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Asemptomatik İdrar Anomalilerine Yaklaşım

• Kişide üriner sistem hastalığını düşündüren 
herhangi bir klinik belirti olmaksızın genellikle 
taramalar sırasında veya başka bir sorun 
araştırılırken saptanan idrar anomalileridir.

• Böbrekler ve idrar yollarında ciddi bir hastalığa 
işaret edebilir. 



Asemptomatik İdrar Anomalilerine Yaklaşım

• Asemptomatik hematüri

• Asemptomatik proteinüri

• Asemptomatik bakteriüri



• İdrarla normalden fazla sayıda eritrosit atılması olarak 
tanımlanmaktadır. 

• Bu tanımlama kalitatif ve kantitatif olarak yapılmaktadır. 

• Kalitatif olarak ışık mikroskobunda büyük büyütme ile 
elde edilen her bir alanda 2 veya 3’den daha fazla 
eritrosit bulunmasına ve bu durumun 3 idrar örneğinden 
2’ sinde tekrarlanmasına hematüri adı verilmektedir.

Hematürinin tanımlanması



Hematürinin kantitatif 
değerlendirilmesi

• Addise sayacı ile yapılan değerlendirilmelerde normal 
şahıslarda idrarla günde 1,2 milyon eritrosit atıldığı
saptanmıştır. 

• Bu değerin üstü hematüri olarak adlandırılmaktadır.



Hematürinin kantitatif 
değerlendirilmesi

• Taze spot idrar şayet santrifüje edildiyse 8000/ml eritrosit 
sayısı normalin üst sınırı sayılırken, idrar santrifüje 
edilmediyse 13.000/ml sayısı normalin üst sınır olarak 
kabul edilmektedir.

• Bu değerlerin üstü hematüri olarak değerlendirilmektedir.



Makroskopik/mikroskopik hematüri

• Hematüri idrar rengini değiştirecek kadar kadar yoğunsa  
bu tür hematüriye makroskopik veya gros hematüri, 

• Buna karşılık hematüri sadece mikroskopla tespit 
edilebiliyorsa mikroskopik hematüri adı verilmektedir. 

• Gros hematürilerde kanda yapılan hematokrit ölçümü
gibi idrarda da hematokrit ölçümü yapılarak hematürinin
kantitatif değerlendirilmesi yapılabilmektedir.



Gros (makroskopik) hematüri

• Yapılan gözlemlerde 1 L idrara 5 ml kan karıştığında 
idrarın gros hematürik olarak görülebileceği 
saptanmıştır. 

• Asidik idrarda gros hematüri kahverengi, kahverengimsi 
kırmızı veya çay renginde görülürken, alkali idrarda idrar 
rengi açık kırmızıya dönüşmektedir. 



http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7d/Hematuria.jpg


Hematürinin mikroskopik
değerlendirilmesi

• Eritrositler konsantre ve asidik idrarda daha iyi 
korundukları için mikroskobik tetkikin sabah yapılan ilk 
idrarla yapılması idealdir. 

• Zaman geçtikçe idrarın alkalileşebileceği ve eritrositlerin 
şeklinde değişikliklere neden olabileceğinden, 
mikroskobik tetkikin idrar örneği alındıktan sonra en geç
30 dk içinde yapılması önerilmektedir. 



Hematürinin mikroskopik
değerlendirilmesi

• İdrar sedimentindeki eritrositler 
– distorsiyone, 
– fragmante, 
– yüzey membranlarında balonlaşma gözlendiyse, 
– hacim ve şekillerinde değişiklik oluştuysa, 

• dismorfik eritrositler olarak adlandırılmaktadır. 



Hematürinin mikroskopik
değerlendirilmesi

• İdrardaki eritrositlerin çoğunun (%80) dismorfik olması
hematürinin glomerüler kaynaklı olduğunu gösterirken,

• Bu durumun tam tersi; eritrositlerin çoğunun (%80) 
izomorfik olması ise hematürinin glomerül dışı
nedenlerden kaynaklandığını düşündürmektedir. 



Monomorfik eritrositler

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/28/MicroHematuria.JPG


Dismorfik eritrositler



Eritrosit silendirleri



Hematürinin mikroskopik
değerlendirilmesi

• Ağır bir egzersiz sonrası normal bireylerde, idrarda ml’
deki eritrosit  sayısı 50.000-100.000 arasında bir rakama 
ulaşabilmektedir. 

• Bu olgularda eritrositler dismorfik görünümdedir. 
Mikroskobik hematürinin yanında bu olgularda 
makroskobik hematüri de oluşabilmektedir.



Hematürinin mikroskopik
değerlendirilmesi

• Dilue idrarda (dansite 1005’in altında) eritrositler 
hemolize uğrayabilmekte ve sağlam eritrosit sayısında  
% 30-70 oranında azalma meydana gelebilmektedir. 

• Bu durumda hemoglobin serbestleştiğinden eritrositler 
hayalet şeklini almakta  ve hematüri tanısı
atlanabilmektedir. 



Hematürinin mikroskopik
değerlendirilmesi

• Kadınlarda hematüri değerlendirilirken, menstruel
kanamanın idrara karışabileceği  akılda tutulmalı ve  bu  
olgulara yanlışlıkla hematüri tanısı konulmamalıdır.



• Mikroskobik muayenede kandida küreleri, kalsiyum 
okzalat kristalleri, nişasta granülleri ve hava kabarcıkları
bazen eritrosit olarak algılanabilmektedir. 

• Bu durumlarda ayırt edici tanı için yapılacak olan dipstik
testi negatif olacaktır.

Hematürinin mikroskopik
değerlendirilmesi



Devamlı/aralıklı hematüri

• Hematüri devamlı olabildiği gibi aralıklı bir şekilde 
kendini gösterebilmektedir. 

• Devamlı hematüri incelenilen her idrar örneğinde 
hematüri saptanması durumuna denilmektedir.



Semptomatik/izole hematüri

• Hastada hematüri ile birlikte semptom; klinik bulgu, 
anamnez veya laboratuvar bulguları varsa bu tür 
hematüriye semptomatik hematüri, 

• Hematüri ile birlikte klinik ve laboratuvar bulgular yoksa 
asemptomatik-izole hematüri denilmektedir.



Hematüri olmaksızın 
idrarı kırmızılaştıran faktörler

1- Besinler
Pancar
Raven kökü
Gıdalardaki boyalar

3- Endojen maddeler
Miyoglobinüri
Hemoglobinüri
Porfirinler

2- İlaçlar
Fenazopiridin
Fenindion
Fenotiazinler
Fenoftalein
Rifampisin



Dipstik testi
• Eritrositlerin hemolizi

ile ortaya çıkan 
serbest hemoglobinin 
katalizasyonu ile 
peroksidin ortotolidini
okside etmesi sonucu  
dipstik şeridinde 
meydana gelen renk 
değişikliğine dayanan 
bir testtir.



Dipstik testi

• Dipstik testi providine
iyodin (betadin) ve 
oksitleyici ajanlarla sahte 
pozitiflik 
gösterebilmektedir.

• Aynı test idrarda askorbik
asit bulunduğunda veya 
süresi geçmiş dipstik
kullanıldığında sahte 
negatiflik verebilmektedir.



Dipstik testi

• Dipstik testi ayrıca hematüri bulunmadığı halde 
miyoglobinüri veya hemoglobinüri varlığında pozitiflik 
gösterebilmektedir.

• Bu test yukarıda anlatıldığı gibi hematüri için %100 
spesifik olmadığı için herhangi bir dipstik testi 
pozitifliğinde, hematüri tanısı idrarın mikroskobik 
muayenesi ile doğrulanmalıdır.



Hematüri nedenleri

• Hematüri böbrek parankimi ile ilgili nedenlerin yanında  
böbrek parankimi dışı nedenlerle de oluşabilmektedir. 

• Yapılan çalışmalarda hematürilerin %65’i böbrek 
parankimi dışı ve %35’i böbrek parankimi ile ilgili 
nedenlerden kaynaklandığı saptanmıştır



Hematürinin böbrek dışı nedenleri

• Taş
– Üreter, idrar kesesi



Hematürinin böbrek dışı nedenleri

• Tümörler
– Pelvis, üreter ve idrar kesesi adenokarsinomu,                         

transizyonel karsinomu
– Benign prostat hipertofisi, squamoz karsinoma

(üretra)

• İnfeksiyonlar
– Akut sistit, prostatit, üretrit
– Tüberküloz
– Şiştozoma haematobium

• İlaçlar
– Antikoagülanlar (Heparin, warfarin)
– Siklofosfamid (Hemorajik sistit)

• Travma



Üriner enfeksiyon/taşlar/malignite

• Tüm hematürili olguların
– enfeksiyonlar %20-25’ inden, 

– üriner sistem taşları %20’ sinden ve 

– üriner bölge maligniteleri de %15-20’ sinden 
sorumludur. 



Böbrek parankimi ile ilgili 
hematüri nedenleri

• Glomerüler nedenler

• Glomerüler olmayan parankimal nedenler



Glomerüler hematüri nedenleri
• Primer proliferatif glomerüler hastalıklar

– IgA nefropatisi (Berger hastalığı)
– Post-streptokokkal glomerülonefrit
– Membranoproliferatif glomerülonefrit
– Hızlı ilerleyen glomerülonefrit



İg A nefropatisi

MPGN



Post-streptokokkal GN

RPGN



Glomerüler hematüri nedenleri

• Sekonder proliferatif glomerülonefritler
– Multisistem hastalıkla birlikte olan

• Post-infeksiyoz glomerülonefrit
• Henoch-Schönlein purpurası
• Sistemik lupus eritematozis
• Goodpasture sendromu
• Vaskülitler
• Esansiyel miks kriyoglobulinemi



Glomerüler hematüri nedenleri

• Familyal glomerülonefritler
– İnce-bazal membran hastalığı
– Alport sendromu
– Fabry hastalığı
– Nail-patella sendromu

• Proliferatif olmayan glomerüler hastalıklar
Hematüri çok nadir
– Membranöz glomerülopati
– Fokal segmental glomerüloskleroz
– Diyabetik nefropati



Glomerüler olmayan hematüri 
nedenleri

• Tümörler 
Renal hücreli karsinom
Wilms tümörü

• Kistik hastalıklar
• Vasküler nedenler
• Metabolik nedenler
• Papiller nekroz
• Akut interstisiyel nefritler
• Antikoagülan ilaçlar
• Travma      



Vasküler nedenler

• Renal infarkt
• Renal ven trombozu
• Malign hipertansiyon
• Arterio-venöz malformasyon
• Papiller nekroz
• Loin pain-hematüri sendrom

Glomerüler olmayan hematüri 
nedenleri



Metabolik/familyal nedenler

• Metabolik
– Hiperkalsiüri
– Hiperürikozüri

• Familyal
– Polikistik böbrek hastalığı
– Medüller süngersi böbrek

Glomerüler olmayan hematüri 
nedenleri



Papiller nekroz/ilaçlar/travma

• Papiller nekroz
– Analjezik kullanma alışkanlığı
– Sickle-cell anemi
– Renal tüberküloz
– Diabetes mellitus
– Obstrüktif üropati

• İlaçlar
– Antikoagülanlar (heparin, varfarin)

• İlaçlara bağlı akut interstisyel nefritler
• Travma

Glomerüler olmayan hematüri 
nedenleri



Asemptomatik Hematüri

• Yaşamın ilk 3-4 dekatında hematürinin nokta prevalansı
% 1’ den azken, ilerleyen yaşlarda bu değer % 13’ lere 
kadar yükselmektedir. 

• İdrar mikroskopisi

• İdrar sitolojisi 



Asemptomatik Hematüri

• İzole hematürili olguların %37’ sinde ya 
hiperkalsiüri veya hiperürikozüri saptanmıştır. 

• Bu tür olgularda hiperkalsiüri için tiazid, 
hiperürikozüri için allopurinol verilmesi ile 
hematürinin kayıp olması tanıyı doğrulamaktadır.



Üriner US

normal

anormal ileri 
araştırma

yaş

<35 >35
metabolik

ailesel

biyopsi?

İVP          anormal

sistoskopi-sitoloji

retrograd 
piyelografi

İVP            normal

normal



İnvazif tanı yöntemleri

• Renal anjiografi hematürinin araştırılması için nadir 
olarak gerekmektedir. 

• Ancak bu yöntem arterio-venöz fistül, hemanjiom veya 
hematüriye neden olabilen diğer damarsal anomalilerin 
tespitinde tanı koydurucudur.





ALGORİTMA
Asemptomatik dipstik pozitif hematüri

Enfeksiyon?

Mikroskopi 
teyidi

3 örneğin 2’ sinde var 
mı?

Eritrosit 
silendirleri, 
proteinüri, 
kreatinin 
yüksekliği?

Nefroloji

24 saatlik idrar                 
Böbrek biyopsisi

Enfeksiyonu tedavi et ve idrar tahlilini tekrarla

Yanlış pozitiflik? (miyoglobin, hemoglobin)

1 yıl boyunca 3-6 ayda bir tekrar

Radyolojik bozukluk, 
pozitif idrar sitolojisi, 
karsinojen maruziyeti, 40 
yaş üstü

İzlem, gros hematüri, proteinüri, 
kreatinin yüksekliği gelişirse 
tekrar değerlendir

Üroloji

Evet

Hayır

Evet

Evet

Evet Evet

Evet

Hayır

Hayır

Hayır Hayır



• Bütün bu araştırma ve yaklaşımlara rağmen hematürili 
olguların yaklaşık %10’unda herhangi bir neden 
saptanamamaktadır. 

• Bu olguların yaşı 35’ in altında ve hematüri devamlı ise 
yılda bir kez idrar analizi ve üre/kreatinin tetkikleri 
yapılarak takip edilmelidir.



• Olguların yaşı 35’ in üzerinde ise ve malignite yönünden 
yüksek bir risk taşıyorsa yani olgu beyaz erkek ise, 
yoğun sigara içimi veya gros hematüri atağı hikayesi 
varsa, altı aylık aralarla sitolojik, sistoskopik ve İVP 
tetkileri ile takip edilmelidir. 

• Bu olgular mikroskopik hematürili ise ve belirgin risk 
faktörleri taşımıyorsa 6-12 aylık aralarla sadece sitolojik 
tetkiklerle takip edilmelidir.



Asemptomatik Proteinüri

• Sağlıklı bireylerde idrarla günlük protein atılımı 0.15 g/L’
nin altındadır. 

• Dipstik ile taramalarda
– Eser: 0.5-1 mg/dL
– 1 +: 30 mg/dL
– 2 +: 100 mg/dL
– 3 +: 300 mg/dL
– 4 +: 1000 mg/ dL



Asemptomatik Proteinüri

• Birçok olguda proteinüri geçici olabilir ve ciddi bir renal 
hastalığın göstergesi değildir, özellikle 30 yaş altındaki 
izole proteinürik olguların birçoğunda egzersize bağlı
veya ortostatik proteinüri şeklindeki fonksiyonel 
proteinüriler görülebilir. 

• Ancak proteinüri 2 veya daha fazla idrar örneğinde 
saptanıyorsa mutlaka ileri araştırmaya gidilmelidir. 



Asemptomatik Proteinüri

• Öyküde ve fizik muayenede sistemik hastalıkların belirti 
ve bulguları, böbrek fonksiyon testlerinde ve/veya kan 
şekerinde bozukluk olup olmadığı iyi sorgulanmalıdır. 

• Ultrasonografik olarak böbrek parenkim ve boyutlarının 
değerlendirilmesi gereklidir. 



Asemptomatik Proteinüri

• İdrar mikroskopisi mutlaka incelenmeli, hematüri ve 
enfeksiyon varlığı gözden geçirilmelidir. 

• Özellikle idrarda eritrosit silendirlerinin görülmesi 
glomerüler hastalıklar yönünden önem taşır. 

• Yine mikroalbuminürinin veya hafif zincir hastalığına 
bağlı Bence-Jones proteinürisinin dipstikle 
saptanamayacağı unutulmamalıdır. 



Asemptomatik Proteinüri

• Asemptomatik izole proteinürinin özellikle genç
popülasyonda genellikle benign gittiği ve zamanla 
kaybolduğu bildirilmiştir. 

• Ancak diyabet, hipertansiyon veya ilerleyici nefropatisi 
olan hastalarda proteinüri hafif de olsa dikkatli izlenmeli, 
renin-anjiotensin sistemi blokajı ile tedavi edilmelidir.



Asemptomatik Hematüri ve Proteinüride 
Histopatolojik Değişiklikler

• Genellikle birçok merkezde asemptomatik hematüri 
ve/veya proteinürisi olan hastalara böbrek biyopsisi 
halen yeteri sayıda yapılmamakta ve bu durum altta 
yatan bozukluğun tanımlanmasını zorlaştırmaktadır.  

• Ancak özellikle son yıllarda bu grup hastada artan 
sayıdaki böbrek biyopsi çalışmaları ile daha çok 
histopatolojik veri toplanmaya başlanmıştır. 





Asemptomatik Hematüri ve Proteinüride 
Histopatolojik Değişiklikler

• Işık, immunflöresan ve elektron mikroskopisi verileri izole 
mikroskopik hematürisi (İMH) ve mikroskopik hematüri 
ile birlikte proteinürisi (MHP) olan hastalarda 
karşılaştırılmış; MHP grubunda daha ağır histopatolojik 
bulgularla karşılaşılmıştır. 

• İMH grubunda % 30 normal bulgular ve minör 
anormallikler gözlenirken, MHP grubunun % 95’ inde 
majör nefropatiler saptanmıştır. 



Asemptomatik Hematüri ve Proteinüride 
Histopatolojik Değişiklikler

• En çok saptanan nefropatiler immunglobulin A 
nefropatisi ve immunglobulin A olmayan diğer 
mezanjioproliferatif nefropatilerdir. 

• Ayrıca ince bazal membran hastalığı da 
bildirilmiştir.



Asemptomatik Hematüri ve Proteinüride 
Histopatolojik Değişiklikler

Başkent Üniversitesi Deneyimi



Asemptomatik Hematüri ve Proteinüride 
Histopatolojik Değişiklikler

Başkent Üniversitesi Deneyimi

• 2006-2007
• 10 böbrek donör adayı
• 7 kadın, 3 erkek
• 2’ sinde <150 mg/gün
• 5’ inde 150-300 mg/gün
• 2’ sinde 301-600 mg/gün
• 1’ inde > 601 mg/gün



Asemptomatik Hematüri ve Proteinüride 
Histopatolojik Değişiklikler

Başkent Üniversitesi Deneyimi

• 10 ışık mikroskopi (IM) ve immunflöresan mikroskopi (İF)
• 6 elektron mikroskopi (EM)
• IM skorlama

– Glomerüler sklerozis, glomerüler konjesyon-ödem, interstisyel fibrozis, 
mezanjiyolizis, kapillerlerde dilatasyon, tübüler dejenerasyon, arteriolar 
patoloji

– Amiloid varlığı, İF boyama varlığı

• EM skorlama
– Glomerüler ve tübüler bazal membran değişiklikleri, podosit morfolojisi, 

tübüler dejenerasyon, tübül epitelinde madde birikimi, anormal 
mitokondri

• Proteinüri



Asemptomatik Hematüri ve Proteinüride 
Histopatolojik Değişiklikler

Başkent Üniversitesi Deneyimi

• 7/10 IM normal veya spesifik olmayan değişiklikler
• 1’ inde <150 mg/gün

– Fokal interstisyel fibrozis (62 mg/gün)
• 4’ ünde 150-300 mg/gün

– 1 erken fokal segmental glomerülosklerozis? (172 mg/gün)
• 1’ inde 301-600 mg/gün

– İmmunglobulin A nefropatisi (340 mg/gün)
• 1’ inde > 601 mg/gün (610 mg/gün)

– İzlemde proteinüri < 300 mg/gün
• Amiloid negatif, 4’ ünde İF boyama



Asemptomatik Hematüri ve Proteinüride 
Histopatolojik Değişiklikler

Başkent Üniversitesi Deneyimi

• 7 IM normal veya spesifik 
olmayan değişiklikler 
gösteren biyopsi 
örneklerinin EM bulguları
– 4’ ünde subendotelyal 

alanda granüler ve fibriler 
materyal birikimi ile birlikte 
lamina rara internada 
genişleme



Asemptomatik Hematüri ve Proteinüride 
Histopatolojik Değişiklikler

Başkent Üniversitesi Deneyimi

• 7 IM normal veya 
spesifik olmayan 
değişiklikler gösteren 
biyopsi örneklerinin EM 
bulguları
– 1’ inde difüz veziküler 

elektrodens ve lüsent 
birikimi ile birlikte 
anormal yapıda 
mitokondri



Asemptomatik Hematüri ve Proteinüride 
Histopatolojik Değişiklikler

Başkent Üniversitesi Deneyimi

• IM ve proteinüri skorlamaları arasında fark yok
• EM ve proteinüri skorlamaları arasında fark var
• Halen IM ve proteinüri kliniğine yol açmayan EM’ deki 

ultrastrüktürel değişiklik bulguları böbrekteki lezyonun 
öncü göstergesi olabilir. 

• IM normal 7 aday da böbrek donörü olmuşlar, nakil 
böbreklerde 6-10 aylık izlemde sorun yok

• Daha çok olgu? Daha uzun izlem? Maliyet?



Asemptomatik Hematüri ve Proteinüride 
Histopatolojik Değişiklikler

Başkent Üniversitesi Deneyimi

• 2006-2008 yılları
• 23 böbrek donör adayı
• 3 immunglobulin A nefropatisi
• 2 mezanjioproliferatif glomerülonefrit
• 2 fokal segmental glomerüloskleroz
• 1 fokal interstisyel fibrozis
• İnce bazal membran hastalığı?



Asemptomatik Bakteriüri

• Asemptomatik bir hastanın idrarında bakteri 
olması asemptomatik bakteriüri olarak 
tanımlanır. 

• Bu klinik durum sıktır; yaş, cinsiyet, cinsel 
aktivite ve genitoüriner anomali varlığına göre 
prevalansı değişik oranlarda olabilir. 



Asemptomatik Bakteriüri

• Sağlıklı kadınlarda yaşla birlikte prevalans artar. 

• Premenapozal dönemde % 1-5 iken, 80 yaşın 
üzerinde % 20’ nin üzerine çıkar. 



Asemptomatik Bakteriüri

• Diyabet varlığı, bakım hastaları ve üriner kateteri 
olanlarda sıklık yaştan bağımsız olarak 
yüksektir, % 30’ ların üzerindedir, %90’ lara 
kadar çıkabilir. 

• Sağlıklı bireylerde E. Coli en önemli etken olarak 
saptanırken, bakım hastalarında P. Aureginosa 
daha sık gözlenir.





Asemptomatik Bakteriüri

• Asemptomatik bakteriürisi olan hastaların 
antimikrobik tedavi konusu halen tam olarak 
netliğe kavuşmamıştır. 

• Üzerinde görüş birliği olan tek durum gebe 
kadınlardaki asemptomatik bakteriürinin tedavisi 
yönündedir. 



Gebeliğin ilk trimestrinde saptanan ve 
tedavi edilen asemptomatik bakteriüri 
ilerleyen dönemde piyelonefrit gelişme 
riskini   % 20-25’ ten %1-4’ e indirir.



Asemptomatik Bakteriüri

• Sağlıklı bireylerde maliyet analizini ve antibiyotik 
direnci gelişme riskini arttırdığı yönünde 
sonuçlar vardır. 

• Diyabetik, yaşlı, üriner kateterleri olan bakım 
hastalarında ise tedavinin uzun dönemde 
sağkalımı arttırdığına dair sonuçlar elde 
edilememiştir.
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