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SUMMARY:

Pelvik böbrek insidansý 1/2000-3000dir. Tahminen
bu bozukluk fetal böbreklerin pelvisten üst
retroperitoneal bölgeye yer deðiþtirme iþlemindeki
inhibisyon ya da deðiþiminden kaynaklanan
metanefroz geliþiminin bir sapkýnlýðýdýr. Renal
ektopi; obstrüktif üropati, reflü, kardiyovasküler,
gastrointestinal, iskelet sistemi ve jinekolojik
anormallikler ile raporlanmýþtýr. 26 yaþýnda,
gravida 0, para 0 bir kadýn hastada ultrasonografik
muayene ile pelvik ektopik böbrek tanýsý kondu.
Bu çalýþmanýn amacý ultrasonografik muayenede
pelvik ektopik böbrek tanýsý vakasýný tartýþmaktýr.

Pelvic Ectopic Kidney: A Case Report
A pelvic kidney is found 1 in 2000-3000.
Presumably, these disorders result from aberrant
metanephros development in which the normal
displacement of the fetal kidneys from the pelvis
to lumbar fossae is altered or inhibited. Renal
ectopia has been reported with obstructive uropathy,
reflux, and cardiovascular, gastrointestinal, skeletal,
and gynecologic abnormalities. A 26-year-old,
gravida 0, para 0 woman was diagnosed pelvic
ectopic with ultrasonographic examination. The
aim of this study is to discuss a case of pelvic
ectopic kidney detected by ultrasonography.
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GÝRÝÞ
Birçok ürolojik sistem anormallikleri
embriyolojik geliþim aþamasýndaki sapma ile
açýklanabilir (1). Pelvik ektopik böbrekte, fetal
kalýcý böbreklerin pelvisten üst retroperitoneal
bölgeye göç edememesi sonucu oluþmuþ
metanefroz geliþiminin bir sapkýnlýðýdýr (2).
Ýnsidansý yaklaþýk 1/2000-3000 dür (3).
Prognoz diðer anomalilerin yokluðunda genel
olarak iyidir. Renal ektopi; obstrüktif üropati,
reflu ve kardiyovasküler, gastrointestinal, iskelet
sistemi ve jinekolojik anormallikler ile
raporlanmýþtýr. En sýk eþlik eden ise genital
anomalilerdir. Ektopik böbrek normalden küçük
ve fetal lobulasyona baðlý olarak farklý þekillerde
olabilir. Üreterin mesaneye giriþi normal
yerindedir. Fonksiyonlarý normaldir. Her iki
tarafta da eþit sýklýkta ve cinsiyet farký olmadýðý
görülmektedir. Pelvik böbrekte normal böbreðe
göre üriner sistemde taþ ve hidronefroz daha
sýk görülür ve bayanlarda gebelik döneminde
distosiye neden olabileceði söylenmektedir (3).
AMAÇ
Oldukça bilinen ve tanýnan bir vaka
olmasýna raðmen, büyük solid adneksiyal kitle
tanýlarýnda pelvik böbreðin de akla gelmesi

gerektiðini vurgulamak amacýyla hazýrlanmýþ
bir vaka sunumudur.
Vaka SUNUMU
26 yaþýnda, gravidasý 0, paritesi 0 olan hasta,
vajinal akýntý þikayeti ile müracaat ettiði saðlýk
kuruluþu tarafýndan yapýlan muayene sonucu
12x10 cm ebatlarýnda tümöral adneksiyal kitle
tespit edilmiþ ve bu nedenle de hastaya operasyon
önerilmiþtir. Operasyon kararýnýn doðruluðunu
teyit ettirmek amacýyla 2. bir saðlýk kuruluþu
olarak hasta bizim polikliniðimize müracaat etti.
Özgeçmiþinde baþka bir patolojik bilgi yoktu.
Yapýlan jinekolojik muayenede sol yerleþimli,
uterusu minimal saða deviye etmiþ, sert kývamlý,
hareketsiz, uterus komþuluðunda ve aðrýsýz
tahmini 10 cmnin üzerinde sol pelvik kitle tespit
edildi. Yapýlan rutin laboratuar tetkikleri normal
sýnýrlardaydý. Yapýlan pelvik ultrasonografide
uterus komþuluðunda yaklaþýk 12x10 cm
ebatlarýnda ve içinde yer yer kaliksiyel yapýlar
ve böbrek korteksini andýrýr görünüm mevcuttu
(Þekil 1). Sol böbreðin normal lokalizasyonunun
sonografik kontrolünde sol böbreðin
gözlenememesi üzerine sol pelvik ektopik
böbrekten þüphelenildi. Bunun üzerine hastaya
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intravenöz piyelografi (IVP) planlandý. Yapýlan
IVP de eþ zamanlý geçiþin olduðu ve sol
böbreðin pelvik bölgede lokalize olduðu gözlendi
(Þekil 2).

taný bu þekilde konulmuþtur. Pelvik kitleler
hem semptomatik hem asemptomatik
kadýnlarda bulunabilir. Premenopozal dönemde
fizyolojik kistler en yaygýn pelvik kitleyken,
postmonopozal dönemde primer veya sekonder
neoplaziler akla gelmelidir. Pelvik kitlelerin
tanýsýnýn konulmasý ve benign/malign ayrýmýnýn
tedavi öncesi belirlenebilmesi büyük önem
taþýmaktadýr. Pelvik kitle tanýmý çoðu zaman
overian patolojileri kapsamakla birlikte ayýrýcý
tanýda myoma uteri gibi jinekolojik
problemlerin yanýnda gastrointestinal ve
ürolojik nedenler de akýlda tutulmalýdýr (3,6).
Pelvik böbrek, bunlardan biridir. Meizner ve
arkadaþlarýnýn yayýnlamýþ olduðu ektopik
böbrek vakalarýnda her iki tarafta eþit
görüldüðü, boyutlarýnýn normale yakýn ve
fonksiyonlarýnýn normal olduðu gözlendi.
Hidronefrozun bir vakasý hariç hiçbir anomali
de gözlenmedi (5). Karþýt görüþler de mevcuttur.
Lusch ve arkadaþlarýnýn 31 vakalýk retrospektif
ç a l ý þ m a s ý n d a 2 2 . 6 % s ý b a þ l a n g ý ç t a
semptomatikti ve 64.5%i sol tarafta oluþmuþtu
(7). Ektopik böbrek normalden küçük ve fetal
lobulasyona baðlý olarak farklý þekillerde
olabilir. Bu da tanýnýn zorlaþmasýna neden olur.
Ultrasonografik olarak saptanan renal
anomaliler tek veya iki taraflý olabilir ve ayný
kiþide farklý anomaliler bir arada bulunabilir.
Bu anomalilerin bazýlarýna genetik
bozukluklarýn neden olduðu da gösterilmiþtir
(8,9). Bizim vakamýzda ise pelvik ektopik
böbrek dýþýnda baþka bir patoloji söz konusu
deðildi. Taný baþlangýçta adneksiyal solid kitle
olmuþ ve takiben ektopik böbrek tanýsýna
gidilmiþtir.

Þekil 1: Ultrasonografide uterus, mesane ve pelvik
böbrek arasýndaki iliþki görülmektedir.

Þekil 2: Pelvik böbreðin IVP ile gösterilmesi.

TARTIÞMA

Kadýn erkek oraný açýsýndan fark yoktur.
Prognozu belirleme açýsýndan diðer anomaliler
yönünden hasta dikkatli bir þekilde
incelenmelidir. Hastalýk tek taraflý ya da bilateral
ve baþka anomali yoksa konservatif izlem
yeterlidir. Fakat bu böbreklerin enfeksiyon
riskleri acaba diðer böbreklere göre daha mý
fazla yada malignansi riski daha mý fazla
sorularýnýn cevabýnda bir netlik yoktur. Bizim
vakamýzýn anamnezinde de enfeksiyon
sýklýðýnýn normal popülasyondan farklý olmadýðý
ve ek bir þikayete neden olmadýðý
görülmektedir.

Üriner sistem anomalilerinin antenatal
dönemde tanýnmasý mümkündür. Fetal
böbreklerin %90ý 17-20. gebelik haftalarýnda,
%95i ise 22. gebelik haftasýna kadar
görülebilmektedir (4). Birçok fetal renal
anomali 12-14. haftalarda tespit edilebilir hale
gelmesine raðmen, bu tür ektopik pelvik böbrek
vakalarýný tanýmak ancak geç 2. trimester
gebelik döneminde büyük oranda mümkün
görülmektedir (5). Fakat pelvik böbrek
vakalarýnýn büyük çoðunluðu yaþamýn ilerleyen
yýllarýnda tesadüfen yapýlan sonografi sonucu
ilk kez tanýmlanmaktadýr. Bizim vakamýzda da
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SONUÇ
Konjenital üriner sistem anomalileri
özellikle aile öyküsü pozitif olanlarda oldukça
sýk görülmektedir. Pelvik böbrek ise bunlar
içinde hiçbir problem yaratmayan konjenital
geliþimsel bir anomalidir. Fakat beraberinde
birçok anomali olabileceði de unutulmamalýdýr.
Çoðu ileri yaþlarda tesadüfen saptanýr. Büyük,
solid görünümlü ve içinde kistik oluþumlar
olan adneksiyal kitle tanýsý almýþ vakalarda
mutlaka ektopik pelvik böbrek akla gelmelidir.
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