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PEDİATRİK NEFROLOJİ16
TAM İDRAR TETKİKİ

İDRAR İNCELEMELERİ

Renk:

• Normalde berrak ve renksizdir.

-  Kırmızı renk: Taze kan, porfiriler, üratlar, Red Diaper sendromu (nonpatojenik 
Serratia marcescens, kırmızı pigment üretir).

-  Kahverengi-siyah: Hemosiderin, alkaptonüri, melanin, miyoglobin, glomerüler 
hematüri, kinin

-  Mavi-yeşil: Blue Diaper sendromu (Hartnup), metilen mavisi, Pseudomonas 
infeksiyonu, riboflavin, biliverdin.

Miktar:

• Günlük idrar miktarı 750 cc/m2 (yenidoğan: 1,5-3 ml/kg/saat)

Oligüri:
• Büyük çocuk;  <300 mL/m2/gün
• Süt çocuğu; <1 mL/kg/saat

Poliüri:

• >2 litre /m2/gün

pH:
• İdrar pH normal değerleri; 4,5-8,0 arasındadır.
• Normal pH asittir.

İdrar Dansitesi:
• Protein, glukoz, yüksek molekül ağırlıklı maddeler idrar dansitesini yükseltir. 
• Normal idrar dansitesi 1001-1030 arasındadır. 
• İzostenürik idrar dansitesi 1010’dur. 
• Osmolalitesi 100-1200 mOsm/kg’dır.

GFR:

• Plazmanın glomerülden süzülme hızıdır. GFR’yi en iyi gösteren endojen madde 
Sistatin- C’dir. Kreatinine göre avantajı, cinsiyet, boy, kas kitlesi, bilirubin ve 
hemolizden etkilenmemesi ve tübüllerden sekrete edilmemesidir. 

• GFR’yi en iyi gösteren eksojen madde ise, bir fruktoz polimeri olan inülindir. İnülin 
GFR ölçümünde altın standart olsa da kullanım zorluğu nedeni ile tercih edilmez. 

• Kreatinin, GFR ölçümünde en sık kullanılan maddedir.
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Protein:
• Erişkinde 150 mg, çocuklarda 100 mg/m2’yi aşan proteinüri patolojik sayılır. 
• Çocukluk çağında patolojik olmayan (fizyolojik) proteinürilerde, idrarla 

kaybedilen proteinin %60’ını (en sık) Tamm-Horsfall proteinleri 
oluşturur.

• 24 saatlik idrarda protein: Normal; <100 mg/m2/gün
• Anormal proteinüri; 100-1000 mg/m2/gün
• Nefrotik proteinüri; > 1000 mg/m2/gün

Şeker:

Normalde idrarda şeker bulunmaz. İdrar stick’i, glukoz için spesifiktir. Karbonhidrat 
metabolizma hastalıklarında, diğer redüktan maddeleri tespit için Benedict 
solüsyonu kullanılır.

Bilirubin:

Normalde idrarda bilirubin bulunmaz. Varsa konjuge formdadır. İntra/ekstra hepatik 
biliyer obstrüksiyonu ve hepatik inflamasyonu düşündürür.

Mikroskopi:

İdrar sedimentinin her sahada 5’den az eritrosit içermesi normal, 5-10 
arası eritrosit içermesi mikroskopik hematüri, 50’nin üzeri eritrosit içermesi 
makroskopik hematüridir.

Silendirler:

• Hiyalen silendir: Tamm-Horsfall proteininden oluşur. Ateşli hastalıklarda, nefrotik 
sendrom ve dehidratasyonda görülür. Çocuklarda en sık görülen silendirlerdir.

• Lökosit silendirler: Akut piyelonefrit, interstisyel nefrit
• Kahverengi veya çamur rengi granüler silendirler: Akut tübüler nekroz
• Balmumu silendirler: Spesifik bir hastalığı göstermez. Ama mutlaka bir böbrek 

hastalığını göstermesi bakımından önemlidir.
• Eritrosit silendirler: Akut glomerülonefrit
• Yağ silendirleri: Nefrotik sendrom

ÜRİNER SİSTEM ENFEKSİYONLARI (İYE)

GENEL BİLGİLER
• İdrar yolu enfeksiyonları (İYE), kızların %1-3’ünde erkeklerin, %1’inde görülen bir 

tablodur. Yenidoğan döneminde ve yaşamın ilk 1 yılında erkeklerde (üriner 
sistem malformasyonlarının kızlardan fazla görülmesi nedeniyle) bu dönem dışında 
daima kızlarda daha sıktır.

• İdrar yolu enfeksiyonlarının en sık nedeni, tüm yaşlarda, %75-90 oranında 
E. coli bakterisidir. Klebsiella, Proteus ve Staphylococcus saprophyticus diğer 
bakteriyel nedenlerdir.

• Bir yaşından büyük erkek çocuklarında Proteus mirabilis sıklığı E.coli’ye yakın 
bulunmuştur.

Patogenez:

• Yenidoğan döneminde bakteriler idrar yollarına en sık hematojen yolla ulaşır. Bu 
nedenle sepsis kabul edilir. Diğer dönemlerde asendan yolla ulaşır.
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Üriner Sistem Enfeksiyonunu Kolaylaştırıcı Faktörler:

• Kız cinsiyet, sünnetsiz erkek çocukları
• Vezikoüreteral reflü (sistit değil piyelonefrit riskini arttırır)
• İntrarenal yaralanma yapan olaylar
• Ürolitiazis: Taş oluşumu, böbrekte yabancı cisim reaksiyonu oluşturur ve enfeksiyonun 

ilerlemesini kolaylaştırır.
• Üreteral kateterizasyon
• Obstrüktif üropati
• Ağır konstipasyon
• Kıl kurdu enfestasyonu
• Periyodik ve düzenli idrar yapmama (işeme disfonksiyonu); sıkı alt giysiler
• Mesanenin aşırı dilatasyonu (nörojen mesane)
• P fimbriya taşıyan E. coli, daha kolay infeksiyon yapar (sistite göre daha çok 

piyolenefrit yaparlar)
• Erken seksüel aktivite ve gebelik
• Labial yapışıklık

Klinik Bulgular ve Sınıflama:

• Piyelonefrit: Tekrarlayan titreme ve ateş nöbetleri, sırt ve böğür ağrısı, kostovertebral 
açı hassasiyeti, kolik tarzında karın ağrısı, bulantı ve kusma, akut piyelonefriti 
düşündüren bulgulardır. Böbrekler büyük ve ödemlidir. Bazen şok veya DİK 
tablosu gözlenebilir. Yenidoğan ve infantlarda beslenememe, hipotermi, hipertermi, 
kilo kaybı, gelişme geriliği, kusma, ishal, sarılık, sepsis ile karşımıza çıkabilir. 
İnfantlarda semptomlar belirgin olmadığı için, tanıda klinik şüphe önemlidir.

• Sistit: Dizüri, urgency, sık idrara çıkma, suprapubik ağrı ve hassasiyet, hematüri ve 
inkontinans ile karakterizedir. Genellikle ateş yoktur.

• Asemptomatik bakteriüri: Kızlarda sık görülür. İdrar yolu enfeksiyonu şikayetleri 
yokken, pozitif idrar kültürü ve bakteriüriyi tanımlar. Gebeler dışında selim bir 
durumdur.

Özellikli Klinik Tablolar:

• Hemorajik sistit: Sıklıkla bakterilerden E.coli’ye; virüslerden en çok Adenovirüs 
tip 11 ve 21’e bağlı gelişir. Ayrıca immünsüprese (polyoma BK virüs) ve kemik 
iliği transplantasyonu yapılmış hastalarda görülebilir. Radyasyon, amiloidoz ve 
kemoterapötikler (siklofosfamid, penisilin, busulfan, tiotepa) diğer nedenlerdir.

• Proteus mirabilis: Sitruvid taşları oluşur, üreyi parçalar ve açığa çıkan amonyak 
ve benzeri maddeler, idrarı güçlü alkali yapar. Alkali idrarda kalsiyum fosfat, 
kalsiyum, magnezyum fosfat ve amonyum fosfat çöker

• Ksantogranülomatöz piyelonefrit: E. coli ve Proteus tarafından oluşturulabilen 
böbrekte kitle, akut ve kronik enfeksiyon yapabilen, biyopside dev hücre ve 
yağlı histiyositlerle karakterize bir tablodur. Tedavide sıklıkla total veya parsiyel 
nefrektomi gerektirir.

Tanı:

• Piyüri: Büyütmede 5’ten fazla lökosit görülmesidir. İdrarda lökosit görülmesi, 
infeksiyonu düşündürür. Ancak piyüri olmadan da infeksiyon olabileceği 
unutulmamalıdır. Piyürinin bulunması tanısal olmayıp, tanıyı doğrulayıcı özelliktir. 
Çünkü enfeksiyon olmadan da piyüri bulunabilir.

Steril piyüri nedenleri:
-  Ateş, dehidratasyon
-  Balanit, vulvit, üretrit
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-  Viral infeksiyon varlığı
-  Polio aşısı sonrası
-  Üriner tüberküloz
-  Akut apandisit, Crohn hastalığı
-  Üriner sistem taşları ve renal tübüler asidoz
-  Yabancı cisim (katater)

• Sedimentte glitter hücresi ve lökosit silendirlerinin olması, infeksiyonun 
yukarıda olduğunu gösterir.

• Mikroskopik hematüriye akut sistitde sık rastlanır.
• Nitrit ve lökosit esteraz pozitif bulunabilir. İdrarda nitrit testi, diğer testlerle 

karşılaştırıldığında (idrarda lökosit esteraz; mikroskopide lökosit ya da bakteri) 
duyarlılığı en düşük; ama özgüllüğü en yüksek testtir.

• Kültür: Üriner sistem infeksiyonu kesin tanısı için, idrar kültürü yapılması gerekir. 
Orta akım idrarda 100.000 koloni, mesane kateterizasyonu ile 10.000 koloni ve 
direk mesaneden alınan idrarda 1 koloni bile üremesi anlamlıdır.

Akut piyelonefrit (APN) düşündüren laboratuvar bulguları

Klinik:
- Ateş (390C ve üzeri)
- Titreme
- Bel-böğür ağrısı
- Bulantı-kusma

Laboratuvar:
- Piyüri
- Lökosit silendirleri
- Lökositoz (>15000/mm3)
- CRP (+)’liği (>20 mg/dL)
- Sedimantasyonun yükselmesi (>30 mm/saat)

İdrar Yolu İnfeksiyonu (İYE) ve Görüntüleme Yöntemleri:

1. Ultrasonografi: Böbreklerin yer ve yapıları, büyüklüğü, korteks kalınlığı, kaliks, 
pelvis ve üreterlerin çapı, mesane duvarının kalınlığı ölçülebilir. Ayrıca yer kaplayan 
lezyonlar (kistler), taş, hidronefroz, nefrokalsinozis ve perirenal oluşumlar incelenebilir. 
Üriner enfeksiyon tanısı alan her çocukta, ilk olarak yapılması gereken 
görüntüleme yöntemidir.

2. 2,3-dimerkaptosuksinik asid scan (DMSA): Statik böbrek sintigrafisidir. Renal 
korteks, kitle, renal skar ve ageneziyi göstermek için yapılır. 
• Akut piyelonefrit tanısında bugün en değerli görüntüleme yöntemidir. 
• Renal skarları göstermede en duyarlı ve doğru test DMSA 

(dimerkaptosüksinik asit) ile yapılan sintigrafidir.
3. Voiding sistoüreterografi (VCUG): DMSA sintigrafisi, akut piyelonefrit 

ya da renal skar ile uyumlu ise VCUG yapılmalıdır. Mesane ve üretrayı 
değerlendirmek ve vezikoüreteral reflüyü saptamak için en değerli 
tetkiktir. Akut piyelonefrit sırasında kontrendikedir.

4. Dietilentriamin pentaasetik asit (DTPA): Dinamik böbrek sintigrafisidir. 
Diferansiye böbrek fonksiyonu, pelvikaliksiyel yapılar, üreter ve mesaneyi 
görüntülemek için yapılır. Tek veya çift taraflı obstruksiyonda (üretero-pelvik 
darlık) diüretikli DTPA, renovasküler hipertansiyonda kaptoprilli DTPA kullanılır.

5.  MAG3  sintigrafisi (merkaptoasetil triglisin): DTPA gibi dinamik bir sintigrafidir. 
Ancak DTPA gibi glomerüler değil tubüler sekresyonla atılır. Ekstraksiyon oranı daha 
yüksek olduğu için, özellikle böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda tercih 
edilir. Ayrıca böbrek transplantasyonu yapılmış hastaların böbrek fonksiyonlarını 
değerlendirmek amacı ile kullanılır.

Komplikasyonlar:
• Böbrekte skar (genellikle fokaldir, hipertrofiye olan diğer böbrek dokusu normal 

fonksiyonları sürdürür)
• Hipertansiyon
• Böbrek yetersizliği


